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ПРЕДГПВПР  

 Пред вас се напда Извещтајпт за пстваруваое на правата на 
децата вп Република Македпнија, кпјщтп дава слика за спстпјбата сп 
пстваруваоетп на правптп на пбразпвание на децата сп ппсебни 
пбразпвни пптреби, какп и вклушенпста на децата Рпми вп устанпвите 
за згрижуваое и впспитание на децата пд предушилищна впзраст. Истп 
така, вп пвпј извещтај се разгледуваат и спстпјбите вп пбласта на 
дпеоетп, малплетнишката правда, ппшитуваоетп на првата на децата 
вп пбласта на детскптп ушествп, децата кпи упптребуваат дрпга и 
децата жртви на прпдажба, тргпвија и киднапираое. 

 При следеоетп на спстпјбата сп правата на децата вп ппгпре 
наведените пбласти, какп пснпва беще земена Кпнвенцијата за 
правата на дететп (КПД), двата Факултативни прптпкпла кпн КПД и 
Преппраките пд Кпмитетпт на Пбединетите нации за правата на дететп 
кпи беа испратени дп Република Македпнија вп 2010 гпдина. 

 Пвпј извещтај гп ппфаќа следеоетп на спстпјбата сп правата на 
децата вп перипдпт на 2012 гпдина. Извещтајпт е ппдгптвен пд 
нефпрмалната Кпалиција на невладини прганизации за правата на 
дететп, кпјащтп е пснпвана и кппрдинирана пд страна на Првата детска 
амбасада вп светпт Медащи, а вп неа, заеднп сп Детската амбасада 
Медащи, шленуваат 14 прганизации и една кпалиција на градански 
прганизации. 

 Најважните напди вп пднпс на спрпведуваоетп и ппшитуваоетп 
на правата на децата вп наведените пбласти се наведени вп 
извещтајпт вп фпрма на ппзнашајни резултати дп кпи сме дпщле преку 
спзнанија, генерални спгледуваоа и заклушпци. Извещтајпт се 
запкружува сп преппраки, кпищтп ги даваме какп Кпалиција сп цел 
ппдпбрп пстваруваое на правата на децата преку целпсна 
имплементација на впдешкипт медунарпден дпкумент кпј ги дефинира 
правата на децата, Кпнвенцијата за правата на дететп.  

 Какп Кпалиција би сакале да искажеме благпдарнпст дп сите 
щтп  се вклушија вп спбираоетп на ппдатпците какп даватели на 
ппдатпци или какп ушесници вп пбезбедуваоетп ппдатпци. Нивнптп 
ушествп и сппделуваое на инфпрмациите беще ппвеќе пд 
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дпбредпјденп затпа щтп ппкрај тпа щтп ппмпгна за ппдгптпвката на 
пвпј извещтај, впеднп ппмага и за креираое ппдпбар свет за децата.    
  

 Ппдгптпвката на пвпј извещтај е ппддржана пд страна на 
Канцеларијата на УНИЦЕФ вп Македпнија преку прпектпт „Градеое на 
капацитетите на невладинипт сектпр вп мпнитприраоетп на детските 
права“.  
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ВПВЕД 

 Пвпј Извещтај за пстваруваое на правата на децата вп 
Република Македпнија претставува резултат на прпцес кпј е 
реализиран сп цел испитуваое и анализираое на степенпт на 
пстваруваое на правата вп секпјдневнипт живпт. Прпцеспт на 
ппдгптпвката на извещтајпт се пдвиваще вп перипдпт пд февруари дп 
јуни 2013 гпдина, а вп спгласнпст сп метпдплпгијата щтп ја разви 
Кпалицијата на невладини прганизации за защтита на правата на 
децата, вп спрабптка сп Канцеларијата на УНИЦЕФ вп Скппје.  

 При ппдгптпвката на извещтајпт беа преземени ппвеќе 
активнпсти: 

 анализа на релевантната дпкументација и статистика 

 прганизираое и спрпведуваое интервјуа 

 прганизација и спрпведуваое фпкус групи сп деца и сп млади 

 сублимираое и анализираое на ппдатпците щтп ги спбираат 
прганизациите какп дел пд нивната секпјдневна рабпта 

 спрпведуваое кпнкретнп истражуваое и анализа на 
резултатите дпбиени пд истражуваоетп 

 идентификуваое примери на дпбра пракса 

 

 Структурата на извещтајпт е спставена пд впведен дел вп кпј се 
прикажуваат главните напди пд спрпведенптп истражуваое, ппищана 
е метпдплпгијата щтп е кпристена при спбираоетп на ппдатпците, какп 
и при ппдгптпвката на извещтајпт, какп и најважните предизвици, 
спзнанија и преппраки щтп прпизлегпа пд спрпведенптп 
мпнитприраое. 

 Извещтајпт ппнатаму ппфаќа 8 ппглавја:  

 Првптп ппглавје се пднесува на правптп на децата на детскп 
ушествп, каде щтп ппгплем псврт е даден на ушествптп на младите вп 
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среднпщкплскптп прганизираое и дпнесуваое на  пдлуките на нивп на 
ушилищте. 

 Втпрптп ппглавје се пднесува на пбразпваниетп на децата сп 
ппсебни пбразпвни пптреби, пднпснп нивната вклушенпст вп 
редпвнптп пснпвнп пбразпвание вп Република Македпнија.  

 Вп третптп ппглавје се дава преглед на пстваруваоетп на 
правата на децата на здравје, пптпшнп, вп еден дел фпкуспт е ставен на 
имунизација на децата и вп друг дел на инфпрмиранпста на децата за 
превенцијата пд ХИВ/СИДА.   

 Следнптп, четвртп ппглавје се пднесува на мерките за защтита 
на децата кпищтп упптребуваат дрпга.  

 Петтптп ппглавје ја пбрабптува темата на вклушенпста на 
децата Рпми вп устанпвите за згрижуваое и впспитание на деца пд 
предушилищна впзраст. 

Пплпжбата на децата жртви на прпдажба, тргпвија и 
киднапираое е претставена вп шестптп ппглавје, а ппследните две 
ппглавја, седмптп и псмптп, пбрабптуваат теми пд пбласта на 
малплетнишката правда и дпеоетп.   

 Најважните напди дпбиени вп текпт на прпцеспт се претставени 
вп главни заклушпци и преппраки кпи Кпалицијата на невладини 
прганизации за правата на дететп се надева и пшекува дека ќе бидат 
ппјдпвна пснпва за креираое пплитики и стратегии на Република 
Македпнија вп наспка на ппдпбруваое на ппшитуваое на правата на 
децата, унапредуваое на дпбрпбитпт на децата и креираое ппщтествп 
вп кпе децата ќе имаат целпснп ушествп вп ппщтествените текпви кпи 
се пд нивни интерес. 

 

Ппшт пристап и вреднпсти на Кпалицијата на невладини прганизации 

за правата на дететп  

Македпнската наципнална кпалиција на невладини 
прганизации за защтита на правата на дететп (нефпрмална кпалиција) 
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е фпрмирана на 13 нпември 1997 гпдина сп седищте – секретаријат  вп  
Првата детска амбасада вп светпт Медащи. Кпалицијата е пфпрмена сп 
цел ппдпбра защтита на децата и на нивните права, какп и за да 
пдгпвпри најдпбрп на бараоата на Кпмитетпт за правата на дететп при 
Пбединетите нации (ПН). 

 Главната цел на пваа иницијатива е да придпнесе за 
ппдпбруваое на спстпјбата на децата и ппдпбрп спрпведуваое на КПД 
преку систематскп следеое и известуваое за спстпјбата на децата, 
вклушувајќи гп и следеоетп и напредпкпт вп спрпведуваоетп заклушни 
спгледуваоа на Кпмитетпт за правата на дететп при ПН пд страна на 
надлежни пргани. Пваа цел би се ппстигнала преку испплнуваоетп на 
следниве цели и задаши: 

- Следеое на имплементацијата на Кпнвенцијата за 
правата на дететп (КПД) вп Република Македпнија 

- Изгптвуваое гпдищни извещтаи за спстпјбата сп правата 
на дететп.  Извещтаите щтп ги ппдгптвува Македпнската 
наципнална кпалиција за правата на дететп се сп цел да 
гп инфпрмираат Кпмитетпт за правата на дететп вп 
Женева и релевантните министерства за нивните клушни 
спгледуваоа за спстпјбата сп правата на децата вп 
Република Македпнија. Впеднп, Македпнска 
наципнална кпалиција на градански прганизации за 
защтита на правата на дететп, ќе ппбара пд 
Наципналната кпмисија за правата на децата при 
Владата на Република Македпнија и пд надлежните 
министерства да не инфпрмираат за мерките щтп ги 
преземаат и за спгледуваоата щтп ги имаат вп прпцеспт 
на имплементација на КПД вп Република Македпнија. 

- Ппдатпците сп кпи распплагаат шленпвите на 
Кпалицијата и извещтаите щтп се ппдгптвуваат би се 
кпристеле за планираое на прпграмите за развпј, за 
застапуваое и за рещаваое на ппстпешките прпблеми сп 
цел да се защтитат правата на децата  
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- Застапуваое, лпбираое за детските права какп и 
реагираое, секпгащ кпга ќе се увиди дека пдреденп 
детскп правп е ппвреденп, псппренп или загрпзенп. 

 Крајнипт резултат треба да е ппдпбруваое на спстпјбата сп 
правата на децата и ппуспещнп спрпведуваое на КПД, на преппраките 
на Кпмитетпт, какп и следеое на  Наципналната кпмисија за правата 
на децата при Владата на Република Македпнија, министерствата и 
надлежните државни пргани вп спрпведуваоетп на преппраките на 
Кпмитетпт за правата на дететп при ППН. 

 

Активнпсти на Кпалицијата вп рамките на прпектпт „Градеое на 

капацитетпт на невладинипт сектпр вп мпнитприраое на правата на 

дететп“ 

Првата детска амбасада вп светпт Медащи, какп кппрдинатпр на 
Македпнската наципнална кпалиција на градански прганизации за 
защтита на правата на дететп, вп јануари 2011 ппшнува сп 
спрпведуваое на прпектпт „Градеое на капацитетпт на невладинипт 
сектпр вп мпнитприраое на правата на дететп“ кпј е предвиденп да 
трае три гпдини, вп перипдпт пд јануари 2011 гпдина дп  2013 гпдина. 
Пвпј прпект има задаша да ги зајакне капацитетите на разлишните 
релевантни шинители; да ги надгради знаеоата и вещтините на 
граданските прганизации сп цел да ги кпристат и да ги пбрабптуваат на 
сппдветен нашин индикатприте ппврзани сп планираое, бучетираое и 
управуваое на активнпстите вп мпнитприраоетп на детските права на 
наципналнп и на лпкалнп нивп. 

Пвпј извещтај претставува дел пд пшекуваните резултати пд 
сппменатипт прпект, кпј, меду другптп, има за цел и да ја ппддржи 
Кпалицијата на невладини прганизации, вп наспка на размена на 
инфпрмации за пращаоа пд заеднишки интерес, ппврзани сп децата и 
нивните права. Размената на искуства и знаеоа меду НВПи, ппмага да 
се спздаде ппсилен глас за застапуваое, јакнеое на нивните 
капацитети, мпбилизација на ресурсите, а ќе биде пппдржлив за 
прпдплжуваое на прпцеспт вп иднина. 
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Детската амбасада Медащи ја преппзнава и улпгата на  децата 
вп мпнитприраоетп на детските права, сп акцент на прпблемпт за 
вклушенпст на децата вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки на сите нивпа 
вп ппщтествптп. 

 

Метпдплпшка ппставенпст 

 Пвпј извещтај е ппдгптвен вп спгласнпст сп метпдплпгијата щтп 
е развиена на заеднишката рабптилница на прганизациите шленки на 
нефпрмалната Кпалиција на невладини прганизации за правата на 
децата кпја беще прганизирана вп спрабптка сп Канцеларијата на 
УНИЦЕФ вп Република Македпнија.  

 Извещтајпт ги претставува резултатите пд истражуваоетп 
шијащтп цел беще да се испита и да се анализира кплку дел пд 
пдредбите пд Кпнвенцијата за правата на дететп се спрпведуваат вп 
Република Македпнија. 

 За пптребите на пвпј извещтај се анализирани следниве 
пбласти: 

 детскптп ушествп какп еден пд генералните принципи врз кпи се 
темели Кпнвенцијата за правата на децата 

 правата на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби вп 
пбразпвнипт систем 

 правата на децата кпищтп упптребуваат дрпга 

 влушенпста на децата Рпми вп предушилищнп пбразпвание 

 децата жртви на тргпвија 

 малплетнишката правда 

 нпвпрпденшиоа/дпеое  

  Прпцеспт на ппдгптпвка на извещтајпт се пдвиваще вп ппвеќе 
фази. Првата фаза беще ппсветена на ппдгптвителни активнпсти, 
дефинираое на тимпт и кппрдинатприте кпищтп ќе рабптат вп 
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прпцеспт на ппдгптпвка на извещтајпт, идентификуваое на целните 
групи и вклушуваое на релевантните фактпри вп прпцеспт на 
мпнитприраое. Втпрата фаза ппфаќаще анализа на шленпвите пд КПД 
и на преппраките пд пваа Кпнвенција щтп ги испрати Кпмитетпт за 
правата на дететп вп јуни 2010 гпдина дп Владата на Република 
Македпнија. Вп рамките на пваа фаза беа издвпени и делпви пд 
шленпвите на КПД и преппраките сппред кпи пваа Кпалиција ќе спбира 
ппдатпци за спстпјбата вп пракса. Беа пдредени индикатпри сппред 
кпи ппдпцна дел пд прганизациите шленки на Кпалицијата спрпведпа 
истражуваое спгласнп сп идентификуваните индикатпри за кпнкретна 
дефинирана пбласт пд детските права.  

 Беще спрпведенп наменскп истражуваое кпе се пднесуваще на 
вклушенпста на децата Рпми вп предушилищнптп пбразпвание; 
вклушенпста и третманпт на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби вп 
редпвнптп пснпвнп пбразпвание; ушествптп на среднпщкплците вп 
дпнесуваое пдлуки на нивп на средните ушилищта и среднпщкплскптп 
прганизираое.  

 Друг дел на прганизациите, кпищтп впдат пдредени ппдатпци 
за пдредена пбласт пд детските права, какп дел пд нивната 
секпјдневна рабпта, истите ги адаптираа на ппставените индикатпри, 
ги сублимираа и анализираа и ги сппделија за пптребите на пвпј 
извещтај. Па така, беа анализирани и ппдатпци пд пбласта на правата 
на  децата кприсници на дрпга; децата жртви на прпдажба, тргпвија и 
киднапираое; беа анализирани и ппдатпци пд пбласта на 
малплетнишката правда: имунизацијата на децата, инфпрмиранпста на 
младите за нашинпт на пренесуваое на ХИВ вируспт и нашините за 
защтита и сл.  

 Следната, третата, фаза ппфаќаще прецизираое на 
индикатприте и дефинираое на нашините за дпбиваое на пптребните 
ппдатпци. За истражуваоетп, кпещтп беще направенп наменски за 
пвпј извещтај, беа ппдгптвени пращалници: Пращалник за прпцеспт на 
пбразпвание на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби и 
Пращалник за вклушенпста на децата Рпми пд 3 дп 5 гпдини вп 
устанпвите за згрижуваое и впспитание на децата пд предушилищна 
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впзраст.1 Пптпа беа ппределени ппщтините вп кпи прганизациите ќе ги 
спбираат ппдатпците за пвие пбласти, пднпснп ушилищта и градинки 
кпи ќе бидат предмет на пва истражуваое, а теритпријалнп се напдаат 
вп ппределените ппщтини. 

 Шетвртата фаза ппфаќаще спрпведуваое на истражуваоетп пд 
страна на прганизациите щтп ушествуваа вп спрпведуваоетп на 
истражуваоетп щтп се пднесуваще на вклушенпста вп пбразпваниетп 
на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби и истражуваоетп пд пбласта 
на вклушенпста на децата Рпми вп устанпвите за згрижуваое и 
впспитание на децата пд предушилищна впзраст. Прганизациите щтп 
распплагаат сп ппдатпци дпбиени пд свпетп практишнптп искуствп ги 
анализираа ппдатпците и ги сппредуваа сп претхпдни гпдини. 

 Пп спрпведенптп истражуваое, пднпснп анализираое на 
ппдатпците, Кпалицијата на невладини прганизации за правата на 
дететп гп ппдгптви пвпј извещтај вп кпј се наведени главните напди, 
заклушпците щтп прпизлегпа и преппраките какп наспка за натампщнп 
ппстапуваое вп пбласта на правата на децата.  
 
 Пвпј извещтај, ппкрај тпа щтп има карактер на мпнитпринг 
извещтај, има за цел да гп зајакне системпт за спбираое ппдатпци 
впппщтп вп Република Македпнија и да пбезбеди ппдатпци какп 
пснпва за прпценка на напредпкпт кпј е ппстигнат вп реализацијата на 
правата на дететп. Тпа пак вп иднина ќе ппмпгне пкплу креираоетп 
пплитики за имплементација на Кпнвенцијата.  
 
 Впеднп, пп публикуваоетп на пвпј извещтај, ќе прганизираме 
ппвеќе настани за да ги прпмпвираме клушните напди и заклушпци, а 
сп тпа ќе влијаеме и врз згплемуваоетп на инфпрмиранпста за 
детските права, за степенпт на нивнптп ппшитуваое, псвен вп 
струшната јавнпст и вп ппщирпката јавнпст.  
 
 Иакп Кпмитетпт на Пбединетите нации за правата на дететп 
ппспши дека „се забележува текпвен развпј пкплу системпт на 
ппдатпци за детска защтита, сепак, заклушува дека не ппстпи системски 
пристап кпн спбираоетп ппдатпци за да се следи спстпјбата на децата 

                                                             
1
 Пращалниците се дпстапни какп Прилпзи пд пвпј Извещтај   
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вп Република Македпнија, и не ппстпи централизирана база на 
ппдатпци генералнп за деца, и пспбенп за деца кпи се напдаат вп 
спстпјба на ранливпст“.2 Тпкму затпа при ппдгптпвката на пвпј 
извещтај бевме наспшени кпн тпа да ппкриеме ппвеќе ппщтини вп 
Република Македпнија. Беа селектирани урбани и рурални ппщтини сп 
цел да се дпбијат спзнанија за тпа каква е спстпјбата пп пдреденп 
пращаое за детските права вп урбаните ппщтини, а каква вп руралните 
ппщтини. Дали ппстпи разлика, каква е разликата и на щтп се дплжи 
истата? При ппдгптвуваоетп на извещтајпт, ппдатпците се сегрегирани, 
пднпснп распределени пп ппвеќе пснпви, кплку щтп беще мпжнп да се 
спберат ппдатпци и да се анализираат. Дел пд ппдатпците се врз 
пснпва на ппл, етнишка припаднпст, местп на живееое (рурална или 
урбана средина), сп ппсебен акцент на децата кпи се напдаат вп 
ранлива спстпјба.  
 
 
Кпалиција за мпнитпринг на правата на дететп 

 Нефпрмалната Кпалицијата на невладини прганизации за 

мпнитприраое на правата на децата е пснпвана на иницијатива на 

Првата детска амбасада вп светпт Медащи вп 1997 гпдина. Кпалицијата 

е спставена пд градански прганизации кпи вп дел пд свпетп 

дејствуваое се занимаваат сп правата на децата. Вп пвпј мпмент, 15 

прганизации се шленки на пваа нефпрмална Кпалиција. Кпалицијата е 

ппсветена на пстваруваое на правата на децата и на сите принципи 

спдржани првенственп вп Кпнвенцијата за правата на дететп и двата 

Факултативни прптпкпла кпн пваа Кпнвенција. Сите прганизации 

шленки на пваа Кпалиција вп свпјата рабпта се впдат пд најдпбрипт 

интерес на децата и ги ппшитуваат правата на децата загарантирани сп 

КПД и сп другите медунарпдни и наципнални нпрми и стандарди.  

                                                             
2
Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шлен 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 

ttp://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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 Прганизациите щтп ушествуваа вп ппдгптпвката на пвпј 
извещтај, ппделени пп пдредени пбласти и сппделуваое на 
ппдатпците на нивп на ппщтини, се: 
 

 Аспцијација за здравствена едукација и истражуваое „ХЕРА“ – 
Скппје, вп пбласта на имунизација на децата и инфпрмиранпст 
на младите за Хив/Сида;    

 Здружение на албанската жена вп Македпнија - Кишевп, шлен на 
Женска граданска иницијатива „Антикп“ – Кишевп, вп пбласта на 
пбразпваниетп на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби и вп 
пбласта на вклушенпста на децата Рпми вп устанпвите за 
згрижуваое и впспитание на децата пд предушилищна впзраст; 

 Кпалиција „Сите за правишнп судеое“ – Скппје (кпалиција на 17 
НВПи), вп пбласта на малплетнишката правда; 

 „Лајфстарт“ – Растеме и ушиме заеднп – Битпла, вп пбласта на 
дпеоетп; 

 Младински пбразпвен фпрум – Скппје, вп пбласта на детскп 
ушествп; 

 Здружение за акција прптив насилствп и тргпвија сп луде - 
Птвпрена ппрта Ла Страда Македпнија- Скппје, вп пбласта на 
тргпвијата сп деца; 

 „Птвпрете ги прпзпрците“ – Здружение на градани за ппддрщка 
и прпмпција на пристапна инфпрматишка технплпгија за лица сп 
хендикеп – Скппје, вп пбласта на пбразпваниетп на деца сп 
ппсебни пбразпвни пптреби; 

 Прва детска амбасада вп светпт Медащи – Република 
Македпнија, вп пбласта на пбразпваниетп на деца сп ппсебни 
пбразпвни пптреби и вп пбласта на вклушенпста на децата Рпми 
вп устанпвите за згрижуваое и впспитание на деца пд 
предушилищна впзраст; 

 Спвет за превентива прптив малплетнишка деликвенција – 
Кавадарци, вп пбласта на пбразпваниетп на децата сп ппсебни 
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пбразпвни пптреби и вп пбласта на вклушенпста на децата Рпми 
вп устанпвите за згрижуваое и впспитание на децата пд 
предушилищна впзраст; 

 Спјуз на дефектплпзи на Република Македпнија, вп пбласта на 
пбразпваниетп на деца сп ппсебни пбразпвни пптреби; 

 ХППС - Ппции за здрав живпт – Скппје, вп пбласта на правата на 
децата щтп упптребуваат дрпга; 

 Хуманитарнп здружение „Мајка“ – Куманпвп, вп пбласта на 
правата на децата Рпми, пптпшнп нивната вклушенпст вп 
устанпвите за згрижуваое и впспитание на децата пд 
предушилищна впзраст; 

 Хуманитарнп и дпбрптвпрнп здружение на Рпмите вп 
Македпнија „Месешина“ – Гпстивар, вп пбласта на правата на 
децата Рпми, пптпшнп нивната вклушенпст вп устанпвите за 
згрижуваое и впспитание на децата пд предушилищна впзраст; 

 Центар за граданска иницијатива – Прилеп, вп пбласта на 
вклушенпста на децата Рпми вп устанпвите за згрижуваое и 
впспитание на децата пд предушилищна впзраст и вп пбласта на 
пстваруваое на правптп на пбразпвание на децата сместени вп 
впспитнп-ппправните институции; 

 Центар за шпвекпви права „АМПС“ - Битпла, вп пбласта на 
пбразпваниетп на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби 

 

Прпблеми штп се ппјавија вп текпт на истражуваоетп 

 Карактеристишнп пгранишуваое на кпе наидпвме вп текпт на 
истражуваоетп е тпа щтп дел пд испитуваните кпи беа предмет на пва 
истражуваое (градинките и пснпвните ушилищта) не пдгпвприја на 
испратените пращалници. Ваквата ситуација е пшекувана вп сите 
истражуваоа щтп се спрпведуваат пд пвпј тип затпа щтп секпгащ се 
предвидува пдреден прпцент на испитаници щтп нема да се јават на 
ппканата да се вклушат вп истражуваое или щтп нема да дпстават 
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целпснп пппплнети пращалници, щтп ппдпцна гп птежнува прпцеспт 
на анализа на дпбиените ппдатпци. Истп така, какп пришина за 
нецелпснипт пдзив на дел пд кпнтактираните ушилищта сметаме дека 
се дплжи на пплитишката ситуација вп мпментпт кпга се 
дистрибуирани пращалниците, пднпснп, перипд кпга се спрпведуваа 
лпкалните избпри, а пснпвните ушилищта се ппд ингеренција на 
лпкалната сампуправа. 

 Друг прпблем щтп гп идентификувавме при анализата на 
дпбиените пдгпвпри пп пращалниците беще тпа щтп некпи пд 
пращалниците не беа пдгпвпрени кпмплетнп, иакп беще нагласенп 
дека се пптребни целпсни пдгпвпри за да мпже да се земе еден 
пращалник предвид при анализираоетп. Па затпа, некпи пд 
пращалниците не беа предмет на анализа и истата беще направена врз 
пснпва на ппдатпците кпи мпжеа да дадат пдредена слика. Некпи 
пращалници не беа сп целпснп пппплнети пдгпвпри, па затпа 
пращаоата каде щтп немаще ппдатпци, истп така, не беа земени 
предвид вп анализата. 

 

Начин на спрпведуваое мпнитпринг на спстпјбата на правата на 

децата 

 Извещтаите щтп ги имаще ппдгптвенп пваа Кпалиција 
претхпднп беа сеппфатни и се пднесуваа на сите шленпви пд КПД. При 
ппдгптпвката на пвпј извещтај, се идентификувани кпнкретни пбласти 
пд Кпнвенцијата за правата на дететп кпи беа предмет на следеое и 
анализа. Па така, беа ппставени некплку индикатпри врз пснпва на кпи 
ппдпцна беа спбирани ппдатпци пд страна на прганизациите шленки. 
Дел пд прганизациите шленки на пваа Кпалиција ги искпристија 
ппдатпците щтп ги спбираа вп нивната секпјдневна рабпта и ги 
сппделија за пптребите на пвпј извещтај. Тпа се: ХППС, ХЕРА и 
Птвпрена ппрта. Друг дел на прганизациите спбираа ппдатпци за 
пптребите на пвпј извещтај, спгласнп сп пднапред ппставени 
индикатпри. На заеднишка рабптилница беа прецизирани 
индикатприте и беа ппдгптвени пращалници сппред кпи беще 
спрпведенп истражуваоетп. Беа утврдени и ппщтини на шијащтп 
теритприја ќе се спрпведе истражуваоетп.  
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Предмет на мпнитпринг беа следниве индикатпри: 

Област: Детскп учествп  

- Степен на инфпрмиранпст на среднпщкплците за ппстпеоетп и 
функцијата на Среднпщкплската унија;   

- Прпцент на среднпщкплци кпи   се пбратиле на 
Среднпщкплската унија; 

- Брпј на ушилищта кпи имаат претставници вп Среднпщкплската 
унија. 

Област: Остваруваое на правп на пбразпвание на децата сп 
ппсебни пбразпвни пптреби 

- Брпј/прпцент на ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби, 
вклушени вп редпвните пснпвни ушилищта. 

- Брпј на ушилищта кпи вп 2012 гпдина презеле мерки и 
активнпсти за надминуваое на пдредени тещкптии на кпи 
наидуваат ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби;  

- Брпј и видпви на иницијативи щтп ги преземаат ппщтините за 
ппдпбруваое на инклузивнипт прпцес на ушениците сп ппсебни 
пбразпвни пптреби вп 2012 гпдина; 

- Впзраст (гпдини) на деца сп пппрешенпст вп развпјпт кпи се 
идентификувани за првпат какп деца сп прешки вп развпјпт;  

Област: Остваруваое на правата на децата на здравје  

- Прпцент на деца кпи ппбарале инфпрмации за ХИВ/СИДА (пд 
вкупнипт брпј лица кпи ппбарале ваква инфпрмација) пд 
сппдветните здравствени прганизации и граданските 
прганизации кпи примарнп гп третираат пва пращаое;  

Област: Правата на децата кпиштп упптребуваат дрпга 
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- Прпцент на децата кпищтп упптребуваат дрпга вп 
вкупнипт брпј регистрирани кприсници  

Област: Деца Рпми и ран детски развпј  

- Прпцент на децата Рпмшиоа пд 3 дп 5 гпдини кпищтп се 
вклушени вп предушилищните институции/центри пд 
вкупнипт брпј деца вклушени вп градинките 

Област: Деца жртви на прпдажба, тргпвија и киднапираое 

- Прпцент на идентификувани деца жртви на тргпвија сп луде вп 
вкупнипт брпј евидентирани жртви на тргпвија  

- Прпцент на идентификувани деца сп виспк ризик да станат 
жртви на тргпвија сп луде вп вкупнипт брпј евидентирани 
пптенцијални жртви на тргпвија  

- Брпј на децата жртви и сп виспк ризик, ппфатени сп прпграмата 
за спцијална асистенција вп вкупнипт брпј евидентирани виспкп 
ризишни групи за пптенцијални жртви на тргпвија  

Област: Малплетничка правда  

- Прпцент на малплетници кпи изврщиле ИТ кривишни дела пд 
вкупнипт брпј кривишни дела изврщени пд малплетници 

- Брпј на малплетници пбвинети за прганизиран криминал и 
кпрупција 

- Брпј на малплетници жртви на прганизиран криминал и 
кпрупција 

- Прпцент на млади/деца пд ВПД - Тетпвп кпи ппсетуваат 
сппдветен степен на пбразпвание  

Област: Дпеое  

- Брпј на едукативни прпграми за мајки рпдилки за дпеоетп 
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- Брпј на нпвпптвпрени центри за ран детски развпј вп 
наведените ппщтини (капацитет на центрите, искпристенпст на 
центрите и сл.)  

- Брпј на прпграми наменети за рпдителите за ран детски развпј 

 

1. ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВПТП НА ДЕЦАТА НА УЧЕСТВП 

 Вп пвпј извещтај гп разгледувавме ппшитуваоетп на еден пд 
пснпвните принципи врз кпи се темели Кпнвенцијата за правата на 
дететп, принциппт на детскп ушествп. Вп делпт на креираое услпви за 
пстваруваое на пвпј принцип, Кпмитетпт вп свпите заклушни 
спгледуваоа   преппрашува на Република Македпнија „да врщи 
прпмпвираое и да пвпзмпжува вп рамките на семејствптп, вп 
ушилищтата, вп заедницата и вп ппщтествптп вп целина, да се 
ппшитуваат ставпвите на децата и нивнптп ушествп вп сите пращаоа 
кпи влијаат на нив.“3 
 Тпкму затпа вп пвпј дел ппдеталнп се наспшивме кпн следеое 
на спстпјбата на ппшитуваоетп на мислеоетп и ушествптп на децата вп 
дпнесуваоетп пдлуки вп ушилищтата, пднпснп се фпкусиравме на 
спстпјбата на среднпщкплскптп прганизираое и ушествптп на 
среднпщкплците вп прпцесите на пдлушуваое вп ушилищтата. 
 Индикатприте сппред кпи се следеще спстпјбата вп пваа пбласт 
се пднесуваа на: Степен на инфпрмиранпст на среднпшкплците за 
ппстпеоетп и функцијата на Среднпшкплската унија; Прпцент на 
среднпшкплци кпиштп   се пбратиле на Среднпшкплската унија; 
Брпј на училишта кпи имаат претставници вп Среднпшкплската 
унија.  

                                                             
3
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шлен 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд.  

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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 Истражуваое вп пваа пбласт спрпведе Младинскипт пбразпвен 
фпрум (МОФ) вп ппщтина Велес вп 4 средни ушилищта и вп ппщтина 
Штип вп 5 средни ушилищта.4  

 

1.1. Метпдплпгија 

 МПФ гп има спрпведенп истражуваоетп сп два квалитативни 
метпда за истражуваое, анализа на дпкументи и фпкус групи. Првипт 
дел пд истражуваоетп имал за цел да утврди какп е административнп 
уреденп среднпщкплскптп прганизираое. Втприпт дел пд 
истражуваоетп е реализиран преку испраќаое бараоа за слпбпден 
пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер, преку кпи дпбиле 
пдгпвпри директнп пд прганите на ушилищтата МПФ за ситуацијата сп 
среднпщкплскптп прганизираое. Дп сппменатипт брпј на ушилищта 
МПФ има испратенп пращалници вп кпи пращаоата се пднесуваат на 
тпа дали ушилищтетп има статут за свпјата рабпта, дали ушилищтетп 
има правилник за уредуваое на ушенишкптп 
управуваое/прганизираое, а дпкплку не ппстпи такпв правилник, да 
пбјаснат на кпј нашин е прганизиранп ушенишкптп управуваое вп 
сппдветнптп ушилищте. Пптпа следуваат пращаоа щтп се пднесуваат 
на правилник за избпр на претседател на клас/претседател на 
генерација, а акп нема дпкумент щтп гп уредува пва пращаое, да ја 
пбјаснат ппстапката за избпр. Следни се пращаоата щтп се пднесуваат 
директнп на Среднпщкплската унија, пднпснп дали сппдветнптп 
ушилищте има свпи претставници вп Среднпщкплска Унија/Унијата на 
среднпщкплци или друг вид на среднпщкплскп прганизираое. За сите 
дпкументи за кпи ушилищтата имаат пдгпвпренп пптврднп е ппбаранп 
да дпстават кппија пд истите.  

 Целта на втприпт дел пд истражуваоетп е да се испита каквп е 
искуствптп и мислеоетп на среднпщкплците за среднпщкплскптп 
прганизираое. За таа цел МПФ има спрпведенп 2 фпкус групи вп двата 
града.  

                                                             
4
Ппвеќе инфпрмации за истражуваоетп се дпстапни на: 

http://www.mof.mk/mofmk/wp-content/uploads/2013/04/Srednoskolsko-organiziranje-i-

ucestvo-.pdf  
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1.2. Резултати  

Mпментална ситуација сп претставуваоетп на среднпшкплците вп 
прпцеспт на дпнесуваое пдлуки вп Македпнија -  пристап анализа 

 За да мпже да се дадат пдредени пдгпвпри, пптребнп е 
претхпднп дпбрп да се ппзнава ситуацијата, препреките и мпжнпстите 
сп кпи се сппшуваат среднпщкплците. Спгласнп сп пва, беще пптребнп 
да се разгледаат статутите на средните ушилищта какп највиспки ппщти 
акти на институциите. Анализата на пвие дпкументи ппмпгна да се 
спгледа ппзицијата на среднпщкплците вп прпцесите на пдлушуваое 
на нивп на нивнптп среднп ушилищте, дали впппщтп имаат 
претставници вп телата кпи пдлушуваат и акп имаат, кпи се нивните 
права.  

Мпментална спстпјба на пргани кпи управуваат сп училиштетп се:  

 - Ушилищтен пдбпр. Пва е прган на управуваое, шијщтп спстав 
брпи 12 шлена  и тпа: 3 претставници на пснпвашпт, 3 претставници пд 
рпдители пднпснп старатели, 4 претставници пд наставници, 1 
претставник пд Министерствптп за пбразпвание, 1 претставник пд 
делпвната заедница (без правп на глас). Ушилищнипт пдбпр какп прган 
вп ушилищтетп се грижи за: дпнесуваое статут, предлпг Гпдищна 
прпграма и извещтај за рабптата, предлпг гпдищен финансиски план, 
предлпг заврщна сметка, прпцес на јавни набавки, пдлушува пп 
пригпвпри и жалби на наставници, ушеници, рпдители и сл. 
Разгледувајќи ја ваквата ппставенпст на пвпј прган за управуваое 
сп среднптп училиште, преппрачливп и пптребнп е вклучуваое на 
учениците. Најсппдветнп е да се вклучат претставниците на 
учениците пд секпја генерација, така штп дпнесуваоетп пдлуки пд 
пвпј степен не би се вршелп без вклучуваое на среднпшкплците. 

 - Директпр. Директпрпт е ракпвпден прган на среднптп 
ушилищте и е пдгпвпрен за закпнитпста вп рабптата и за материјалнптп 
и финансискп рабптеое на ушилищтетп. Гп избира и гп разрещува 
Градпнашалникпт за мандат пд 4 гпдини. Директпрпт е лице, кпе вп 
пчите на среднпшкплците ја има највиспката функција и ги дпнесува 
главните пдлуки.  
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 - Наставнишки спвет - Спставен пд сите наставници и струшни 
спрабптници на ушилищтетп. Наставнишкипт спвет е пдгпвпрен за: 
разгледуваое и утврдуваое на успехпт на ушениците, даваое мислеое 
пп предлпг Гпдищната прпграма и следеое на нејзинптп изврщуваое, 
изрекуваое педагпщки мерки на ушениците, ппфалуваое и 
наградуваое ушеници, пдпбруваое ушенишки екскурзии и струшни 
ппсети и слишнп. Какп пстанати струшни пргани вп ушилищтетп се 
ппјавуваат и: Спвет на гпдината, Спвет на паралелката, Ракпвпдител на 
паралелката, Струшни активи на наставници пп пдредени струшни 
пбласти. 

 - Спвет на рпдители - Спветпт на рпдители си има свпја улпга вп 
управуваоетп на ушилищтетп. На некпј начин, вака ставпвите на 
среднпшкплците се претставени индиректнп преку нивните 
рпдители. Сепак, ставпт на кпј билп среднпшкплец не мпже да гп 
замени негпвипт рпдител бидејќи не е директен кприсник и лице над 
кпе се спрпведуваат дпнесените пдлуки. Медутпа, заради нивната 
надлежнпст, пптребнп е и присуствп на претседателите на 
генерациите на нивните седници, иакп без правп на глас. Ова е 
пптребнп за да бидат искажани правата на среднпшкплците вп 
сите тела и истите да мпже да се земат предвид. 

 

Мпментална спстпјба вп среднпшкплскптп прганизираое  

 Спгласнп сп пдгпвприте дпбиени пд средните ушилищта и 
анализата направена пд МПФ, прганизираоетп на среднпщкплците не 
е унифициранп, ниту пак блиску дп таква структура. Се среќаваат 
најразлишни фпрми на прганизираое и тпа зависнп пд тпа дали 
ушилищтетп е гимназија, или пак, е дел пд средните струшни ушилищта, 
щтп е лпгишнп. Медутпа, пва е слушај самп сп дел пд ушилищтата 
бидејќи наидпвме и на ситуации каде щтп не ппстпи каква билп 
прганизација на среднпщкплците. 

 Какп щтп е нагласенп ппгпре, вп зависнпст пд видпт на 
пбразпваниетп щтп гп нуди ушилищтетп, мпже да се сретнеме сп 
разлишни фпрми на прганизираое, какп и исти фпрми, нп сп разлишни 
називи. Младински активизам, ушилищна заедница, младинска 
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прганизација, ушилищтен парламент се самп дел пд називите на 
фпрмите на ушилищнптп прганизираое на среднпщкплците.  

  Пна щтп е најппразителнп вп мпменталната ситуација, сппред 
извещтајпт на МПФ заснпван на пдгпвприте на ушилищтата, е дека 
ушествптп на среднпщкплците вп впспитнп-пбразпвната рабпта на 
ушилищтетп и разгледуваоетп на знашајните пращаоа важни за 
рабптата на ушилищтетп, сепак, се сведува на спветпдавнп, без нивнп 
правп на глас вп прпцесите на пдлушуваое, щтп ни прикажува 
ситуација каде щтп среднпщкплците не се партнери вп пбразпваниетп 
и впеднп им се пгранишуваат мпжнпстите за изразуваое на нивнптп 
мислеое и нивнптп влијание. Пва ни ппкажува дека, иакп се среќаваат 
некакви фпрми на прганизираое на среднпщкплците на нивп на 
ушилищта, сепак, мпжнпста за застапуваое на свпите права и за 
искажуваое на свпјпт став е пгранишена преку Спветпт на рпдителите, 
дпкплку сакаат среднпщкплците да бидат слущнати вп некпе ппвиспкп 
телп, кпе има правп да влијае и да пдлушува за пдредени рабпти 
ппврзани сп рабптеоетп на среднптп ушилищте.  

 

1.3. Спгледуваое 

 Вп минатптп ппстпеја два типа на прганизираое на 
среднпщкплците на нивп на државата: Унија на среднпщкплци и 
Среднпщкплска Унија. Денеска, сппред МПФ, ја преппзнаваме самп 
Унијата на среднпщкплци и тпа самп затпа щтп е регистрирана какп 
таква. Истражуваоетп на МПФ ппкажа дека реалната ситуација е 
ппинаква. Пд сите испитани ушилищта, самп еднп пдгпвпри дека има 
претставници вп Унијата на среднпщкплци, щтп всущнпст, ни пстава 
прпстпр да се запращаме дали вистински ппстпи прганизација на 
среднпщкплците на наципналнп нивп, и акп ппстпи, какп функципнира 
акп тплку мнпгу ушилищта немаат испратенп претставници. Сппред 
пдгпвприте на ушилищтата, ппследните активнпсти на пва ппле биле за 
прптестите за државната матура на среднпщкплците вп 2008 гпдина, 
кпи се пднесувале на екстернптп пценуваое. МПФ известува дека пвие 
пдгпвпри, самп дппплнителнп ја пптврдуваат целпсната слика, дека 
среднпщкплците не се на никакпв нашин вклушени вп прпцеспт на 
дпнесуваое пдлуки, при щтп нивнптп мислеое е самп спветпдавнп 
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щтп е спрптивнп на нивната централна улпга вп пбразпвнипт прпцес на 
нивп на среднп ушилищте.  

 

Преппраки 

 Треба да се прпмпвираат пплитики за демпкратскп вклушуваое 
на среднпщкплците вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки вп 
прганите на средните ушилищта. 

 Да се пбезбедат ресурси за имплементација на инклузивен и 
демпкратски мпдел за среднпщкплскп прганизираое вп секпе 
пд средните ушилищта, креиран пд ушилищтата вп зависнпст пд 
пптребите на ушениците какп и среднпщкплскп прганизираое 
на наципналнп нивп. 

 Да се дпнесат измени и дппплнуваоа на Закпнпт за среднп 
пбразпвание и на Закпнпт за струшнп пбразпвание за 
вклушуваое на среднпщкплците преку нивните фпрми на 
претставуваое сп цел гарантираое на  вклушуваое преку 
нивните тела на претставуваое вп телата на пдлушуваое на 
ушилищнп нивп. Преку една ваква прпмена вп правната 
регулатива се пшекува да им се гарантира на среднпщкплците 
активнп ушествп вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки, какп и 
спздаваое активни студенти и градани. 

 

2. ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВПТП НА ПБРАЗПВАНИЕ НА ДЕЦАТА СП 

ППСЕБНИ ПБРАЗПВНИ ППТРЕБИ  

 Сппред ппследните Заклушни спгледуваоа на Кпмитетпт за 
правата на дететп се „искажува загриженпст пкплу прпдплжената 
неадекватнпст на пбразпвните, спцијалните и здравствените услуги за 
децата сп прешки вп развпјпт и нивните семејства вп средината вп кпја 
живеат. Кпмитетпт пспбенп забележува дека препстануваат мнпгу 
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прешки за пбезбедуваое ппдеднакпв пристап дп пбразпвание за 
децата сп прешки вп развпјпт“5.  
 Следејќи ги преппраките на Кпмитетпт, за истражувана пбласт 
беще земенп пбразпваниетп на ушениците сп ппсебни пбразпвни 
пптреби (ППП), ппкпнкретнп се интересиравме за мпжнпстите за 
вклушуваое на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби вп редпвнптп 
пснпвнп пбразпвание, услпвите кпи им се нудат, тещкптиите сп кпи се 
сппшуваат и прифатенпста пд средината.   
 Пред да ппшне прпцеспт на истражуваое на пстваруваоетп на 
правптп на пбразпвание на децата сп ппсебни пбразпвни пптреби, беа 
дефинирани следниве индикатпри щтп беа следени: Брпј/прпцент на 
ученици сп ппсебни пбразпвни пптреби вклучени вп редпвните 
пснпвни училишта; Брпј на училишта кпи вп 2012 гпдина презеле 
мерки и активнпсти за надминуваое пдредени тешкптии на кпи 
наидуваат учениците сп ппсебни пбразпвни пптреби; Брпј и видпви 
иницијативи штп ги преземаат ппштините за ппдпбруваое на 
инклузивнипт прпцес на учениците сп ппсебни пбразпвни пптреби вп 
2012 гпдина;  

Истражуваое вп пваа пбласт спрпведпа некплку прганизации вп 
ппвеќе ппштини:  

- „Отвпрете ги прпзпрците“- Здружение на градани за 
ппддршка и прпмпција на пристапна инфпрматичка 
технплпгија за лица сп хендикеп спрпведе истражуваое вп 
ппщтина Карппщ (10 пснпвни ушилищта) и вп ппщтина Дпрше 
Петрпв (6 пснпвни ушилищта) и на тпј нашин ги ппфати сите 
пснпвни ушилищта пд пвие ппщтини; 

- Центар за чпвекпви права „АМОС“ Битпла - вп ппщтина 
Битпла вп сите 11 пснпвни ушилищта, вп ппщтина Мпгила вп 
сите 3 пснпвни ушилищта и вп единственптп пснпвнп ушилищте 
вп ппщтина Нпваци. 

                                                             
5
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шлен 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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- Спјуз на дефектплпзи на Република Македпнија спрпведе 
истражуваое вп ппщтина Куманпвп (9 пснпвни ушилищта) и вп 
ппщтина Старп Нагпришане (3 пснпвни ушилищта); 

- Антикп вп ппщтина Кишевп (3 пснпвни ушилищта), вп ппщтина 
Зајас (2 пснпвни ушилищта) и вп ппщтина Пслпмеј (1 пснпвнп 
ушилищта) 

- Спјуз за превентива прптив малплетничка деликвенција - 
Кавадарци вп ппщтина Кавадарци (1 пснпвнп ушилищте) и вп 
ппщтина Негптинп (1 пснпвнп ушилищте) 

- Прва детска амбасада вп светпт Медаши вп ппщтина 
Аерпдрпм (3 пснпвни ушилищта), Гази Баба (4 пснпвни 
ушилищта), Зеленикпвп (1 ушилищте), Илинден (1 ушилищте), 
Петрпвец (1 ушилищте), Јегунпвце (1 ушилищте), Бпгпвиое (1 
ушилищте), Дплнп Призари-Велес (1 пснпвнп ушилищте) 
 
 

2.1. Метпдплпгија 

 За истражуваое на инклузивнипт прпцес на пбразпваниетп на 
децата сп ппсебни пбразпвни пптреби, беще кпристен пращалник 
спставен пд пращаоа пд птвпрен и пд затвпрен тип. Пращалникпт 
беще спставен пд 12 пращаоа преку кпи се следеа трите наведени 
индикатпри. Истипт беще наменет за струшните служби вп ушилищтата 
кпи впдат евиденција и се директнп вклушени вп рабптата сп 
ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби. Пна щтп би сакале да гп 
истакнеме е дека пвие ппдатпци не даваат кпмплетна слика за 
спстпјбата на нивп на цела ппщтина затпа щтп вп истражуваоетп, иакп 
беа вклушени ппгплем брпј ушилищта (пднпснп им беа дпставени 
пращалници), самп пдреден брпј пд нив на нивп на една ппщтина се 
пдзваа на истражуваоетп. Пние пращалници, кпи не беа целпснп 
пппплнети вп делпвите кпи беа пд круцијалнп знашеое за 
истражуваоетп, не беа земени предвид вп анализата. Некпи 
пращалници не беа сп целпснп пппплнети пдгпвпри, па затпа 
пдгпвприте каде щтп немаще ппдатпци, истп така, не беа земени 
предвид вп анализата.  
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2.2. Резултати 

 Вп прпдплжение се наведени напдите ппделени пп ппщтини. 
Секпја прганизација, вп спгласнпст сп сппдветната ппщтина, ги дпстави 
ппдатпците и кпментари пп истите.  

 За следеое на првипт индикатпр Брпј/прпцент на ученици сп 
ппсебни пбразпвни пптреби вклучени вп редпвните пснпвни 
училишта, беа креирани некплку пращаоа, преку кпи, псвен ппдатпци 
за брпјпт на ушеници сп ППП, се дпбија и ппдатпци за нивната 
структура сппред разлишни критериуми. 

  

Ппщтина  Бр. на 
ушилищта 
вклушени 

вп 
анкетата 

Вкупен бр. 
деца 

Деца сп ППП 
вп 

анкетираните 
ушилищта 

Прпцент 
на деца 
сп ППП 

Карппщ 10 5997 136 2,26 

Дпрше Петрпв 6 3117 57 1,83 

Куманпвп 9 6724 230 3,42 

Старп Нагпришане 3 359 31 8,64 

Битпла 11 7214 101 1,40 

Мпгила 3 550 4 0,73 

Нпваци 1 203 15 7,39 

Кавадарци 1 483 17 3,52 

Негптинп 1 835 25 2,99 

Аерпдрпм 3 2750 43 1,56 

Гази Баба 4 2511 61 2,43 

Зеленикпвп 1 350 1 0,29 
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Илинден 1 420 4 0,95 

Петрпвец 1 306 4 1,31 

Јегунпвце 1 228 9 3,95 

Бпгпвиое 1 485 нема ппдатпк нема 
ппдатпк 

Дебарца 1 269 6 2,23 

Дплнп Призари 1 238 1 0,42 

Кишевп 3 2656 16 0,60 

Пслпмеј 1 115 2 1,74 

Зајас 2 659 12 1,82 

Вкупнп 65 36469 775 
 

Табела 1 - Ппдатпци пд училиштата за вкупен брпј деца и вкупен брпј деца сп ПОП 
вклучени вп редпвнипт пбразпвен прпцес 

 

Ппщтина  Бр. на 
ушилищта 
вклушени 

вп 
анкетата 

Деца сп 
ППП 

мащки сп 
ППП 

женски сп ППП 

Карппщ 10 136 70% 30% 

Дпрше Петрпв 6 57 65% 35% 

Куманпвп 9 230 нема 
ппдатпк 

нема ппдатпк 

Старп 
Нагпришане 

3 31 нема 
ппдатпк 

нема ппдатпк 

Битпла 11 101 61% 39% 

Мпгила 3 4 50% 50% 
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Нпваци 1 15 53% 47% 

Кавадарци 1 17 76% 24% 

Негптинп 1 25 40% 60% 

Аерпдрпм 3 43 70% 30% 

Гази Баба 4 61 нема 
ппдатпк 

нема ппдатпк 

Зеленикпвп 1 1 100% 0 

Илинден 1 4 75% 25% 

Петрпвец 1 4 50% 50% 

Јегунпвце 1 9 44% 66% 

Бпгпвиое 1 нема 
ппдатпк 

нема 
ппдатпк 

нема ппдатпк 

Дебарца 1 6 50% 50% 

Дплнп Призари 1 1 100% 0% 

Кишевп 3 16 нема 
ппдатпк 

нема ппдатпк 

Пслпмеј 1 2 100% 0% 

Зајас 2 12 66% 34% 

Вкупнп 65 775 

 
Табела 2 - Ппдатпци за сппднпс на мпмчиоа и девпјчиоа сп ПОП вклучени вп 
редпвните анкетирани училишта 
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Ппщтина  

Бр. 
на 

ушил-
ищта 

Деца 
сп 
ППП 

Ушеници 
сп 

телесна 
пппре-
шенпст 

Ушеници 
сп 

интеле-
ктуална 
пппре-
шенпст  

Ушеници 
сп 

пщтету-
ваое на  
видпт  

Ушеници 
сп 

пщтету-
ваое на 
слухпт 

Ушеници 
сп 

аутизам 

Ушеници 
сп 

тещкптии 
вп 

ушеоетп 

Ушеници 
сп 

кпмбин-
ирана 
пппре-
шенпст 

Другп 

Карппщ 10 136 5 35 6 7 4 49 25 5 

Дпрше 
Петрпв 

6 57 1 13 2 1 4 31 5 
  

Куманпвп 9 230 5 53 31 16 12 69 44   

Старп 
Нагпришане 

3 31 0 9 0 0 0 13 9 
  

Битпла 11 101 5 34 5 2 5 40 10   

Мпгила 3 4 0 0 0 0 0 4 0   

Нпваци 1 15 1 4 0 0 0 8 2   

Кавадарци 1 17 4 6 0 1 0 5 1   

Негптинп 1 25 0 2 1 0 1 19 2   

Аерпдрпм 3 43 1 7 0 4 4 16 11   

Гази Баба 4 61 1 10 4 0 1 45 0   

Зеленикпвп 1 1 0 1 0 0 0 0 0   

Илинден 1 4 0 3 1 0 0 0 0   

Петрпвец 1 4 0 0 0 0 0 4 0   

Јегунпвце 1 9 0 0 0 0 1 6 2   

Бпгпвиое 
1 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд 

нема 
ппд   

Дебарца 1 6 0 6 0 0 0 0 0   

Дплнп 
Призари 

1 1 
0 1 0 0 0 0 0   

Кишевп 3 16 1 1 0 0 2 8 4   

Пслпмеј 1 2 0 2 0 0 0 0 0   

Зајас 2 12 0 7 0 0 0 5 0   

Вкупнп 65 775 24 194 50 31 34 322 115 5 

 
Табела 3 - Категприи на развпјни пппреченпсти на децата спгласнп сп дпбиените 

ппдатпци пд училиштата кпи беа вклучени вп истражуваоетп 
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2.2.1. Тешкптии сп кпи се сппчуваат училиштата вп секпјдневната 

рабпта сп ученици сп ППП 

 За да утврдиме кплку ушилищта и какви иницијативи преземаат 
за да ги плеснат и да ги надминат тещкптиите на кпи наидуваат 
ушениците сп ППП, најпрвин беа истражени тещкптиите сп кпи најшестп 
се сппшуваат ушилищтата вп секпјдневната рабпта сп ушеници сп ППП. 
Вп пвпј дел ушилищтата имаа мпжнпст да пдберат ппвеќе ппции пд 
пднапред дадени ситуации.  
 Најгплема тещкптија, кпја беще наведена пд страна на 
анкетираните ушилищта (43 ушилищта ја навеле пваа тещкптија) вп 
наведените ппщтини, е следеоетп и вреднуваоетп на ппстигнуваоата 
на ушениците сп ППП, пднпснп пценуваоетп. Тпа теснп се ппврзува сп 
тещкптиите вп реализацијата на наставните цели и присппспбуваоетп 
на наставнптп градивп кпн пптребите на ушеникпт (30 ушилищта ја 
навеле пваа тещкптија), щтп е следна тещкптија кпјащтп ја имаат 
наведенп ушилищтата. Пптпа следува израбптката на индивидуални 
пбразпвни планпви вп спгласнпст сп мпжнпстите и пптребите на 
ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби. Следуваат тещкптиите 
ппврзани сп вклушуваое на ушениците сп ППП вп активнпсти сп 
пстанатите ушеници и впсппставуваое кпмуникација и интеракција сп 
ушениците сп ППП.  
 
2.2.2. Мерки и активнпсти штп ги презеле училиштата за 

надминуваое на пдредени тешкптии на кпи наидуваат учениците сп 

ппсебни пбразпвни пптреби   

 За надминуваое на тещкптиите и плеснуваое на инклузивнипт 
прпцес на пбразпвание, ушилищтата преземаат разлишни мерки. Па 
така, пд вкупнп анкетираните 65 ушилищта, 21 ушилищте пдгпвприле 
дека имаат пристапна рампа на влезпт пд ушилищната зграда. 
Ппдеталнп, пп ппщтини е прикажанп ппдплу вп табелата.  
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Ппщтина  Бр. на пснпвни 
ушилищта 

вклушени вп 
анкетата 

Брпј на ПУ сп 
пристапна рампа 

Карппщ 10 5 

Дпрше Петрпв 6 2 

Куманпвп 9 0 

Старп Нагпришане 3 0 

Битпла 11 3 

Мпгила 3 1 

Нпваци 1 0 

Кавадарци 1 1 

Негптинп 1 0 

Аерпдрпм 3 2 

Гази Баба 4 2 

Зеленикпвп 1 0 

Илинден 1 1 

Петрпвец 1 0 

Јегунпвце 1 0 

Бпгпвиое 1 нема ппдатпци 

Дебарца 1 1 

Дплнп Призари 1 1 

Кишевп 3 2 

Пслпмеј 1 0 

Зајас 2 0 

Вкупнп 65 21 

 
Табела 4 - Ппдатпци пд училиштата за ппстпеое пристапна рампа на влезпт на 
училишната зграда 
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 Самп еднп ушилищте вп ппщтина Карппщ има наведенп дека вп 
ушилищтетп има лифт. Пд вкупнп анкетираните 65 ушилищта вп 21 
ппщтина, 5 ушилищта пдгпвприле дека внатрещнипт прпстпр, 
ушилниците, тпалетите и дидактишките средства се адаптирани сппред 
пптребите на ушениците сп ППП. 39 ушилищта пдгпвприле дека 
наставниците израбптуваат индивидуални пбразпвни планпви за 
ушениците сп ППП. 33 ушилищта пдгпвприле дека имаат изграденп 
пднпси на спрабптка сп релевантни институции и дпбиваат ппддрщка 
вп рабпта сп ушениците сп ППП и истп тплку ушилищта пдгпвприле дека 
кај нив функципнира тим за инклузија, кпј гп следи и гп ппддржува 
прпцеспт на инклузивнп пбразпвание. Забележителнп е тпа щтп вп 
урбаните и вп ппгплемите ппщтини се преземаат ппгплеми активнпсти 
вп наспка на плеснуваое на пристаппт и вклушуваоетп на ушениците сп 
ППП вп самите ушилищта.     
 
 
2.2.3. Видпви иницијативи штп ги преземаат ппштините за 

ппдпбруваое на инклузивнипт прпцес на учениците сп ппсебни 

пбразпвни пптреби  

 Ппддрщката пд ппщтината е пспбенп знашајна за ушилищтата, 
ппсебнп ппради фактпт щтп тие се ппд нејзина ингеренција. Преку 
истражуваоетп, пд анкетираните ушилищта дпбивме ппдатпци кпи 
гпвпрат дека дел пд ппщтините преземаат иницијативи за 
ппдпбруваое на инклузијата на пбразпваниетп преку разлишни 
активнпсти, на пример ги ренпвираат ушилищта вп кпи се ппшитуваат 
стандардите за пристапнпст; ангажираат ппщтински дефектплпг на 
извесен временски перипд или врабптуваат дефектплпзи какп 
ппддрщка на наставниците вп рабптата сп ушеници сп ППП. Пп еднп 
ушилищте пд ппщтините Куманпвп, Битпла, Кавадарци, Гази Баба и 
Кишевп имаат наведенп дека имаат врабптенп дефектплпг, иакп дел пд 
нив се изјасниле дека тпа не е дпвплнп, туку е пптребнп врабптуваое 
ппгплем брпј дефектплпзи. Ушилищтата вп ппщтините Карппщ, Дпрше 
Петрпв, Битпла, Гази Баба и Аерпдрпм имаат наведенп дека дпбиваат 
ппддрщка пд мпбилен (ппщтински) дефектплпг. Истп така, дел пд 
ушилищтата имаат наведенп дека дпбиваат ппддрщка вп прпцеспт на 
апликација за прпекти пд интерес на инклузијата, ги ппддржуваат вп 
прпцеспт на прганизираое пбуки, тркалезни маси и настани за 
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прпмпвираое на инклузијата. Нп пна щтп е карактеристишнп вп пднпс 
на пвпј индикатпр е тпа щтп, сппред пдгпвприте на ушилищтата, дел пд 
ппщтините кпи беа предмет на истражуваоетп, скпрп и не 
пбезбедуваат никаква ппмпщ за ушилищтата за ппдпбруваое на 
прпцеспт на инклузија на ушеници сп ППП и немаат преземенп 
иницијативи за ппдпбруваое на прпцеспт на инклузија на ушениците 
сп ппсебни пбразпвни пптреби вп 2012 гпдина. Пва е пспбенп 
изразенп вп руралните и ппмалите ппщтини. Пва мпже да се дплжи на 
недпвплната инфпрмиранпст и сензибилизиранпст, недпвплнипт брпј 
на кадар и недпвплните финансиски ресурси.   
 

  
Преппраки 

  
Дпбиените ппдатпци пд пва истражуваое ја ппспшуваат 

пптребата пд спрпведуваое на следниве мерки и преппраки: 

 Да се впсппстави систем за евидентираое и следеое на 
брпјпт на ушениците сп ППП вп редпвните ушилищта за да 
се пбезбеди унифициранпст на прпцедурите вп сите 
ушилищта; 

 При изградбата на нпви и при рекпнструкцијата на 
старите ушилищта да се применат стандардите за 
пристапнпст за да се пвпзмпжат услпви за пристап и 
сампстпјнп функципнираое на ушениците сп ППП вп 
ушилищнипт прпстпр. 

 Да се кпмплетираат струшните ушилищни тимпви сп 
прпфили, вп прв ред дефектплпзи, кпи се ппдгптвени да 
ги преппзнаат и да им излезат вп пресрет на пптребите, 
сппспбнпстите и интересите на ушениците сп ППП. Истп 
така, ваквптп кпмплетираое е пптребнп за да се 
пбезбеди ппддрщка на наставникпт при спрпведуваое 
на прпцеспт на инклузија. 

 Да се зајакнат и да се надградат знаеоата, вещтините и 
сппспбнпстите на наставниците за рабпта сп ушеници сп 
ППП, преку прганизираое пбуки и семинари. Пспбенп 
треба да се зајакнат капацитетите на наставниците за 
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израбптка на индивидуален пбразпвен план и негпвп 
следеое, пднпснп ревидираое (пценуваое). 

 Да се интензивира спрабптката меду ушилищтата и 
лпкалната сампуправа.   

 

 
3. ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА НА ЗДРАВЈЕ 

 Кпмитетпт за правата на дететп вп една пд свпите преппраки 
забележува дека треба да се прпдплжи сп ппдигнуваое на 
здравствените стандарди за децата преку „згплемуваое на квалитетпт 
и дпстапнпста на здравствените услуги за да се елиминираат 
диспаритетите меду урбаните и руралните пбласти; и преку 
пбезбедуваое на пптребната медицинска ппмпщ и здравствена 
защтита на сите деца сп акцент на развпјпт на примарната здравствена 
защтита, пспбенп преку прпщируваое на ппфатенпста на децата кпи се 
дел пд најранливите сегменти пд пппулацијата“6. Следејќи ги пвие 
преппраки, ХЕРА какп шленка на Кпалицијата на невладини 
прганизации за правата на дететп, направи анализа на ппдатпците щтп 
ги има пд нивната секпјдневна рабпта, а се пднесуваат на брпјпт на 
децата и нивната структура кпи се имунизирани вп нивните младински 
центри, какп и на брпјпт на децата кпи се пбратиле за услугата 
ушилищтен лекар вп наведените центри.  
 

3.1.Имунизација  

3.1.1 Метпдплпгија 

 Пвие ппдатпци се спбрани пд двата Младински Центри „Сакам 
да знам” на невладината прганизација ХЕРА - Аспцијација за 
здравствена едукација и истражуваое. Еднипт центар е лпциран вп 

                                                             
6
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шленпт 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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Центар, другипт вп Щутп Призари. Дел пд услугите щтп се нудат вп 
пвие центри се пднесуваат на имунизација и преглед пд ушилищтен 
лекар. За секпј клиент кпј дпада вп пвие центри се впди уредна 
евиденција. Секпј давател на услуга вп пднпс на услугата щтп ја дава 
пппплнува листа за клиентпт (клиентите вп пвие центри се впдат ппд 
щифра, заради принциппт на дпверливпст), сп демпграфски ппдатпци 
и ппдатпци вп пднпс на дадената услуга. Ппнатаму инфпрмациите пд 
пвие листи за евиденција се внесуваат вп базата на ппдатпци, пд кпја 
пак, ппнатаму мпже да се генерираат извещтаи.  

 

3.1.2. Резултати 

 Вп пднпс на имунизацијата, вп наведените центри на ХЕРА вп 
2011 гпдина биле имунизирани 52 малплетни лица, пд кпи 29 мащки и 
23 женски. Сите лица кпи биле имунизирани се пд рпмска 
наципналнпст и живеат вп урбана средина.  

 Вп 2012 гпдина биле имунизирани 103 лица, пд кпи 34 мащки и 
69 женски. Вп пднпс на етнишката припаднпст, 100 лица се Рпми, 2 
лица се Албанци и 1 лице припадалп на друга етишка заедница. Сите 
103 лица се изјасниле дека живеат вп урбана средина. 

 Ппгплемипт брпј имунизирани деца вп 2012 гпдина, сппреденп 
сп 2011 се дплжи на впведуваое ппвеќе смени за лицата пдгпвпрни за 
прпцеспт на имунизација, какп и градеое партнерства сп пстанати 
здруженија на градани и институции. Ппдатпкпт дека сите 
имунизирани малплетни лица вп 2011 и вп 2012 гпдина вп центрите на 
ХЕРА  се пд урбана средина, нè наведува на мпжен заклушпк дека 
семејствата кпи живеат вп урбана средина се ппзаппзнати сп пваа 
пбврска и мпжнпст, дпдека децата шиищтп семејства живеат вп 
рурални средини не се заппзнати.  

 Щтп се пднесува на другата услуга щтп ја нуди ХЕРА, преглед пд 
ушилищтен лекар, вп 2011 гпдина, ја искпристиле 52 деца. Сите биле 
припадници на рпмската етнишка заедница и дпадаат пд урбана 
средина. Вп 2012 гпдина за преглед кај ушилищтен лекар се пријавиле 
39 деца, пд кпи 9 биле мащки, а 30 женски. Пд нив припадници на 
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рпмската етнишка група биле 38 лица, дпдека самп 1 лице билп 
припадник на друга етнишка заедница. 

 Разликата вп брпјпт на лицата щтп се пбратиле вп центрите 
„Сакам да знам“ за услугата ушилищтен лекар вп 2012 гпдина, 
сппреденп сп 2011 гпдина се дплжи на тпа щтп вп 2012 се бележи 
згплемена пптреба за услугата имунизација. Паралелнп на тпа, вп 2012 
гпдина на теритпријата на ппщтина Щутп Призари ппшнаа да 
функципнираат т.н. рпмски здравствени медијатпри (РЗМ), кпи на 
ппвеќе лица им пвпзмпжија да гп пстварат свпетп правп на 
здравственп псигуруваое. Дел пд пвие лица беа кприсници на услугата 
ушилищтен лекар, за кпја реалнп веќе немаа пптреба. 

Препораки 

- Ппдпбруваое и интензивираое на спрабптката меду 
здруженијата на градани и тимпвите за имунизација кпи рабптат 
вп здравствените дпмпви. 

- Ангажираое теренски рабптници, здравствени медијатпри и 
лица пд заедницата кпи би ги ппсетувале и пптсетувале 
семејствата/заедниците кпи имаат деца за имунизација.  

- Ппдпбруваое на кппрдинацијата меду центрите за јавнп здравје 
и  
центрите за спцијална рабпта, заради ппгплем ппфат на децата 
кпищтп не се имунизирани или немаат изврщенп редпвен 
систематски преглед пд разлишни пришини. 

 

3.2. Здравје на адплесценти 

Ппдплу наведените ппдатпци се пднесуваат на Здравјетп на 
адплесцентите, пптпшнп за деца и млади кпи ппбарале инфпрмации за 
ХИВ/СИДА пд двата Младински центри на ХЕРА.  

3.2.1. Метпдплпгија 

 Пвие ппдатпци се спбрани пд двата Младински центри „Сакам 
да знам” на невладината прганизација ХЕРА. Еднипт центар е лпциран 
вп Центар, другипт вп Щутп Призари. Пвие ппдатпци се дпбиени преку 
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даваое на следните услуги: гинекплпщки, дерматплпщки, спветуваое 
(спцијален рабптник, педагпг, психплпг), едукации пд стана на струшни 
лица (спцијален рабптник, педагпг, психплпг) и врснишки едукации. 

 За секпј клиент кпј дпада вп пвие центри се впди уредна 
евиденција. Секпј давател на услуга пппплнува листа за клиентпт вп 
пднпс на услугата щтп ја дава (клиентите вп пвие центри се впдат пп 
щифра, заради принциппт на дпверливпст), сп демпграфски ппдатпци 
и ппдатпци вп пднпс на дадената услуга.  Вп ситуацијата кпга има 
едукација, независнп дали се рабпти за врснишка или едукација сп 
струшнп лице, ппвтпрнп се впди евиденција за лицата кпи биле дел пд 
кпнкретната едукативна сесија (демпграфски ппдатпци, теми ппфатени 
на сесијата, кпристени техники,  ппделени материјали). Ппнатаму, 
инфпрмациите пд пвие листи за евиденција се внесуваат вп база на 
ппдатпци, пд кпја пак ппнатаму мпже да се генерираат извещтаи. 

 

3.2.2. Резултати 

 Брпјпт на лицата кпи ппбарале услуга / инфпрмација вп пднпс 
на сексуалнптп и репрпдуктивнп здравје и права, вп шијщтп дпмен 
влегува и темата ХИВ/СИДА, вп 2011 гпдина изнесува 749. Пд пвие 
лишнпсти, 411 биле женски, а пстанатите мащки. Сите лица живееле вп 
урбана средина. Сппред наципналната припаднпст, 170 лица 
пптекнувале пд рпмската пппулација, 563 пд македпнската, 6 пд 
албанската и 6 пд другите етнишки заедници вп државата. 

 Вп 2012 гпдина вп центрите „Сакам да знам“, за вакпв тип на 
услуга/ инфпрмација се јавиле вкупнп 1793 лица. Пд нив, 1294 биле 
женски, а 499 биле мащки. Сппред етнишката припаднпст, 420 биле 
Македпнци, 1360 биле Рпми, 8 биле Албанци и 7 припадници на 
другите етнишки заедници. 

 Евидентнп е дека вп 2012 гпдина за вакпв тип на услуга вп 
младинските центри се пбратиле 60% ппвеќе лица вп сппредба вп 2011 
гпдина. Истп така, 75% пд лицата биле припадници на рпмската 
етнишка заедница. Сппред ХЕРА, пва се дплжи на фактпт дека вп 2012 
гпдина беа направени мнпгу партнерства сп други здруженија на 
градани и институции кпи, пред сè, рабптат на рпмскптп пращаое. 
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Преппраки:  

 Впведуваое сеппфатнп сексуалнп пбразпвание вп пснпвните и 
средните ушилищта сп цел сите млади да имаат пристап дп 
инфпрмациите за сексуалнптп и репрпдуктивнп здравје, 
вклушителнп и ХИВ/СИДА; 

 Пбезбедуваое пбука и прирашни материјали за сеппфатнп 
сексуалнп пбразпвание за наставниците и предавашите; 

 Лпкалните сампуправи вп свпите гпдищни бучети да вклушат 
активнпсти за инфпрмираое на младите за пращаоата 
ппврзани сп сексуалнптп и репрпдуктивнптп здравје, 
вклушителнп и ХИВ/СИДА; 

 Вклушуваое на здруженија какп директни кприсници на 
превентивните прпграми за ХИВ/СИДА на Министерствптп за 
здравствп за спрпведуваое здравственп прпмптивни 
активнпсти за ХИВ/СИДА меду младите; 

 

4. ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА КПИШТП УППТРЕБУВААТ 

ДРПГА  

 Вп делпт пд Заклушните спгледуваоа на Кпмитетпт щтп се 
пднесуваат на здравјетп на адплесцентите, Кпмитетпт наведува дека е 
„загрижен вп врска сп птсуствптп на превентивни мерки и служби за 
рехабилитација за децата кпищтп се кприсници на дрпга и алкпхпл“.7, 
и впеднп преппрашува да се развијат вакви превентивни мерки и 
служби за рехабилитација. Тпа беще ппттик за Кпалицијата за 
мпнитпринг на детските права да направи анализа на ппдатпците за 
брпјпт на децата кпищтп упптребуваат дрпга, нашините какп дпадаат дп 
неа, првата впзраст кпга стапиле вп кпнтакт сп дрпга и сл. ХППС - 
                                                             
7
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шлен 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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Ппции за здрав живпт, какп шленка на Кпалицијата, направи детална 
анализа на ппдатпците щтп ги има пд нивната секпјдневна рабпта.  
 
 
4.1. Метпдплпгија 

 Пд заппшнуваоетп сп рабпта, ХППС впди евиденција за видпт на 
услугите щтп им се дадени на лицата кпи упптребуваат дрпги преку 
впдеое дневни листи, израбптка на месешни, тримесешни и гпдищни 
извещтаи. Децата кпищтп упптребуваат дрпги дпбиваат услуги вп 
присуствп на рпдител, а кпга дпадаат сами мпжат да дпбијат спвет, 
храна, пблека. Секпј клиент дпбива щифра, кпмбинирана пд брпјки и 
букви, пд кпја не се пткрива идентитетпт. Ппдатпците пд дневните 
листи и извещтаите се внесуваат вп електрпнската база на ппдатпци 
каде щтп се впди евиденција за клиентпт, датум, местп и вид на 
дпбиена услуга. За пптребите на пвпј извещтај беа кпристени 
ппдатпците пд базата на ппдатпци щтп ја има впсппставенп ХППС и ја 
ажурира пд 1999 гпдина. За ппспeцифишни слушаи, тимпвите на ХППС 
ппдгптвуваат студија на слушај, щтп е дел пд евиденцијата на 
прганизацијата, щтп истп така, ќе биде искпристенп вп извещтајпт за 
спстпјбата сп децата кпищтп упптребуваат дрпги. Сп пглед на тпа щтп 
ХППС рабпти на теритпријата на Град Скппје, ппдатпците вп пвпј 
извещтај се пднесуваат на Скппје, сп ппсебен фпкус на ппщтините каде 
щтп функципнираат центрите за размена на ппрема и тпа: ппщтина 
Центар, ппщтина Шаир и ппщтина Щутп Призари.  

 

4.2. Резултати 

 Врз пснпва на ппдатпците сп кпищтп распплага ХППС, пвпј 
извещтај даде инфпрмација за брпјпт на децата щтп упптребуваа дрпги 
сп кпи кпнтактира ХППС вп пднпс на вкупнипт брпј лица кпи 
упптребуваат дрпги сп кпи ХППС кпнтактира и им дава услуги. 
Ппдатпците щтп ги пбезбеди ХППС сп пвпј извещтај се пднесуваат на 
вкупнипт брпј деца кпищтп упптребуваат дрпги сп кпј распплага ХППС, 
щтп не сппдветствува сп реалнипт брпј на децата кприсници на дрпги 
вп Република Македпнија и вп Градпт Скппје. Пд 1999 гпдина дп 
31.12.2012 гпдина ХППС има кпнтактиранп сп вкупнп 3410 лица кпи 
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упптребуваат дрпги. Пд нив 2291 се мащки, а 256 женски, дпдека за 
863 лица нема ппдатпк за ппл ниту за впзраст вп времетп кпга се 
евидентирани вп ХППС. Заклучнп сп 31.12.2012 гпдина вп базата на 
ппдатпци се евидентирани вкупнп 43 лица кпи вп времетп на првипт 
кпнтакт биле ппд 18 гпдини. 

 

Впзраст при прв кпнтакт Брпј на деца 

17 гпдини 19 

16 гпдини 6 

15 гпдини 5 

14 гпдини 5 

13 гпдини 4 

12 гпдини 1 

11 гпдини 3 

ВКУПНП 43 

                             
Табела 5 - Брпј на деца и нивната впзраст при првипт кпнтакт 

 

 Пд дпсега евидентираните деца, пет се женски. Сппред 
етнишката припаднпст, 30 се пд рпмска, 9 пд македпнска, 3 пд 
албанска и 1 пд турска етнишка припаднпст.  Сппред степенпт на 
пбразпвание, 4 лица заврщиле среднп пбразпвание, 4 ппшнале, нп не 
гп заврщиле среднптп пбразпвание, 4 заврщиле пснпвнп пбразпвание, 
9 ппшнале, нп не заврщиле пснпвнп пбразпвание, а 22 деца впппщтп не 
влегле вп пбразпвнипт систем. ХППС, истп така, кпнтактира и им дава 
услуги на децата кпищтп упптребуваат дрпги или лепилп преку 
нивните рпдители. Пвие деца не се евидентирани вп базата на 
ппдатпци какп ппсебни клиенти. Брпјпт на пвие деца е шетири, 3 
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женски и еднп мащкп. Вкупнипт брпј деца штп упптребуваат дрпги сп 
кпи ХППС пстварил кпнтакт изнесува 47. 

 Сппред извещтаите на ХППС, вп 2011 е кпнтактиранп сп 15 
разлишни малплетни лица кпи упптребуваат дрпги на впзраст пд 5 дп 
16 и тпа 11 мащки, 4 женски. Сппред ппдатпците пд 2011 гпдина, 2 
лица ппшинале, а 2 лица биле вп Впспитнп ппправен дпм „Тетпвп“, 
мпменталнп лпциран вп Велес, 1 вп Јавна устанпва за деца и младинци 
сп пбразпвни и спцијални прпблеми „25-ти мај“ Скппје и 1 дете е 
сместенп на Клиниката за педијатрија вп Скппје. Сппред видпт на 
дрпгата щтп ја кпристат, 3 упптребуваат лепилп, 12 редпвнп 
упптребуваат херпин, а ппвременп кпристат лепилп, метадпн и 
бензпдијазепини. Дел пд пвие деца ги ппсетиле центрите на ХППС 
некплку пати, а сппред евиденцијата, исти деца се ппјавуваат вп 
ппвеќе центри кпи се напдаат на разлишни лпкации.  

 

Ппщтина Лпкација Брпј на деца кпи гп 
ппсетиле вп 2011 

Центар  Дрпп-ин Капищтец 6 

Шаир Дрпп-ин Маврпвка 11 

Щутп призари Дрпп-ин Щутп Призари 4 

ВКУПНП  21 

               

 Сппред извещтаите на ХППС, вп 2012 гпдина кпнтактирани се 9 
разлишни малплетни кприсници на дрпги на впзраст пд 5-17 гпдини и 
тпа пет женски и шетири мащки. Вп текпт на 2012 еднп лице ппшиналп. 
Сппред видпт на дрпгата щтп ја кпристат, 3 упптребуваат лепилп, 6 
редпвнп упптребуваат херпин, а ппвременп кпристат лепилп, метадпн 
и бензпдијазепини. Дел пд пвие деца ги ппсетиле центрите на ХППС 
некплку пати, а сппред евиденцијата, исти деца се ппјавуваат вп 
ппвеќе центри кпи се напдаат на разлишни лпкации.  
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Ппщтина Лпкација Брпј на деца кпи гп 
ппсетиле вп 2012 

Центар  Дрпп-ин Капищтец 3 

Шаир Дрпп-ин Маврпвка 9 

Щутп Призари Дрпп-ин Щутп Призари 2 

ВКУПНП  14 

 

 
4.3. Спгледуваое 

 Ппгплем дел пд децата кпи кпнтактираат сп ХППС, пптекнуваат 
пд семејства каде щтп барем еднипт рпдител е кприсник на дрпги или 
има шлен на пптеснптп семејствп кпјщтп упптребува дрпги и инјектира. 
Брпјпт на децата щтп ги ппсетиле центрите на ХППС вп разлишни 
ппщтини не укажува дека тпа се деца пд сппменатите ппщтини, туку 
тпа се деца кпи живеат вп Щутп Призари, Тппанскп Ппле или бездпмни 
семејства кпи шестп менуваат лпкации на живееое низ Градпт Скппје, 
нп ги ппсетуваат сите центри на ХППС.  

 Фактпт дека вп 2012 гпдина се намалил брпјпт на децата щтп ги 
ппсетиле центрите на ХППС вп трите ппщтини не знаши дека се 
намалил брпјпт на децата щтп упптребуваат дрпги. Напрптив, 
дпстапните извпри укажуваат дека брпјпт на децата щтп упптребуваат 
дрпги се згплемува, а впзрасната граница за птппшнуваое сп упптреба 
на дрпги се намалува. Сепак, искуствптп ппкажува дека пвие деца 
немаат ниту правна ниту институципнална мпжнпст да влезат на 
третман, а ппдпцна и вп прпграма за рехабилитација и 
респцијализација щтп е неппхпден услпв за нивна реинтеграција вп 
ппщтествптп. Пваа фактишка спстпјба се пптврдува и преку студијата на 
слушај презентирана ппдплу вп извещтајпт. ХППС вп изминатипт 
перипд се има пбратенп дп сите релевантни институции и тпа 
Министерствптп за здравствп, Министерствптп за труд и спцијална 
пплитика и Нарпднипт правпбранител сп бараое за изнапдаое 
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рещение  на пвпј серипзен прпблем. Ппдатпците сп кпи распплага 
ХППС се пднесуваат на децата щтп упптребуваат дрпги, кпи 
пптекнуваат пд семејства на кприсници на дрпги, пднпснп деца кпи се 
без рпдителска грижа, нп брпјпт на децата щтп имаат пптреба пд 
третман, рехабилитација и респцијализација е мнпгу ппгплем.  

 

Студија на случај  

Дете штп упптребува дрпга на впзраст пд 12 гпдини 

 Дететп за прв пат е сретнатп пд тимпт на ХППС на 8-гпдищна 
впзраст, кпга дететп ппшналп сп инјектираое, а претхпднп инхалиралп 
лепилп и сплвенти. Тпа е без рпдителска грижа и  беще сместенп вп 
Јавната устанпва за деца и младинци „25-ти Мај“ Скппје. Пд мај 2011 
гпдина дететп беще сместенп на Клиниката за педијатрија вп Скппје, 
пп прием ппради предпзираое сп дрпга. Дететп на пваа клиника беще 
третиранп пд зависнпст пд дрпги и други бплести прпизлезени пд 
упптреба на дрпга. Вп август 2011 гпдина, ппради кпмпликации 
предизвикани пд ппдплга упптреба на дрпги и инјектираое, дететп 
беще преместенп вп специјализираната Клиника за пртппедија вп 
Пхрид. Пп некплку дена, без хирурщка интервенција, 
Медуппщтинскипт центар за спцијални рабпти на Град Скппје гп смести 
вп приватната геријатриска институција Сју Рајдер вп Скппје бидејќи не 
ппстпи специјализирана институција за третман, нега и рехабилитација 
на деца кприсници на дрпги. Вп декември 2011 гпдина дететп 
ппвтпрнп беще вратенп на Клиниката за педијатрија ппради 
влпщуваое на инфекција на нпгата. ХППС за целп време кпнтактираще 
сп дететп, сп претставниците на Медуппщтинскипт центар за спцијални 
рабпти и сп здравствените рабптници на Клиниката за педијатрија, сп 
цел следеое на спстпјбата. Пд Клиниката за педијатрија беще 
ппспшенп дека дететп има пптреба пд хирурщки зафат на нпгата, нп 
Клиниката за пртппедија пдбива да гп прими дететп.  

 Какп резултат на прпблемпт сп децата щтп упптребуваат дрпги 
и немаоетп сппдветна терапија за нивнипт третман, какп и прпграми 
за нега, рехабилитација и респцијализација пп медицинскипт третман, 
ХППС се пбрати дп Министерствптп за здравствп, Министерствптп за 
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труд и спцијална пплитика и дп Нарпднипт правпбранител сп цел да 
алармира за целпкупната спстпјба, нп и за кпнкретнипт слушај на дете 
кпе 1 гпдина е сместенп вп здравствена институција без сппдветна 
нега. Дететп беще птпущтенп пд бплница вп мај 2012 гпдина и беще 
дпверенп на грижа на ппдалешни рпднини кпи за тпа дпбиваат 
надпместпк, а какп резултат на несппдветната нега, дететп е сп 
птежнатп движеое  вп кплишка.  

 

Преппраки 

Врз пснпва на ппзитивните пбврски щтп ги има преземенп државата за 
пбезбедуваое највиспк стандард на здравје на децата щтп 
упптребуваат дрпги, неппхпднп е: 

 Да се впсппстави систем за следеое на спстпјбата сп 
децата кпи упптребуваат дрпги; 

 Да се пвпзмпжи третман на зависнпст пд дрпги базиран 
на медицина за сите деца, независнп пд нивната 
впзраст; 

 Да се птвпрат центри за рехабилитација и 
респцијализација на децата кпищтп упптребуваат дрпги; 

 Да се птвпрат прпграми за рабпта сп семејствата кпи 
имаат деца щтп упптребуваат дрпги. 
 
 
 

5. ДЕЦА РПМИ И РАН ДЕТСКИ РАЗВПЈ 

 „Кпмитетпт за правата на дететп е загрижен пкплу de facto 
дискриминацијата на децата щтп припадаат на малцинствата, пспбенп 
Рпмите...“8 стпи вп еден пд кпментарите на Кпмитетпт за правата на 

                                                             
8
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шленпт 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 
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дететп. Сп цел да ја разгледаме спстпјбата вп пваа пбласт, какп 
Кпалиција се наспшивме кпн истражуваое на вклушенпста на децата 
Рпми вп устанпвите за згрижуваое и впспитание на деца пд 
предушилищна впзраст.  
 

Истражуваое вп пваа пбласт спрпведпа некплку прганизации вп 
ппвеќе ппштини.  

- Хуманитарнп и дпбрптвпрнп здружение на Рпмите 
„Месечина“ - спрпведе истражуваое вп ппщтина Гпстивар (1 
градинка);   

- Здружение на албанската жена вп Македпнија - Кичевп, 
членка на Антикп вп ппщтина Кишевп (1 градинка);  

- Хуманитарнп здружение „Мајка“ - Куманпвп - вп ппщтина 
Куманпвп 

- Спјуз за превентива прптив малплетничка деликвенција - 
Кавадарци вп ппщтина Кавадарци (1 градинка) и вп ппщтина 
Негптинп (1 градинка) 

- Центар за граданска иницијатива - вп ппщтина Прилеп 
- Прва детска амбасада вп светпт Медаши вп ппщтините 

Пехшевп, Виница, Берпвп, Македпнска Каменица, Кратпвп, 
Битпла, Дебар, Аерпдрпм, Радпвищ, Гевгелија, Ресен, Кпшани, 
Илинден, Валандпвп, Делшевп, Гази Баба, Бпгданци, Свети 
Никпле (вп секпја ппщтина пп една градинка)  

 

5.1. Метпдплпгија 

 Вп пваа пбласт некплку прганизации шленки на Кпалицијата 
спрпведпа истражуваое вп 24 ппщтини преку дпставуваое пращалник 
дп минимум една градинка вп секпја пд 24 ппщтини. Пна щтп би 
сакале да гп истакнеме е дека пвие ппдатпци не даваат кпмплетна 
слика за спстпјбата на нивп на цела ппщтина затпа щтп вп 
истражуваоетп, иакп беа вклушени ппгплем брпј градинки (пднпснп 

                                                                                                                                                           
 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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им беа дпставени пращалници), самп пдреден брпј пд нив на нивп на 
една ппщтина пдгпвприја на истражуваоетп. Пние пращалници кпи не 
беа целпснп пппплнети вп делпви кпи беа пд круцијалнп знашеое за 
истражуваоетп не беа земени предвид вп анализата. Некпи 
пращалници не беа сп целпснп пппплнети пдгпвпри, па затпа 
пдгпвприте каде щтп немаще ппдатпци, истп така, не беа земени 
предвид вп анализата.  

 

5.2. Резултати  

Вклученпст на деца Рпми вп градинките  

 Вп истражуваоетп беа вклушени 24 ппщтини, и пд секпја 
ппщтина пп една градинка. Вп 9 пд градинките, дпбивме пдгпвпр дека 
немаат вклушенп деца Рпми. Пд вкупнипт брпј ппщтини, вп 15 
ппщтини, сппред пдгпвприте на анкетираните градинки, има вклушенп 
деца Рпми вп сппдветната градинка и нивнипт брпј изнесува 292. 

 Сппред пдгпвприте вп пращалниците, какп една пд 
најзнашајните пришини за невклушенпста на децата Рпми вп устанпвите 
за згрижуваое и впспитание на децата пд предушилищна впзраст, се 
наведува тещката спцијална и финансиска пплпжба на семејствата. 
Иакп истражуваоетп ппкажа дека вп најгплем дел пд ппщтините 
државата финансиски гп ппддржува престпјпт на децата вп градинка, 
сепак, знашителен брпј деца не ги кпристат услугите на детските 
градинки. Пттука, какп други пришини кпи беа наведени вп пдгпвприте 
за невклушенпста на децата Рпми се: недпвплната инфпрмиранпст на 
семејствата за знашеоетп на предушилищнптп впспитание и 
пбразпвание, ппвеќедетните семејства каде щтп рпдителите не мпжат 
да ппсветат дпвплнп внимание на сите деца, неврабптенпста, какп и 
пптрагата пп ппдпбри услпви за живпт при щтп семејствата на пвие 
деца шестп се преселуваат/мигрираат. Какп друга пришина се наведува 
местппплпжбата на Рпмските маала и пддалешенпста на градинката пд 
нивните живеалищта, пспбенп превпзпт вп зимски услпви.  
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Врабптени негуватели и впспитувачи Рпми  

 Пд анкетираните градинки, вп 4 градинки вп 4 разлишни 
ппщтини има врабптенп пп еден негувател пд рпмскп пптеклп и 2 
негуватели вп една градинка. Пд пдгпвприте, заклушивме дека вп 
градинките кпи беа предмет на истражуваоетп, нема врабптенп 
впспитуваши. Сметаме дека тпа мпжеби се дплжи на немаоетп 
дпвплнп средства за врабптуваое кадри вп државните институции, нп 
и на недпвплен кадар пд пвпј прпфил пд рпмска етнишка припаднпст.      

Семејна спстпјба и услпви за живпт на децата Рпми кпи ппсетуваат 
градинка  

 Живеат сп двајца рпдители - Пд дпбиените ппдатпци, за 3 
градинки немаще ппдатпк за пваа тема, пд пстанатите градинки каде 
щтп има деца Рпми, најгплем дел пд децата Рпми щтп ги ппсетуваат 
градинките кпи беа предмет на истражуваоетп или пкплу 95%, живеат 
сп двајца рпдители.  

 Спцијална ппмпш, урбана/рурална средина - Најгплем дел пд 
семејствата на децата Рпми кпи ппсетуваат градинка се приматели на 
спцијална ппмпщ, ппгплем дел живеат вп урбани средини и имаат 
ппстпјанп местп на живееое. Пвпј ппдатпк мпже да нè наведе на 
заклушпкпт дека децата Рпми пд руралните средини немаат мпжнпст 
да ппсетуваат градинки затпа щтп градинките главнп се лпцирани вп 
урбаните средини и пристаппт на пвие деца дп тие градинки е 
птежнат.  
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  Бр. на 
градинки 
вклушени вп 
истражува-
оетп 

Бр. 
на 
деца 
Рпми 

Семејства 
кприсници 
на 
спцијална 
ппмпщ 

Ппстпјанп 
местп на 
живееое 

Урбана 
средина 

Рурална 
средина 

Пехшевп 1 26 12 26 9 17 

Виница 1 41 27 41 41 0 

Берпвп 1 24 19 нема ппд. 24 0 

Мак. Кам. 1 0 / / / / 

Кратпвп 1 0 / / / / 

Битпла 1 0 / / / / 

Дебар 1 15 15 15 нем.ппд. нем.ппд. 

Аерпдрпм  1 0 / / / / 

Радпвищ 1 0 / / / / 

Гевгелија 1 0 / / / / 

Ресен 1 0 / / / / 

Кпшани  1 35 30 35 35 0 

Илинден 1 0 / / / / 

Валандпвп 1 2 нема ппд. 2 2 0 

Делшевп 1 17 9 17 15 2 

Гази Баба 1 20 11 17 11 9 

Бпгданци 1 0 / / / / 

Св. Никпле 1 6 нема ппд. 6 5 1 

Гпстивар 1 21 21 нем. ппд. 21 0 

Прилеп 1 30 30 30 30 0 

Кишевп 1 5 нема ппд. нема ппд. нема ппд. нема ппд. 

Куманпвп   24 нема ппд. нема ппд. нема ппд. нема ппд. 

Кавадарци 1 2  нема ппд. 2 2 0 

Негптинп 1 24 нема ппд. нема ппд. нема ппд. нема ппд. 

Вкупнп   292 174 189 193 29 

 

Табела 6 - Ппдатпци пд градинките за семејствата на децата Рпми кпи ги 
ппсетуваат сппдветните градинки 
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Прпграма за децата Рпми  

 Истражуваоетп ппкажа дека најгплем дел пд ппщтините немаат 
ппсебна прпграма за рабпта сп децата Рпми. Пд анкетираните 
градинки, самп 3 пдгпвприја дека имаат ппсебна прпграма за рабпта 
сп децата Рпми и тпа пние кпищтп се вклушени вп пдредени прпекти за 
рабпта сп пваа пппулација. Една пд трите наведени градинки, 
пдгпвпри дека тие имаат прпграма за рабпта сп децата Рпми, нп 
немаат деклариранп деца кпищтп ја ппсетуваат градинката какп Рпми, 
туку имаат деца пд друга етишка припаднпст.  

Јазикпт на кпј се пдвива прпграмата вп градинките щтп се анкетирани 
каде щтп има деца Рпми, е на македпнски јазик. Самп вп еден 
пращалник имаще ппдатпк дека рабптата вп градинката се пдвива и на 
македпнски и на албански јазик.   

Листи на чекаое - Вп 5 пд градинките кпи наведеле дека имаат деца 
Рпми нема листа на шекаое, а за една градинка нема ппдатпк. Сите 
пстанати градинки каде щтп има деца Рпми навеле дека имаат листи 
на шекаое за запищуваое вп градинката. Сите градинки кпи навеле 
дека имаат листи на шекаое, имаат впсппставенп критериуми за  
запищуваое на децата щтп се на листата на шекаое, при щтп вп една 
градинка има фпрмиранп ппсебна кпмисија за прием на децата врз 
пснпва на пднапред впсппставени критериуми.  

 Најшестп наведувани критериуми се: времетп на шекаое на 
дететп, редпт на пријава за запищуваое вп градинка, врабптенпста на 
рпдителите, спцијалнп загрпзените семејства. Една градинка имаще 
наведенп дека припритет им се дава на сампхраните рпдители и на 
децата сп ппсебни пптреби. Какп кпментар мпже да дпдадеме дека 
припритет им се дава на децата кпищтп шекаат ппдплгп за запищуваое 
вп градинка, на деца шиищтп двајца рпдители се врабптени, па пптпа 
на спцијалнп загрпзените семејства. Етнишкипт спстав на листата на 
шекаое е мещпвит вп зависнпст пд етнишката структура на 
пппулацијата кпја живее вп таа средина.  

Финансиска ппддршка пд страна на државата - Вп ппщтините каде 
щтп има деца Рпми, вп 3 нема ппдатпк за пва пращаое, а 3 немаат 
даденп сппдветен пдгпвпр. Пстанатите градинки имаат наведенп дека 
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државата финансиски им ппмага преку плаќаое на нивнипт престпј вп 
градинка. Вп пдредени градинки, финансиската ппмпщ се пстварува 
преку 1/3 ппддрщка пд Министерствптп за труд и спцијална пплитика, 
1/3 пд лпкалната сампуправа и 1/3 пд градинката. Вп една градинка 
имаще наведенп дека дел пд трпщпците ги ппкрива Рпмскипт 
едукативен фпнд. Две градинки имаа наведенп дека превпзпт на 
децата пд нивните живеалищта дп градинката и назад гп ппкрива 
ппщтината. 

 

6. ДЕЦА ЖРТВИ НА ПРПДАЖБА, ТРГПВИЈА И КИДНАПИРАОЕ 

 Вп делпт на защтита на децата пд прпдажба, тргпвија и 
киднапираое, Кпмитетпт на Пбединетите нации за правата на дететп   
преппрашува на државата шленка „да ги прпдплжи и да ги згплеми 
напприте за превенција, защтита на децата и за зајакнуваое на 
мерките за ппкренуваое пбвиненија за кривишнп делп – прпдажба и 
тргпвија сп деца, пспбенп да се наспши кпн: a) Целпснп спрпведуваое 
на наципналнипт закпн за бпрба прптив тргпвијата сп луде; б) Да 
спрпведува прпграми за градеое на капацитетите за службениците 
щтп гп спрпведуваат закпнпт, судиите и пбвинителите; в) Да впди 
истраги и да ппкренува пбвиненија за сите слушаи на прпдажба и 
тргпвија за да се избегне неказнивпста; г) Да ги зајакне мерките за 
защтита на децата жртви и да пбезбеди пристап дп спцијална и 
психплпщка ппмпщ пп мерка на децата за нивнп закрепнуваое и 
реинтеграција; д) Да се справи сп клушните пришини за прпдажба на 
децата, тргпвија сп деца и киднапираое деца, пспбенп преку 
ппсветуваое ппсебнп внимание на семејствата вп свпите прпграми за 
спрешуваое на сирпмащтијата, спрешуваое на напущтаоетп на 
ушилищтетп, и дискриминацијата кпја се базира на пплпт и д) 
Спрпведуваое активнпсти за ппдигаое на јавната свест, вп спрабптка 
сп НВПи и медиумите, за и рпдителите и децата да станат свесни за 
ппаснпстите и ппследиците пд таквите кривишни дела“9. 

                                                             
9
 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд државите 

шленки сппред шленпт 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; CRC/C/MKD/CO/2, 11 

јуни 2010 гпд. 
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 Идентификуваоетп на тргпвијата сп деца и сп детски пргани е 
еден пд клушните прпблеми сп кпи се сппшува Република Македпнија. 
Здружениетп за акција прптив насилствп и тргпвија сп луде - Птвпрена 
ппрта Ла страда какп граданска прганизација кпја рабпти на пва ппле, 
направи анализа на ппдатпците сп кпи распплага, какп и за щелтер 
центарпт каде щтп се згрижуваат деца жртви на тргпвија.  
 
 
6.1. Метпдплпгија:  

 За целите на пвпј извещтај, Здружениетп за акција прптив 
насилствптп и тргпвијата сп луде „Птвпрена ппрта“ ги има кпристенп 
следниве извпри: 

 Анализа на индивидуалните предмети на кприснишките на 
Прпграмата за спцијална асистенција на „Птвпрена ппрта“; 

 Кпнсултации/ставпви и мислеоа пд клушни лица кпи 
ушествувале/ушествуваат вп рабпта сп жртви на тргпвија сп луде;  

 Преглед на извещтаи за защтита на жртвите на тргпвија сп луде на 
„Птвпрена ппрта“;  

 Преглед и анализа на стратещки дпкументи (наципнални стратегии, 
прпграми, акциски планпви и стандардни пперативни прпцедури); 

 
 За извещтајпт  беа  применети квалитативни и квантитативни 
метпди, направена е анализа на спдржината на лишните дпсиеја на 
жртвите на тргпвија сп луде и ппдатпците се статистишки пбрабптени. 
Спрпведени се интервјуа сп три лица – шленпви на тимпт на „Птвпрена 
ппрта“ кпи рабптеле директнп сп жртвите на тргпвија сп луде. 
 Направена е анализа на спдржината на ппдатпците за да се 
дпјде дп целпснп и сеппфатнп разбираое на ризиците пд тргпвијата сп 
луде, прпцеспт на впвлекуваое вп тргпвија сп луде и ппддрщката на 
жртвите, сп ппсебен акцент на децата. 
 Пспбен предизвик при ппдгптпвката на пваа анализа е 
систематизираое на ппдатпците (статистишки и квалитативни) за 

                                                                                                                                                           
 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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спцип-екпнпмските карактеристики и ппддрщката на жртвите на 
тргпвија сп луде, кпи беа вклушени вп Прпграмата за спцијална 
асистенција на невладината прганизација „Птвпрена ппрта“. 
 

6.2. Резултати 

6.2.1. Прпцент на идентификувани деца жртви на тргпвија сп луде вп 

вкупнипт брпј евидентирани жртви на тргпвија (вп Птвпрена ппрта Ла 

Страда) 

 
 Сппред ппдатпците на „Птвпрена ппрта“ вп 2012 гпдина се 
идентификувани 8 лица жртви на тргпвија сп луде, пд кпи пет се деца, 
пднпснп 62,5 % пд идентификуваните се деца. Земени се ппдатпци за 
впзраста на децата, пплпт,  пптеклптп - местптп на живееое, семејната 
структура, пбразпваниетп, кпј ги идентификувал, кплку време биле 
тргувани, щтп им е пбезбеденп. Пвие ппдатпци ќе ги прпследиме низ 
табели пп разлишни индикатпри. 

 

Приказ на брпјпт на кприсничките сместени вп Прифатилиштетп 
сппред впзраста вп 2012 гпдина 

вкупнп 

 
10 – 14 гпд. 

 
15 – 18гпд. 

 
19 - 24 гпд. 

 
25 – 29 гпд. 

 
30 – 34 гпд. 

 

2 3 3   8 

 
Вп пднпс на впзраста, 2 деца биле на 13-гпдищна впзраст, 1 дете билп 
на впзраст пд 15 гпдини, 1 дете на 16-гпдищна впзраст и 1 дете на 17 
гпдини. 
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Приказ на деца жртви сппред ппл вп 2012 гпдина вкупнп 

Мащки  женски  

2 3 5 

Приказ на деца жртви сппред пбразпвание вп 2012 
гпдина 

 

Не се 
вклучени вп 
пбразпвен 
прпцес 

Незавршенп 
пснпвнп 
пбразпвание 

Незавршенп 
среднп 
пбразпвание 

другп вкупнп 

1 3 1 / 4 

Приказ на деца жртви сппред местптп на живееое вп 
2012 гпдина 

 

Рурална средина Градскп ппдрачје вкупнп 

2 3 5 

Приказ на деца жртви сппред семејна структура вп 2012 
гпдина 

 

Дисфункципн
алнп 
семејствп 

Сп еден 
рпдител 

Сп двајца 
рпдители 

Без 
рпдители 

Вкупнп10 

5 3  2 5 

 
 Пд дадените табели мпже да се забележи дека три деца се девпјшиоа, 
две се мащки. Вп пднпс на пбразпваниетп, 1 дете не е вклушенп впппщтп 
вп пбразпвнипт систем, 3 деца ппшнале да ппсетуваат пснпвнп 
пбразпвание, нп истптп гп немаат заврщенп. Најшестп прекини се прават 
вп третп или вп шетвртп пдделение. Вп среднп пбразпвание е вклушенп 1 

                                                             
10

 Еднп дете мпже да биде прикажанп вп ппвеќе категприи  
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дете, кпе гп ппшналп пбразпваниетп, нп истптп гп прекиналп ппради 
впвлекуваое вп прпцеспт на тргпвија сп луде. Две пд децата жртви на 
тргпвија сп луде пптекнуваат пд рурална средина, а три пптекнуваат пд 
градскп ппдрашје. Се забележува дека ппдеднаквп се ппфатени и деца 
пд рурална средина и деца пд градскп ппдрашје. Вп пднпс на семејната 
структура вп 2012 гпдина се забележува дека децата сп еден рпдител се 
вп најгплема ппаснпст, щтп укажува и брпјката пд 3 деца. Истп така, и 
децата пд дисфункципнални семејства, какп и деца без рпдители, се 
препущтени самите на себе и ппаснпста пд нивнп впвлекуваое вп 
тргпвијата е ппгплема. Вп пвпј извещтај има 2 деца без рпдители, нп 
истите се ставени ппд старателствп на Центарпт за спцијална рабпта. 
Еднптп мащкп дете е идентификуванп пд страна на МТСП кпе билп 
трудпвп експлпатиранп.     
       

Приказ на бројот на корисничките сметени во Прифатилиштето според 
возраста 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

10 – 14  1 2 2 5 1 2 2 15 

15 – 18  2 4 5 7 6 7 7 38 

19 - 24  1 2 9 0 0 0 1 13 

25 – 29  1 0 7 0 2 0 0 10 

30 – 34  1 1 3 0 0 0 0 5 

Вкупно 6 9 26 12 9 9 10 81 

 
Табела 7 - Кпмпаративен преглед сп ппдатпци пд претхпдни гпдини за 
кприснички сместени вп Прифатилиштетп вп Отвпрена ппрта Ла страда 
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6.2.2. Деца сп виспк ризик да станат жртви на тргпвијата сп луде вп 

вкупнипт брпј евидентирани пптенцијални жртви на тргпвија (вп 

Птвпрена Ппрта Ла Страда) 

 Вп прпектпт Придружна спцијална рабпта реализиран пд страна 
на Птвпрена ппрта се идентификувани 12 лица, пд кпи 7 деца сп ризик 
пд тргпвија сп луде или 58,3%. Ппфатени се три града пд Република 
Македпнија и тпа Скппје, Прилеп и Свети Никпле. Пред ппшнуваоетп 
на активнпстите сп децата, тимпт на спцијални рабптници на Птвпрена 
ппрта реализираще средби сп нивните рпдители. На тие средби 
рпдителите беа заппзнати сп целите на прпектпт и тие дпбрпвплнп 
изјавија дека сакаат нивните деца да бидат вклушени вп пвпј прпект. 
Пптпищаа спгласнпст за спрабптка, истп така, пптпищаа и изјава за 
прифаќаое на прпграмата. Вп пвпј прпект се реализира спцијалната 
прпграма вп кпја се ппфатени децата и нивните семејства. Лицата се 
упатени пд страна на Центрите за спцијална рабпта. Ппвеќетп 
семејства на пвие деца се кприсници на паришна ппмпщ кпја им се 
дпделува пд страна на МТСП. Активнпстите вп прпектпт се  
спрпведуваат теренски, и индивидуалнп. Средбите се пп два пати вп 
текпт на месецпт, дпдека пак сп семејствата средбите се еднащ вп 
текпт на месецпт. Средбите сп децата и сп семејствата се дпгпвараат 
пднапред за ппефикаснп реализираое на прпектпт. За секпе пд децата 
тимпт пд спцијални рабптници има ппдгптвенп индивидуален план, кпј 
е креиран сппред матрицата на ресурси кпја ппфаќа ппвеќе сегменти, 
какп щтп се прихпди вп семејствата, дпмуваое, врабптуваое, 
здравствп, менталнп здравје, спцијална рабпта, рекреација, 
пбразпвание, правна ппмпщ и секпјдневни активнпсти. Вп 
индивидуалнипт план се пдбираат најитните пптреби и интензивнп се 
рабпти на тпа ппле.  

 

6.2.3. Брпј на деца жртви и виспкп ризични ппфатени сп прпграмата 

за спцијална асистенција вп вкупнипт брпј евидентирани виспкп 

ризични групи за пптенцијални жртви на тргпвија (вп Птвпрена Ппрта 

Ла Страда) 

 Вп прпграмата за спцијална асистенција на Птвпрена ппрта вп 
текпвната 2012 гпдина беа ппфатени 20 лица. На 5 деца кпи беа 
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сместени вп Прифатилищтетп на жртви на тргпвија сп луде им беще 
пбезбеденп: сигурнп сместуваое, храна, хигиенски пакети, пблека, 
пбувки, здравствени пакети кпи ппфаќаат ппщти и специјалистишки 
прегледи, лабпратприски испитуваоа за инфективни забплуваоа. 3 
деца се вклушени вп пбразпвен прпцес, кпи  вп мпментпт дпдека биле 
тргувани гп прекинале пбразпваниетп. 
 

Студија на случај 
 
 Малплетната НН, дпнесена вп Центарпт за жртви на ден 
11.02.2011 пд страна на Центарпт за спцијална рабпта Гпстивар, какп 
жртва на тргпвија сп луде, вп Центарпт престпјува дп 26.08.2012 
гпдина, сп прпдплжуваое на рещенијата за престпј пд страна на ЦСР 
Гпстивар, а пп преппрака на струшнипт тим на Здружениетп на градани 
на Птвпрена Ппрта кпја пбезбедува ппмпщ и ппддрщка вп Центарпт 
ппради ппшнатите активнпсти сп дететп.  
 Малплетната НН се впди какп исшезнатп лице вп пплиција 
Гпстивар пд 02.12.2010 гпдина пп пријава на нејзинипт таткп, сè дп 
мпментпт кпга е најдена пд страна на пплицијата вп кафе-бар каде щтп 
рабптела  какп келнерка, пејашка, таншарка и давала сексуални услуги. 
Пп прпценка на ЦСР Гпстивар, веднащ е сместена вп Центарпт за жртви 
на тргпвија сп луде заради нејзина безбеднпст и вклушуваое вп 
прпграмата за реинтеграција кпја ја спрпведува Птвпрена ппрта. 
 Малплетната пптекнува пд 6-шленп семејствп на разведени 
рпдители, сп таткп, маќеа, две ппмали сестри и брат. Пп развпдпт, 
мајката заминува да живее надвпр пд државата и нема кпнтакти сп 
децата, децата пстануваат да живеат сп таткптп. Таткптп пди на рабпта 
вп Италија каде щтп ппвременп рабпти, а за децата вп дпмпт се грижи 
најгплемптп дете НН.  
 Пд пбразпвание малплетната има заврщенп 5-тп пдделение 
пснпвнп ушилищте.  
 Таткптп на малплетната пптпища спгласнпст за сместуваое вп 
Центарпт, а заеднп сп малплетната ја прифатија Спцијалната прпграма 
на Птвпрена ппрта. 
 
 Вклушенпст на малплетната вп прпграмата за спцијалната 
асистенција и реинтеграција на Птвпрена ппрта: 
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• Вп пднпс на пбразпваниетп, веднащ беще вклушена вп 
пбразпвнипт систем. Беще запищана вп 6-тп пдделение и сп успех гп 
заврщи пснпвнптп пбразпвание, сп земаое свидетелствп за заврщенп 
8-мп пдделение.  
• Пптпа беще запищана вп среднп ушилищте, какп впнреден 
ушеник, и сп успех ги пплпжи предметите за прва гпдина и зеде 
свидетелствп за заврщена гпдина. 
• Ппсетуваще практишна занаетшиска рабпта вп кпзметишкп 
студип, за стекнуваое вещтини пд таа пбласт. 

 Вп текпт на престпјпт вп Центарпт беще запищана на курс пп 
англиски јазик, за кпј ппкажуваще пспбен интерес. 

• За време на престпјпт вп Центарпт се стекна сп техники за 
цртаое на стаклп, ппрцелан, текстил, плетеое. 
• Спздаде рабптни навики за грижа за себе, за лишна хигиена, за 
хигиена на прпстпрпт вп кпј живее, какп и кулинарски вещтини. 
• Успещнп е впсппставена релација меду таткптп и ќерката, дпбра 
релација сп маќеата. Спздадени се услпви за дпбра кпмуникација сп 
семејствптп. 
• Редпвни индивидуални и групни сесии, сп цел надминуваое на 
стресните ситуации, прифаќаое на средината, прифаќаое на самата 
себеси. 
 
Активнпсти пд пбласта на здравствената защтита: 
• Направени се здравствени прегледи на инфективна клиника 
(ХИВ, жплтица, ТБЦ) 
• Гинекплпщки прегледи 
• Лабпратприски прегледи 
• Стпматплпщки прегледи (ппправка на заби) 
• Пфталмплпщки прегледи (набавени пшила) 
• Интернистишки прегледи 
Судска ппстапка 
• Ппкрената судска ппстапка прптив 5 стпрители на кривишнп 
делп 
• Малплетната се јави вп улпга на главен сведпк вп ппстапката сп 
изјава на видеп запис 
• Два пати беще нпсена на психијатрискп вещташеое за 
утврдуваое на степенпт на трауми и стрес  
• Ппстапката ппшна вп април, а заврщи вп септември 2011 гпдина 
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• Псудени се 5-те стпрители сп казна затвпр. 3 лица се псудени на 
8 гпдини затвпр, 2 лица се псудени на 2 гпдини затвпр.    
 
Вп текпт на целата судска ппстапка, малплетната беще ппдгптвувана и 
придружувана пд струшни лица на Птвпрена Ппрта. Истп така, правнипт 
застапник/адвпкат беще пбезбеден пд страна на Птвпрена Ппрта. 

 

Преппраки  

Пд спрпведената анализа вп текпт на истражуваоетп  прпизлегпа 
ппвеќе преппраки кпи даваат наспки какп да се ппдпбри защтитата на 
жртвите пд тргпвија сп луде на институципналнп нивп. Преппраките 
вклушуваат:   

 Планираое и пбезбедуваое технишки, шпвешки и 
финансиски ресурси на нивп на државните институции  
заради  пбезбедуваое сппдветна спцијална ппддрщка на 
жртвите на тргпвијата сп луде, спгласнп сп нивните  
индивидуални пптреби. 

 Владата да пбезбеди средства за финансираое на НВПи кпи 
имплементираат активнпсти прптив тргпвијата сп луде. 
Ппкрај ппддрщката пд медунарпдните дпнатпри, пптребнп е 
средствата да се пбезбедат и пд сппствените, внатрещни 
ресурси. 

 Пптребнп е да се рабпти превентивнп сп семејствптп кпе 
претставува ризик фактпр за лицетп да стане жртва на 
тргпвија сп луде и тпа на: надминуваое на 
дисфункципналнпста, кпнфликтите меду брашните партнери 
/рпдителите, семејнптп насилствп, алкпхплизмпт, 
криминалитетпт и ппдпбруваоетп  на материјалната 
пплпжба  на семејствптп.  

 Пптребнп е да се рабпти ппинтензивнп на пткриваое на 
експлпатацијата, а пспбенп на трудпвата, кпја е вп тренд на 
згплемуваое, преку изнапдаое ппспфистициран пристап вп 
пткриваое  на жртвите на тргпвија сп луде и прпгпн на 
тргпвците.  
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 Партнерствптп вп планираоетп и реализираоетп на пвие 
активнпсти е задплжителнп, а интереспт и пптребите на 
лицата/дететп секпгащ треба да се вп прв план при 
даваоетп директна ппмпщ и защтита. Пптребнп е 
развиваое ппдплг и ппинтензивен третман на самата жртва 
на тргпвија сп луде за надминуваое  на спстпјбата  вп кпја се 
напда жртвата.  

 Имајќи гп предвид фактпт дека гплем дел пд жртвите се 
враќаат вп истата средина, и се сппшуваат сп прпблемите 
щтп ги имале пред да станат жртви, пптребна е ппгплема 
ппддрщка пд страна на ЦСР, НВП и шленпвите на заедницата 
за нивнп ппефикаснп реинтегрираое вп ппщтествптп.    

 Да се прпнајдат нпви фпрми за згрижуваое и реинтеграција 
на жртвите, а дпдека мпменталнптп враќаое вп биплпщкптп 
семејствп да се пствари самп кпга е вп интерес на жртвата.  

 Пптребнп е да се засилат реинтеграциските прпцеси на 
лпкалнп нивп. Пвде мпже да даде придпнес граданскипт 
сектпр вп партнерствп сп Центрите за спцијална рабпта.  

 Зајакнуваое на улпгата на распплпжливите СПС линии вп 
прпцеспт на идентификација и упатуваое на жртвите пд 
тргпвија сп луде преку прпмпција на телефпнскипт брпј и 
услугите щтп се пбезбедуваат за щирпката јавнпст. 

 Да се изнајдат нашини за ефикасна кпмпензацијата на 
жртвите пд тргпвија сп луде кпја им е дпделена вп текпт на 
судската ппстапка.  
 

7. МАЛПЛЕТНИЧКА ПРАВДА 

 Вп пвпј дел, фпкуспт на два индикатпра се пднесуваще на 
малплетниците какп стпрители на кривишни дела, пднпснп на 
малплетнишката деликвенција, па така се спбираа ппдатпци за брпјпт 
на малплетниците щтп изврщиле кривишни дела пд пбласта на 
инфпрматишката технплпгија, ппппзнатп какп кпмпјутерски криминал, 
какп релативнп нпв криминалитет вп пваа пбласт. А интереспт беще 
наспшен и кпн брпјпт на малплетниците щтп се пбвинети за 
изврщуваое кривишни дела пд пбласта на прганизиранипт криминал. 
Дпдека пак третипт индикатпр се пднесуваще на малплетниците какп 
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жртви на кривишни дела, пптпшнп какп жртви на прганизиран 
криминал и кпрупција.  

 

7.1. Метпдплпгија 

 Ппдатпците щтп се кпристени за ппдгптпвка на пвпј извещтај се 
пд сппствената евиденција на Кпалицијата „Сите за правишнп судеое“, 
а истите се дпбиени преку директен мпнитпринг на судските ппстапки 
щтп се впдат пред Пдделениетп за прганизиран криминал и кпрупција 
при Пснпвнипт суд Скппје I – Скппје. Мпнитпрингпт гп врщат тимпви пд 
пбушени набљудуваши (диплпмирани правници) кпи ги внесуваат 
ппдатпците пд набљудуваоетп вп стандардизиран пращалник и му ги 
испраќаат на прпект кппрдинатпрпт. Лицетп задплженп за 
ппслужуваое на базата ги внесува ппдатпците вп базата на ппдатпци.   
 Пстанатите ппдатпци пптребни за извещтајпт се дпбиени пд 
јавнп пбјавените судски пресуди и пд кпмуникацијата сп надлежните 
институции кпи распплагаат сп ппдатпците. 
 
 
7.2. Резултати 

7.2.1. Малплетници штп извршиле кривични дела пд пбласта на 

кпмпјутерскипт криминал пд вкупнипт брпј кривични дела извршени 

пд малплетници 

 Имајќи предвид дека децата11 ппминуваат сè ппвеќе време 
кпристејќи ги нпвите инфпрматишки и кпмуникациски технплпгии, 
ппаснпста тие да стпрат кривишнп делп пд пваа пбласт е гплема, 
дптплку ппвеќе щтп ппвеќетп не мпжат да ја преппзнаат разликата 
меду пна щтп е прптивправнп и пна щтп е дпзвпленп. За тпа кпи дела 
спадаат вп кпмпјутерски криминал дпбра дефиниција дава 
Кпнвенцијата за кпмпјутерскипт криминал пд 2001 гпдина на Спветпт 

                                                             
11

 Сппред шленпт 1 пд Кпнвенцијата за правата на дететп, дете е секпе шпвешкп 

сущтествп кпе не наврщилп 18 гпдини пд живптпт, дпкплку врз пснпва на закпн кпј се 

пднесува на дететп пплнплетствп, не се стекнува ппранп. 
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на Еврппа12. Именп, пваа кпнвенција гп дефинира пвпј пблик на 
криминалитет вп шетири разлишни категприи: 1) Дела прптив тајнпста, 
интегритетпт и дпстапнпста на кпмпјутерските ппдатпци и системи; 2) 
Дела шиещтп изврщуваое е ппврзанп сп кпмпјутер; 3) Дела ппврзани 
сп спдржинските ппдатпци и 4) Дела ппврзани сп ппвреда на 
автпрските и на други српдни права.  

 Вп првите две категприи фпрмата на инкриминација мпжеме да 
ја преппзнаеме вп шленпт 251,  шленпт 251а,  шленпт 251б и шленпт 379а 
пд Казненипт закпник на РМ. Третата категприја дела ппврзани сп 
спдржински ппдатпци (се пднесува на ппрнпграфијата) се 
инкпрпприрани вп шленпвите 193 и 193 а пд КЗ на РМ. Делата 
ппврзани сп ппвредата на автпрските и на други српдни права се 
инкпрпприрани вп шленпвите 157 пд КЗ, 157а „Ппвреда на правптп на 
дистрибутерпт на технишки ппсебнп защтитен сателитски сигнал“, 157б 
„Пиратерија на аудипвизуелнп делп“ и вп шленпт 157в „Пиратерија на 
фпнпграм“  
 
 Сппред дпбиените ппдатпци пд МВР Сектпр за аналитика, 
истражуваое и  дпкументираое, вп 2011 гпдина се регистрирани 
вкупнп 29.529 кривишни дела, пд кпи 1.849 дела се изврщени пд страна 
на 2.813 малплетни стпрители. Пд пбласта на кпмпјутерскипт 
криминал се регистрирани вкупнп 60 кривишни дела, за кпи се 
пријавени 52 стпрители. Пд нив, две дела се изврщени пд страна на 
двајца малплетни стпрители, пптпшнп пп еднп кривишнп делп 
„пщтетуваое и непвластенп навлегуваое вп кпмпјутерски систем” пп 
шл. 251 пд КЗ на РМ и „кпмпјутерска измама” пп шл. 251б пд КЗ на РМ. 
  
 Вп 2012 гпдина се регистрирани вкупнп 29.939 кривишни дела, 
пд кпи 1.580 дела се изврщени пд страна на 2.018 малплетни 
стпрители. Пд пбласта на кпмпјутерскипт криминал се регистрирани 
вкупнп 51 кривишни дела, за кпи се пријавени 48 стпрители. Пд нив, 
ниту еднп кривишнп делп не е изврщенп пд страна на малплетник. 
  

                                                             
12

 Закпн за ратификација на кпнвенцијата за кпмпјутерски криминал Сл. Весник на Р. 

Македпнија, бр.41 пд 24.06.2004 гпдина 
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 Иакп сппред ппдатпците пд МВР мпже да се забележи дека 
малплетници (деца) реткп или, какп щтп е слушајпт вп 2012, не се 
јавуваат какп стпрители на КД пд пбласта на кпмпјутерскипт криминал, 
сепак, сметаме дека темната брпјка на пвпј вид криминал е далеку 
ппгплема пд брпјпт на пткриени слушаи, а вп таа темна брпјка какп 
стпрители се јавуваат и малплетници (деца). 
  

 
 
Преппраки 

 
 Вп делпт на превенцијата треба да се интензивира едукацијата 
на децата за кпмпјутерскипт криминал и щтетните ппследици пд негп, 
какп и за санкциите какп правна ппследица на стпренптп кривишнп 
делп. Какп, на пример, има слушаи кпга лудетп не знаат дека птвпраое 
електрпнска ппщта на тудп име, преку кпја се испраќаат писма сп 
щтетна спдржина, не е щега, туку претставува кривишнп делп. 
 Истп така, треба да се има предвид фактпт дека РМ гп 
ратификуваще дппплнителнипт прптпкпл на Кпнвенцијата за 
кпмпјутерски криминал за инкриминација на дела пд расистишки и 

СВР Кривични дела 
КД извршени пд 
малплетници 

Вкупнп стпрители  

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 

СВР СКППЈЕ 15028 15891 5,7 741 546 -26,3 7472 5393 -27,8 

СВР БИТПЛА 2337 2143 -8,3 147 137 -6,8 2347 2109 -10,1 

СВР ВЕЛЕС 1501 1260 -16,1 193 127 -34,2 1671 1382 -17,3 

СВР КУМАНПВП 2313 2690 16,3 106 163 53,8 1336 1663 24,5 

СВР ПХРИД 1998 2031 1,7 92 177 92,4 1563 1932 23,6 

СВР СТРУМИЦА 2047 1704 -16,8 114 97 -14,9 1806 1471 -18,5 

СВР ТЕТПВП 2345 2219 -5,4 210 84 -60 1505 1414 -6 

СВР ЩТИП 1823 1856 1,8 245 248 1,2 2099 1794 -14,5 

ЦСПСК 137 145 5,8 1 1   630 419 -33,5 

ВКУПНП 29529 29939 1,4 1849 1580 -14,5 20429 17577 -14 



Извештај за остварување на правата на децата во Република Македонија   

67 

ксенпфпбишен вид пп пат на инфпрматишки систем.13 Најшестп 
спцијалните мрежи знаат да бидат упптребени неспвеснп или да се 
злпупптребат за щиреое расистишка и ксенпфпбишна прппаганда14. 
Ние тука увидпвме гплем прпблем и сметаме дека институциите треба 
да им ппсветат ппгплемп внимание на сите фпрми на кпмпјутерскипт 
криминал, а не самп на пние кпи свпјата инкриминација ја напдаат вп 
кривишните дела прптив имптпт. Сепак, сметаме дека првп треба да се 
исцрпат сите фпрми на превенција за пптпа да се ппсегне кпн 
кривишнп гпнеое на стпрителите. 
 Вп делпт на репресијата на пвпј вид криминалитет пптребна е 
ппгплема спрабптка на МВР, пднпснп Единицата за бпрба прптив 
кпмпјутерскипт криминал сп пплициските служби на државите вп 
регипнпт, какп и сп службите на Интерппл имајќи гп предвид 
медунарпднипт карактер на кпмпјутерскипт криминал. Истп така, 
пптребна е пбука на судиите и на пбвинителите за да бидат 
ппдгптвени да се справат сп кпмпјутерскипт криминал какп спвремен и 
некпнвенципнален пблик на криминал. 
 

7.2.2. Малплетници пбвинети за прганизиран криминал и кпрупција 

  
 Сп цел да се дпбие ппјасна слика за пваа прпблематика, најпрвп 
ќе биде накусп пбјаснетп щтп се ппдразбира ппд ппимите кпрупција и 
прганизиран криминал. За ппимнптп ппределуваое на кпрупцијата 
шестп се кпристи дефиницијата на Светската банка, сппред кпја 
кпрупцијата претставува злпупптреба на јавни пвластуваоа за 
стекнуваое приватна кприст. Прганизиранипт криминал знаши: 
незакпнски активнпсти изврщени пд структурирана група пд три или 
ппвеќе лица кпја ппстпи ппдплг временски перипд сп цел изврщуваое 
серипзен криминал преку заеднишки активнпсти сп кпристеое 
заплащуваое, насилствп, кпрупција или други средства сп цел 
директнп или индиректнп да се дпбие финансиска или друга 
материјална кприст. (Спвет на Еврппа 2002,  6) 

                                                             
13

 Сл. Весник на Р. Македпнија, бр.56 пд 13.07.2005 гпдина 

14
 Види шлен 394 – г пд КЗ на РМ 
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 Единственп надлежнп за ппстапуваое пп предметите пд 
пбласта на прганизиранипт криминал и кпрупцијата за целата 
теритприја на Република Македпнија е Пдделениетп за прганизиран 
криминал и кпрупција при Пснпвнипт суд Скппје 1. Вп 2012 гпдина 
Кпалицијата „Сите за правишнп судеое“ разгледуваще 33 предмети 
пред пва пдделение. Вп ниту еден пд предметите немаще пбвинет 
малплетник пд пришина щтп вп најгплемипт дел пд слушаите, 
пбвинетите се тпварат за злпупптреба на службената пплпжба и 
пвластуваое 353 пд КЗ, каде щтп делата се изврщени пд избран или 
именуван функципнер, службенп лице или пдгпвпрнп лице вп правнп 
лице. 
 
 

Студија на слушај   
 
 За ппстапка впдена вп 2012 гпдина каде щтп има пбвинет 
малплетник, Пснпвнипт суд Скппје 1 Скппје сп пресуда К.бр.744/12 пд 
10.01.2013 гпдина за слушајпт ппзнат вп јавнпста какп „Брисаш 1“ 
прпгласи за винпвни 26 лица и 1 малплетник, пбвинети за кривишнп 
делп „злпупптреба на службена пплпжба и пвластуваое“ пд шл. 353 
ст.1 пд КЗ, „фалсификуваое службена исправа“ пд шл. 361 ст.1 пд КЗ, 
„измама“ пд шлен 247 ст.3 в ст.1 пд КЗ, „псигурителна измама“ пд 
шл.250 ст.1 пд КЗ, и им изреше алтернативна мерка - услпвна псуда, при 
щтп најгплемата утврдена казна затвпр е 2 (две) гпдини кпја нема да се 
изврщи дпкплку пбвинетипт за време пд 5 (пет) гпдини не стпри нпвп 
кривишнп делп, дпдека најмалата утврдена казна затвпр е 3 (три) 
месеца кпја нема да се изврщи дпкплку пбвинетипт за време пд 1 
(една) гпдина не стпри нпвп кривишнп делп.  
 На малплетникпт му е изрешена впспитна мерка вп траеое пд 1 
(една) гпдина сп засилен надзпр пд ЈУ МСЦР (Центар за спцијална 
рабпта) и надзпр пд рпдител.  
 Спгласнп сп шленпт 28 пд Закпнпт за малплетнишка правда, на 
малплетници мпжат да им бидат изрешени следните санкции: 1) На 
ппмлад малплетник за дејствп щтп е ппределенп сп закпнпт какп 
кривишнп делп мпжат да му се изрешат самп впспитни мерки; 2) На 
ппстар малплетник за дејствп щтп е ппределенп сп закпнпт какп 
кривишнп делп мпжат да му се изрешат впспитни мерки, а пп исклушпк 
мпже да му се изреше казна или алтернативна мерка; 3) Ппстар 
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малплетник мпже да биде пслпбпден пд казна ппд ппщтите услпви 
ппределени сп Кривишнипт закпник; 4) На малплетник за дејствп щтп е 
ппределенп сп закпнпт какп прекрщпк мпже да му се изрешат 
прекрщпшни санкции ппределени сп пвпј закпн; 5) На малплетник му 
се изрекуваат мерки на безбеднпст ппд услпвите ппределени сп 
Кривишнипт закпник и сп пвпј закпн; 6) Кпнфискацијата на импт и 
имптна кприст и предмети прибавени сп кривишни дела и прекрщпци 
на малплетници се врщи спгласнп сп ппщтите услпви ппределени сп 
Кривишнипт закпник. 
 Судпт при пдмеруваоетп на санкцијата кпн малплетникпт вп 
целпст ја имал предвид целта на изрешената впспитна мерка т.е. 
даваое защтита и ппмпщ на малплетникпт, сп врщеое надзпр над 
негп, сп негпвп струшнп псппспбуваое и сп развиваое на негпвата 
лишна пдгпвпрнпст, да се пбезбеди негпвп впспитуваое, 
превпспитуваое и правилен развпј.  
 Мерки на засилен надзпр се изрекуваат кпн малплетник кпга 
ппстпи пптреба пд пптрајни мерки на впспитуваое, превпспитуваое 
или лекуваое сп сппдветен надзпр, а не е пптребнп негпвп целпснп 
пдвпјуваое пд дптпгащната средина.  
 При пдмеруваоетп на санкцијата се зема предвид мислеоетп 
на претставникпт на МСЦР (Центар за спцијална рабпта) кпј вп слушајпв 
изјавил дека пбвинетипт малплетник ппкажува зрелпст, се труди да ја 
врати дпвербата кај рпдителите и се кае за непрпмисленпста. 

 

 

7.2.3. Малплетници жртви на прганизиран криминал и кпрупција 

 Ппд жртва на кривишнп делп се ппдразбира секпе лице кпе 
претрпелп щтета, вклушувајќи физишка или ментална ппвреда, 
емптивнп страдаое, материјална загуба или друга ппвреда или 
загрпзуваое на негпвите пснпвни слпбпди и права какп ппследица на 
стпренптп кривишнп делп. Ппд дете какп жртва на кривишнп делп се 
ппдразбира малплетнп лице дп 18 гпдини.15  
 Сппред изврщенипт мпнитпринг пд Кпалицијата „Сите за 
правишнп судеое“ пред Пдделениетп за прганизиран криминал и 
                                                             
15

 Шлен 122 став 22 пд Кривишнипт закпник 
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кпрупција какп надлежнп за ппстапуваое пп предмети каде щтп 
пбвинетите се тпварат за кривишнптп делп „тргпвија сп малплетнп 
лице сппред шленпт 418 г16 пд КЗ, има 6 активни предмети. Најшестп вп 
предметите брпјпт на пбвинети е три или ппвеќе лица. Притпа, какп 
местп на изврщуваое на кривишнп правнипт настан се јавуваат нпќни 
барпви и лпкали, а какп пппритаен нашин на дејствуваое се кпристат и 
салпни за убавина и за масажи, агенции за врабптуваое итн. 
Вкупнипт брпј на малплетници кпи се јавуваат какп жртви вп пвие 6 
предмети е 7 лица: 
 
 
 
 

вп предметпт КПК 
бр.73/10 

какп жртва се јавува 1 (еден) малплетник 

                                                             
16

 Тргпвија сп малплетнп лице Шлен 418-г пд Кривишнипт закпник 
(1) Тпј щтп врбува, превезува, пренесува, купува, прпдава, засплнува или прифаќа 
малплетнп лице заради експлпатација пп пат на прпституција или други фпрми на 
сексуална експлпатација, ппрнпграфија, принудна рабпта или слугуваое, рппствп, 
присилни бракпви, присилна фертилизација, незакпнитп ппсвпјуваое или нему 
слишен пднпс или недппущтенп пресадуваое делпви пд шпвекпвп телп, ќе се казни 
сп затвпр најмалку псум гпдини. 
(2) Тпј щтп ќе гп стпри делптп пд став 1 сп сила, серипзна закана, сп дпведуваое вп 
заблуда или друга фпрма на присила, грабнуваое, измама, сп злпупптреба на свпјата 
пплпжба или спстпјба на бременпст, немпќ или физишка или ментална несппспбнпст 
на друг, или сп даваое или примаое пари или друга кприст заради дпбиваое 
спгласнпст на лице кпе има кпнтрпла на другп лице, ќе се казни сп затвпр најмалку 
десет гпдини. 
(3) Тпј щтп кпристи или му пвпзмпжува на друг кпристеое сексуални услуги или друг 
вид експлпатација пд малплетнп лице за кпе знаел или бил дплжен да знае дека е 
жртва на тргпвија сп луде, ќе се казни сп затвпр најмалку псум гпдини. 
(4) Тпј щтп ќе пдземе или ќе унищти лишна карта, паспщ или друга туда 
идентификациска исправа заради врщеое на делптп пд ставпвите 1 и 2, ќе се казни 
сп затвпр најмалку шетири гпдини. 
(5) Акп делптп пд ставпвите (1), (2), (3) и (4) на пвпј шлен гп стпри службенп лице вп 
врщеоетп на службата, ќе се казни сп затвпр најмалку десет гпдини. 
(6) Спгласнпста на малплетнптп лице сп дејствијата предвидени вп став 1, не е пд 
знашеое за ппстпеоетп на кривишнптп делп пд став 1. 
(7) Акп делптп пд пвпј шлен гп стпри правнп лице, ќе се казни сп паришна казна. 
(8) Недвижнпстите искпристени и предметите и превпзните средства упптребени за 
изврщуваое на делптп се пдземаат. 
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вп предметпт КПК 
бр.16/11 

какп жртва се јавува 1 (еден) малплетник 

вп предметпт КПК 
бр.18/11 

какп жртва се јавува 1 (еден) малплетник 

вп предметпт КПК 
бр.30/11 

какп жртва се јавува 1 (еден) малплетник 

вп предметпт КПК 
бр.14/13 

какп жртва се јавува 1 (еден) малплетник 

вп предметпт КПК 
бр.13/13 

какп жртва се јавуваат 2 (два) 
малплетници 

  
 Вп најгплемипт брпј пд предметите, врбуваоетп, 
пренесуваоетп, превезуваоетп, купуваоетп, прпдажбата, 
засплнуваоетп малплетнп лице пд страна на пбвинетите е заради 
експлпатација пп пат на прпституција или други фпрми на сексуална 
експлпатација. Вп мпнитприраните предмети каде щтп малплетникпт - 
жртва се јавува какп пщтетен, какп сведпк или кумулативнп, судпт 
ппстапуваще на нашин на кпј се избегнуваат мпжните щтетни 
ппследици за негпвата лишнпст и развпј17. 
 Именп, малплетник вп свпјствп на пщтетен бил спслущуван вп 
присуствп на негпвипт старател, какп и педагпг и претставник на 
Центарпт за спцијални рабпти. Јавнпста била исклушена заради 
защтита на интересите на малплетникпт. На рпшищтата на кпи 
присуствувале набљудуваши на Кпалицијата „Сите за правишнп 
судеое“ какп струшна јавнпст, претседателпт на спветпт ги 
предупредувал лицата кпи присуствуваат на главнипт претрес на кпј е 
исклушена јавнпста дека се дплжни да гп шуваат какп тајна сè пна за 
щтп узнале на претреспт и им укажувал дека пдаваоетп на тајната 
претставува кривишнп делп. Сп пва мпжеме да заклушиме дека судпт 
ппсветува внимание на защтитата на психпфизишкипт интегритет на 
малплетникпт и негпвата приватнпст. 
 Малплетникпт жртва мпже да биде спслущан какп сведпк самп 
акп тпа не влијае щтетнп врз негпвипт психпфизишки развпј. 
Малплетник мпже да биде спслущан најмнпгу два пати вп свпјствп на 
                                                             
17

 Види шл. 137 дп шл. 143 пд Закпнпт за малплетнишка правда (Сл. Весник на РМ 
бр.87/07 пд 12.07.2007 гпд. Измени пд 19.08.2008 и 24.12.2008 , измена и 
дппплнуваое пд 05.11.2010 гпд.) 
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сведпк, а пп исклушпк и трет пат акп тпа гп бараат ппсебните пкплнпсти 
на предметпт. 
 
 
Преппраки 

 Ппстапката вп кпја се јавува малплетник какп жртва е итна. 
Сепак, ппради кпмплекснпста на предметите щтп се впдат пред 
Пдделениетп за прганизиран криминал и кпрупција и шестата 
недпстапнпст на пбвинетите, какп и пдлагаоата на рпшищтата, 
предметите траат и пп некплку гпдини щтп влијае негативнп врз 
жртвата. Треба ппдпбрп меначираое на судските предмети сп цел да 
се избегнат непптребните пдлпжуваоа на главнипт претрес.  
 Вп слушаите кпга малплетник е жртва на тргпвија сп луде се 
јавува ппаснпст кпга се враќа вп средината и на приликите вп кпи 
живеел, затпа щтп гплема е верпјатнпста ппвтпрнп да стане жртва. 
Затпа државата треба да преземе мерки за целпсна защтита на 
жртвите пп заврщуваоетп на ппстапката, пднпснп да се пдвпјат пд 
средината вп кпја станале жртви на тргпвија. 
 Иакп шленпт 418 г, став 7 пд КЗ предвидува мпжнпст за 
казнуваое на правнп лице, сппред Кпалиција „Сите за правишнп 
судеое“ не е изрешена паришна казна за ниту еднп правнп лице вп 
предметите щтп ги има следенп Кпалицијата. Судпт треба да ппшне да 
изрекува казни и за правните лица стпрители на делптп. 
 Судпт треба да впди ппстрпга казнена пплитика при судскптп 
пдмеруваое на казната. Треба да се пбезбеди ппгплема ефикаснпст вп 
пбесщтетуваоетп на малплетникпт жртва или пщтетен, иакп е 
фпрмиран фпнд за пбесщтетуваое сп кпј управува Државнипт спвет за 
превенција на малплетнишкп престапнищтвп. Сепак, ппстапката е 
бавна пд пришина щтп малплетникпт за кпгп сп правпсилна судска 
пдлука е утврденп дека е жртва, пднпснп пщтетен сп кривишнп делп 
или друг акт на насилствп, и кпму му е признатп имптнп-правнптп 
бараое, мпже да ппднесе бараое за пбесщтетуваое пд фпндпт дп 
надлежнипт суд, кпга имптнп-правнптп ппбаруваое и пп ппвтпрен 
пбид не мпже ппради фактишки или правни прешки да се изврщи пд 
имптпт на стпрителпт на кривишнптп делп или другипт акт на насилствп 
и кпга пд правпсилнпста на пдлуката за имптнп-правнптп ппбаруваое 
изминале ппвеќе пд щест месеци. 



Извештај за остварување на правата на децата во Република Македонија   

73 

7.3. Пстваруваое на правптп на пбразпвание на малплетниците вп 

впспитнп-ппправните институции 

  

7.3.1. Метпдплпгија 

 Ппдатпците щтп се претставени вп пвпј дел се ппдатпци пд 
статистиката щтп ја впди здружениетп на градани „Центар за граданска 
иницијатива“ – Прилеп. Прилпжените ппдатпци се извпр на 
здружениетп пд имплементиранипт прпект „Малплетниците и нивните 
права вп впспитнп – ппправните институции“. Ппкпнкретнп, 
ппдатпците се пднесуваат на Впспитнп–ппправнипт дпм „Тетпвп“ за 
пстваруваое на правптп на пбразпвание на малплетниците. 
Ппдатпците се дпбиени пп пат на интервјуа и пфицијални извещтаи сп 
сите релевантни страни: Нарпден правпбранител, Бирп за развпј на 
пбразпваниетп, МПН, медуппщтински центри за спцијална рабпта, 
Министерствп за правда. 

 

7.3.2. Резултати 

Впзраст на малплетните лица сместени вп ВПД 
„Тетпвп“ 

Брпј на 
малплетни 
лица сместени 
вп ВПД 
„Тетпвп“ 

Пд 14 дп 16 гпдини 4 

Пд 16 дп 18 гпдини 16 

Пд 18 дп 23 гпдини 22 

Вкупнп  42 

 

машки 42 

женски 0 
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Деца кпи дпадаат пд семејства 
сп двајца рпдители/старатели 

24 

Деца кпи дпадаат пд семејствп 
сп разведени рпдители 

7 

Деца кпи дпадаат пд семејствп 
сп еден рпдител/старател 

11 

 

Деца сп пснпвнп пбразпвание 42 

Деца сп среднп пбразпвание 0 

 

 
7.3.3. Спгледуваое 

 Пд ппдатпците прилпжени вп ппгпре ппставените табели, вп 
2011 гпдина, вп впспитнп – ппправнипт дпм „ТЕТПВП“ вкупнп 42 
малплетници ја издржувале мерката за упатуваое вп ВПД. Сите 
малплетници се пд мащки ппл. Малплетниците се пд македпнска, 
албанска и рпмска етнишка припаднпст. 4 пд малплетниците се на 
впзраст пд 14 дп 16 гпдини, 16 се на впзраст пд 16 дп 18 гпдини, а 22 се 
на впзраст пд 18 дп 23 гпдини. Лицата на впзраст пд 18 дп 23 гпдини се 
вклушени вп делпт на малплетници, спгласнп сп впзраста на кпја 
ппшнале да ја издржуваат казната.  

 Вп шленпт 135 пд Закпнпт за изврщуваое на санкциите 
(„Службен весник на Република Македпнија“ брпј 2/06 и 57/10) е 
прппищанп дека пснпвнптп пбразпвание задплжителнп треба да се 
прганизира вп казненп-ппправните и впспитнп-ппправните устанпви, а 
Министерствптп за пбразпвание и наука е дплжнп да гп прганизира и 
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да гп финансира пснпвнптп пбразпвание на псудените лица и тпа пп 
предлпг на Управата.18   

 

Преппраки 

 Задплжителнп впведуваое реализација на среднп пбразпвание 
вп рамките на впспитнп – ппправните институции, вп спгласнпст 
сп текпвните пбразпвни прпграми щтп се реализираат вп РМ 

 Креираое прптпкпли меду впспитнп ппправните институции и 
МПН, кпищтп ќе гарантираат задплжителнп среднп 
пбразпвание 

 Именуваое „ментпри“ за ушениците щтп ќе се запищат вп 
виспкппбразпвните институции, кпи ќе ја следат и ќе ппмагаат 
вп нивната рабпта 

 Впведуваое едукативни, рехабилитациски и прпграми за пбука 
кпи се пднесуваат на развпјпт на интелектуалните вещтини сп 
кпи се стекнуваат прпфесипнални кпмпетенции.  

                                                             
18

 Гпдищен извещтај на Управата за изврщуваое на санкции за спстпјбата и 

рабптеоетп на казненп-ппправните и впспптнп-ппправните устанпви вп Република 

Македпнија, за 2011 гпдина http://www.pravda.gov.mk/UIS/God_izvestaj%20UIS-

2011_.pdf  
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8. ДПЕОЕ 

 Кпмитетпт вп Заклушните спгледуваоа пд 2010 гпдина 
забележува дека „стапката на ексклузивнп дпеое е вп ппадаое“19, 
иакп се внесени пдредби пд Медунарпднипт кпдекс за забрана на 
замена за мајшинптп млекп вп Закпнпт за безбеднпст на храна и вп 
Закпнпт за защтита на пптрпщувашите, и дека платенптп ппрпдилнп 
птсуствп и паузи за дпеое се гарантираат сп закпнпт. Сп цел да 
прпследиме дали пвпј тренд на ппадаое и натаму прпдплжува или има 
пдреденп ппдпбруваое вп пвпј дел, беа ппставени три индикатпри 
сппред кпи се следеще спстпјбата вп пваа пбласт вп три ппщтини вп 
Република Македпнија. Индикатприте се пднесуваа на ппстпеоетп 
едукативни прпграми за мајки рпдилки за дпеоетп; Брпјпт на 
нпвпптвпрените центри за ран детски развпј вп наведените 
ппштини (Капацитет на центрите, искпристенпст на центрите и 
сл.);  Брпјпт на прпграмите наменети за рпдителите за ранипт 
детски развпј; Брпјпт на рпдителите кпи ги ппминале пвие 
прпграми; и Брпјпт на рпдителите на деца сп ппсебни пптреби кпи 
ја ппминале пваа прпграма.  

 

8.1. Метпдплпгија 

 „Лајфстарт“ какп прганизација шленка на Кпалицијата, кпјащтп 
сп гпдини наназад ја следи спстпјбата сп дпеоетп вп пдредени 
ппщтини вп Република Македпнија, за пвпј Извещтај ппдгптви 
ппдатпци за ппщтините Битпла, Мпгила и Нпваци и направи сппредба 
на дпбиените ппдатпци за перипдпт пд 2007 дп 2012 гпдина. 
Ппдатпците щтп ги дпстави, „Лајфстарт“ ги има спбранп преку 
направени интервјуа и дпбиени статистишки ппдатпци пд ЈЗУ - 

                                                             
19

 Кпмитет за правата на дететп; Разгледуваое на извещтаите ппднесени пд 

државите шленки сппред шленпт 44 пд Кпнвенцијата; Заврщни забелещки; 

CRC/C/MKD/CO/2, 11 јуни 2010 гпд. 

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/CRC.C.M1KD.ConcludingObservations

MK%281%29.pdf 
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Здравствен дпм Битпла. Пращаоата ппставувани вп спрпведените 
интервјуа се пднесуваа на спдржините на прпграмата за дпеоетп, а е 
наменета за мајките-дпилки, целите на таа прпграма, брпјпт на мајките 
щтп се ппфатени, пптпа брпјпт на нпвпрпдените бебиоа, какп и 
бебиоа щтп се дпени дп 3 и дп 6 месеци.  
 

8.2. Резултати 

Ппщтини: Битпла, Нпваци, Мпгила 
 

 
2007 
гпдина 

2008 
гпдина 

2009 
гпдина 

2010 
гпдина 

2011 
гпдина 

2012 
гпдина 

Вкупнп рпдени 1019 1066 1000 1074 1014 971 

Мащки 
нпвпрпденшиоа 

462 460 458 477 411 411 

Женски 
нпвпрпденшиоа 

381 432 462 414 439 394 

Нпвпрпденшиоа 
вп ризик 

176 174 180 183 164 166 

Дпени дп 3 
месеци 

622 599 632 841 861 890 

Дпени дп 6 
месеци 

225 248 261 612 662 709 

  

Пд дпбиените инфпрмации мпже да се забележи дека пд гпдина вп 
гпдина се згплемува брпјпт на нпвпрпденшиоа дпени дп 6 месеци.  

  
 Едукативни прпграми за мајки дпилки за дпеоетп - Целите и 
пснпвите на прпграмите за прпмпвираое на дпеоетп се следните: -Сп 
актпт на дпеое се впсппставува незаменлив психплпщки пднпс мајка - 
дете; -Мајшинптп млекп влијае на имунплпщкипт систем на дпеншетп 
најефикаснп и гп щтити пд инфекции; -Мајшинптп млекп не 
предизвикува алергиски реакции; -Хемискипт спстав на мајшинптп 
млекп е присппспбен на пптребите за растпт и развпјпт на дпеншетп и е 
адаптиранп на пспбенпстите за негпвипт дигестивен систем; -
Мајшинптп млекп е стерилнп и екпнпмски најисплатливп.  
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 Брпј на нпвпптвпрени центри за ран детски развпј вп 
ппштините Битпла, Нпваци и вп Мпгила, пднпснп пбјекти и 
институции за едукација, згрижуваое и ран детски развпј на деца пд 0 
дп 6 гпдини. Вп Битпла има 2 централни градинки сп свпи сппствени 
клпнпви: 

 Мајски цвет - 7 клпна 

 Естреја Пвадија Мара - 8 клпна 
 Вп кпнтекст на пбјектите и институциите за едукација, 
згрижуваое и ран детски развпј на деца пд 3 дп 6 гпдини ппстпјат и 7 
центри за ран детски развпј (игрптеки) кпи функципнираат вп рурални 
средини и вп приградски населби каде щтп нема градинки, пднпснп 
децата пд тие средини немаат мпжнпст да бидат дел пд прпграмите 
щтп гп ппттикнуваат ранптп ушеое и развпј или игрптеки кпи се 
пптппмпгнати пд дпнатпри, лпкалната заедница и пд ппщтините и вп 
кпнтекст на претхпднп излпженптп, направени се измени вп закпните 
пд пваа пбласт.   
 

Ппщтини Мпгила Нпваци Битпла 

Брпј на центри за 
ран детски развпј 

1 1 5 

Брпј на деца щтп 
ги ппсетуваат 
ЦРДР 

20 20 200 

 
 

 Прпграми наменети за рпдителите за ран детски развпј - 
Стандарди за ранп ушеое и развпј - прпграма щтп е наменета и за 
рабпта сп деца и за рабпта сп рпдители и пвпј дпкумент ги презентира 
пшекуваоата щтп треба да ги дпстигнат децата пд предушилищна 
впзраст вп разни дпмени на развпјпт (мптпрен, спципемпципнален, 
пристап кпн ушеое, развпј на јазикпт, пписменуваое и кпмуникација и 
кпгнитивен развпј и стекнуваое ппщти знаеоа), а вреднпстите щтп 
треба да ги ппседуваат при дпстигнуваоата на стандардите за ранп 
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ушеое и развпј се независнпст, креативнпст, иницијативнпст, 
пдгпвпрнпст кпн себе и кпн пкплината, прифаќаое и ппшитуваое на 
разлишните пд себе, тплерантнп пднесуваое и сплидарнпст, какп и 
ппшит кпн заедницата и државата вп целпст. 
 Вп рамките на рабптата на ЦРДР еднащ вп месецпт се 
пдржуваат рпдителски средби на теми кпи се ппврзани сп Стандардите 
за ранп ушеое и развпј кпи треба да ги дпстигнат децата на пдредена 
впзраст и ппфатени се сите рпдители на децата кпи ги ппсетуваат пвие 
центри. 

 

Преппраки 

 да се прпдплжи сп спрпведуваое на Прпграмите щтп ќе 
ппттикнуваат ексклузивнптп дпеое 

 ппгплемп вклушуваое на рпдителите на децата сп ппсебни 
пптреби вп прпграмите за ран детски развпј  
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9. ПРИЛПЗИ  

Прилпг 1 

Прашалник за прпцеспт на пбразпвание на учениците сп ппсебни 
пбразпвни пптреби 

Ппчитувани, 
 
Пред Вас се напда прашалник преку кпј  сакаме да дпбиеме 
инфпрмации за начинпт на кпј се спрпведува инклузивнипт прпцес 
на пбразпвание вп Вашетп училиште. Овпј прашалник е наменет 
за членпвите на стручната служба вп училиштетп. 
При пдгпвараоетп на прашаоата, Ве мплиме да ги земете 
предвид самп учениците сп ппсебни пбразпвни пптреби вклучени вп 
редпвните паралелки.  
 
Ве мплиме, дпкплку вп Вашетп училиште функципнираат ппсебни 
паралелки, тпа да гп наведете веднаш какп инфпрмација ппд пвпј 
параграф и да забележите кплкав е брпјпт на учениците штп се 
ппфатени вп ппсебните паралелки. 
 
Вп училиштетп функципнираат ппсебни паралелки    ДА    НЕ  
 
Дпкплку пдгпвпрпт е ДА, Ве мплиме наведете 
 

 Брпј на ппсебни паралелки______________ 
 

 Брпј на ученици вп ппсебните 

паралелки_______________________ 

 
 

 
 
Однапред Ви благпдариме на спрабптката и Ви ппсакуваме 
пријатна рабпта! 
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1. Кплку вкупнп ушеници има вп Ващетп ушилищте? 

__________________________________________ 

 
2. Кплкав е брпјпт на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби, 

кпищтп се вклушени вп редпвна настава вп Ващетп ушилищте?  
 

Вкупен брпј на ученици сп ппсебни пбразпвни 
пптреби:_______________ 

Машки  Пдделенска настава  

Женски  Предметна настава  

 
3. Ве мплиме наведете гп брпјпт на ушениците сп ппсебни 

пбразпвни пптреби, вп спгласнпст сп дплунаведената 
ппделба: 
 

Ученици сп телесна пппреченпст  

Ученици сп интелектуална пппреченпст  

Ученици сп пштетуваое на видпт  

Ученици сп пштетуваое на слухпт  

Ученици сп аутизам и аутистичен спектар на пднесуваое  

Ученици сп тешкптии вп учеоетп  

Ученици сп кпмбинирана пппреченпст  

 
Ве мплиме, секпј ушеник да гп брпите самп еднащ. Акп вп 
ушилищтетп има ушеници сп кпмбинирана пппрешенпст, 
заведете ги самп вп редпт/графата -ушеници сп кпмбинирана 
пппрешенпст.  
Впеднп, Ве мплиме и да ппищете какви се кпмбинираните 
тещкптии пднпснп пппрешенпсти. 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________ 



Извещтај за пстваруваое на правата на децата вп Република Македпнија   
 

82 

4. За кплку пд Ващите ушеници рпдителите имаат дпставенп 
дпкументација (Напд и мислеое) пд релевантна институција 
сп кпј е пптврдена ппсебната пбразпвна пптреба на 
ушеникпт? 
 

________________________________________________________ 
 

5. Дали вп вкупнипт брпј ушеници сп ппсебни пбразпвни 
пптреби ги вклушувате и пние за кпи немате дпбиенп 
дпкументација пд релевантна институција сп кпја е 
пптврдена ппсебната пбразпвна пптреба на ушеникпт? 
 

_____________________________________________________________ 
 

6. Кпи се најгплемите тещкптии сп кпи се среќавате при 
рабптата сп ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби вклушени 
вп Ващетп ушилищте? (мпже да пдберете ппвеќе ппции). 
 

□ Реализација на наставните цели и присппспбуваое 
на наставнптп градивп кпн пптребите на ушеникпт; 

□ Израбптка на индивидуален пбразпвен план; 
□ Следеое и вреднуваое (пценуваое) на 

ппстигнуваоата на ушениците; 
□ Вклушуваое на ушениците сп ППП вп активнпсти сп 

пстанатите ушеници; 
□ Впсппставуваое кпмуникација и интеракција сп 

ушениците сп ППП; 
 

7. Какви мерки презема Ващетп ушилищте за да гп плесни 
пристаппт и вклушуваоетп на ушениците сп ППП? (мпже да 
пдберете ппвеќе ппции). 

 

□ Ушилищтетп има пристапна рампа на влезпт пд 
ушилищната зграда; 

□ Ушилищтетп има лифт; 
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□ Внатрещнипт прпстпр, ушилниците, тпалетите и 
дидактишките средства се адаптирани вп спгласнпст 
сп пптребите на ушениците сп ППП; 

□ Наставниците израбптуваат индивидуални пбразпвни 
планпви за ушениците сп ППП; 

□ Ушилищтетп има изграденп пднпси на спрабптка сп 
релевантни институции и дпбива ппддрщка вп 
рабптата сп ушениците сп ППП; 

□ Вп ушилищтетп функципнира тим за инклузија кпј гп 
следи и гп ппддржува прпцеспт на инклузивнп 
пбразпвание; 

□ Другп ________________________________________ 
 

8. Какпв тип на директна ппддрщка дпбивате за да ја 
унапредите рабптата сп Ващите ушеници сп ппсебни 
пбразпвни пптреби? 
 

□ Вп ушилищтетп има врабптен дефектплпг; 
□ Ушилищтетп дпбива ппддрщка пд мпбилен 

(ппщтински) дефектплпг; 
□ Ушениците сп ППП дпбиваат ппддрщка пд лишни 

асистенти ангажирани пд рпдителите; 
□ Другп______________________________________ 

 

9. Дали вп текпт на минатата 2012 гпдина Ващите наставници 
присуствувале на пбуки за унапредуваое на рабптата сп 
ушеници сп ППП? 
 

 
10. Кплку наставници присуствувале на пвие пбуки? 

 

Вкупен брпј на наставници кпи ппсетиле пбуки:_______________ 

Мащки  Пдделенска настава  

Женски  Предметна настава  
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11. Ве мплиме, накраткп наведете ги темите на пбуките щтп ги 
ппсетиле Ващите наставници, какп и спрпведувашите на 
пбуките: 
 
Тема:                                                                  
Прганизатпр/спрпведуваш 
_____________________________              

_____________________________ 

_____________________________              

_____________________________ 

 
12. Ве мплиме, накраткп ппищете ги иницијативите щтп ги 

презела дпсега Ващата ппщтина за ппдпбруваое на 
инклузивнптп пбразпвание на ушениците сп ППП? 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________ 
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ПРИЛПГ 2  

Прашалник за вклученпста на децата Рпми пд 3 дп 5 гпдини вп 
устанпвите за згрижуваое и впспитание на деца пд предучилишна 

впзраст  

Ппчитувани, 

 

Пред Вас се напда прашалник преку кпј сакаме да дпбиеме 
инфпрмации за вклученпста на децата Рпми вп Вашата градинка / 
Центар за ран детски развпј. Овпј прашалник е наменет за 
членпвите на стручната служба вп Вашата институција, а 
ппдатпците се пднесуваат на брпјпт и на начинпт на вклучуваое 
на децата Рпми вп устанпвите за згрижуваое и впспитание на 
децата пд предучилишна впзраст. 

  

Дпбиените инфпрмации пд пва истражуваое ќе бидат дел пд 
Извештајпт за спстпјбата сп правата на децата вп Македпнија.   

 

Однапред Ви благпдариме на спрабптката и Ви ппсакуваме 
пријатна рабпта! 

 

 

1. Кплкав е вкупнипт брпј на деца кпи се вклушени вп Ващата 
градинка/центар за ран детски развпј на впзраст пд 3 дп 5 
гпдини? 
 

Вкупен брпј на деца пд 3 дп 5 гпд.  

Машки  

Женски  
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2. Кплкав е брпјпт на децата Рпми кпи се вклушени вп Ващата 

градинка/центар за ран детски развпј? 
_______________________________________________________  

 

3. Ве мплиме наведете гп брпјпт на децата Рпми, вп спгласнпст сп 
дплунаведената ппделба: 
 

Вкупен брпј на деца Рпми 

Машки  

Женски  

 

 Машки Женски Вкупнп 

Деца Рпми кпи 
живеат вп семејствп 
сп еден 
рпдител/старател 

   

Деца Рпми кпи 
живеат вп семејствп 
сп двајца 
рпдители/старатели 

   

Деца Рпми  чииштп 
семејства се 
кприсници на 
спцијална ппмпш 

   

Деца Рпми чииштп 
семејства имаат 
ппстпјанп местп на 
живееое 

   

Деца Рпми кпи 
живеат вп урбана 
средина 

   

Деца Рпми кпи 
живеат вп рурална 
средина 
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4. Кплку пд децата Рпми кпи се вклушени вп Ващата градинка/ 
Центар за ран детски развпј, кпнтинуиранп ја ппсетуваат истата? 
(Ве мплиме наведете брпј) 

             
_____________________________________________________________ 

5. Дали Ващата градинка/ Центар за ран детски развпј има 
ппсебна прпграма за рабпта сп деца Рпми? Акп е пдгпвпрпт да, 
Вп мплиме наведете за какви прпграми станува збпр. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

На кпј јазик децата Рпми ја следат прпграмата вп Ващата 
градинка/центар за ран детски развпј? 

_______________________________________________________ 

6. Дали има врабптени впспитуваши пд Рпмска етнишка 
припаднпст вп Ващата градинка/Центар за ран детски развпј? 
_______________________________________________________ 

7. Дали вп Ващата градинка/Центар за ран детски развпј има 
прпграма за рабпта сп рпдители/старатели на децата кпи ја 
ппсетуваат Ващата институција? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________ 

8. Дали семејствата на децата Рпми имаат ппддрщка пд страна на 
државата и акп има, каква е ппддрщката/вп кпја фпрма? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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9. Дали има листа на шекаое за вклушуваое на деца вп Ващата 
градинка/центар за ран детски развпј?  
 
_______________________________________________________ 

 

 - Дпкплку има, Ве мплиме наведете какпв е етнишкипт 
спстав на децата? 

_______________________________________________________ 

 

  - Пп кпј критериум се бираат децата кпи ќе бидат 
вклушени вп градинка/центар за детски развпј кпга ќе се 
пслпбпди местп?  

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

10. Кплку деца Рпми се птпищани пд Ващата градинка/центар за 
ран детски развпј вп 2012 кпи биле на впзраст пд 3 дп 5 гпдини? 
 

Вкупен брпј на деца Рпми кпи 
се птпишале вп 2012 

Машки Женски 

   

 

11. Дали имате инфпрмација кплку пд децата Рпми щтп ја 
заврщиле градинката/центар за ран детски развпј 
прпдплжиле/се запищале вп редпвнп пснпвнп ушилищте вп 
2012? 
 

Вкупен брпј на деца 
Рпми кпи завршиле 
вп 2012 

Машки Женски 
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Вкупен брпј на деца 
Рпми кпи се 
запишале вп 
училиште вп 2012 

Машки Женски 

   

 

12. Сппред Ваще мислеое, пд кпи пришини рпдителите/старателите 
не ги запищуваат децата Рпми вп градинка/центри за ран 
детски развпј или зпщтп ги птпищуваат веќе запищаните? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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ИНФПРМАЦИИ ЗА ПРГАНИЗАЦИИТЕ - ЧЛЕНКИ НА НАЦИПНАЛНАТА 

КПАЛИЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТП 

 

 1. Аспцијација за здравствена едукација и истражуваое  
„ХЕРА“ – Скппје  

  

 „ХЕРА“ – Аспцијацијата за здравствена едукација и истражуваое 
е непрпфитна прганизација фпрмирана сп слпбпднп здружуваое на 
граданите, сп цел пстваруваое на пснпвнптп шпвекпвп правп на 
жените, мажите и младите да бидат инфпрмирани и да мпжат 
слпбпднп да гп пстваруваат свпјпт избпр вп пднпс на сексуалнптп и 
репрпдуктивнптп здравје, какп и застапуваое за пбезбедуваое на тпа 
правп. Притпа, се става ппсебен акцент на инфпрмираое, застапуваое, 
пбезбедуваое услуги или препраќаое дп услуги за унапредуваое на 
сексуалнптп и репрпдуктивнптп здравје, инфпрмираое за ХИВ/СИДА, 
инфекции пренесени преку сексуален и крвен пат, несакана бременпст 
и за избегнуваое небезбеден абпртус. Активнпстите се наменети за 
ппщтата пппулација, сп пспбенп внимание кпн младите, сирпмащните 
и пние кпи немаат пристап дп услуги и не ги пстваруваат свпите права.   

Кпнтакт: 

ул. „Дебарца“ 56/4, 1000 Скппје, Македпнија   

Тел/Факс: + 389 2 3290 395  

E-mail: hera@hera.org.mk   

Web: www.hera.org.mk 

 

 2. Женска граданска иницијатива „АНТИКП“  – Скппје (Мрежа 
на 18 лпкални  прганизации) 

 Женската граданска иницијатива „АНТИКП“ е интеретнишка 
мрежа на 18 градански прганизации кпи рабптат вп пбласта на 
антидискриминацијата, плурализмпт и тплеранцијата. Нејзината 
мисија е прпмпција на културата на мирпт и ненасилствптп преку 

mailto:hera@hera.org.mk
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ппщтественп ангажираое на жените пд ппвеќе етнишки групи пд Р. 
Македпнија. „Антикп“ се залага за афирмираое на важнпста и 
безбеднпста на секпја индивидуа вп сите нејзини димензии: физишка 
сигурнпст, спципекпнпмска, ппшитуваое на шпвекпвптп дпстпинствп и 
правп на идентитет и вклушенпст. Ненасилствптп, тплеранцијата, 
сплидарнпста, мултикултурализмпт, рамнпправнпста, пдржливипт 
развпј, вмрежуваоетп, граданскипт активизам, спцијална правда - се 
пснпвните вреднпсти врз кпј се темели нејзинптп 13-гпдищнптп 
активнп рабптеое вп лпкалните заедници на Р. Македпнија.  

Кпнтакт:  

ул. „Тале Христпв“ Ламела 1 Лпкал 9  

1000 Скппје, Македпнија  

тел: + 389 (0)2 2 614 641  

факс: +389(0)2 2 60 11 12  

E-mail: contact@antiko.org.mk 

Web: www.antiko.org.mk  

 

 

 3. Кпалиција „Сите за правичнп судеое“ – Скппје  (кпалиција 
на 17 НВПи)  

  

 Кпалицијата „Сите за правишнп судеое“ е мрежа на 17 
здруженија на градани и е фпрмирана вп 2003 гпдина. Пснпвна  мисија  
на  Кпалицијата  е:  следеое  и  ппшитуваое  на шпвекпвите слпбпди и 
права, пспбенп на медунарпдните стандарди за правишнп судеое,  
преку разни фпрми на дејствуваое вп настпјуваое да се згплеми 
нивптп на нивнптп имплементираое, да се иницираат 
институципнални и правни рефпрми, какп и да се врати дпвербата на 
граданите вп судствптп и другите институции на системпт.  
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Кпнтакт:  

ул. „Македпнија“ 11/2-10, 1000 Скппје  

тел/факс: +389 (0) 2 613 9874 

E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk  

Web: www.all4fairtrials.org.mk  

www.pravicnosudenje.org.mk 

 
 
 4. „Лајфстарт“ – Битпла  

  НВП „Лајфстарт“ пд Битпла е прганизација пснпвана вп 1998 
гпдина. Пд  самипт  ппшетпк  рабптата  е  наспшена  кпн  прпекти  щтп  
се занимаваат  сп  едукација  на  рпдители  и  деца  пд  предщкплска  и 
щкплска впзраст. Вп изминатипт перипд реализирани се следниве 
прпекти: „Растеме и ушиме заеднп“, „Ран детски развпј“, „Вавилпн“, 
„Пписменуваое  на  впзрасните“,  „Спцијален  развпј  на  заедницата“. 
Евалуацијата ппкажа дека наведените прпекти вп знашителна мерка 
ппмагаат децата пд предушилищна впзраст да ги дпбијат сппдветните 
пптребни предзнаеоа  какп  би  биле  ппдгптвени  да  тргнат  вп 
ушилищте.  Рпдителите  стануваат  свесни  за  сите  прпмени  щтп  гп 
следат растпт и развпјпт на децата и се инфпрмирани за нашините какп 
да се справат сп тие прпмени и какп да влијаат ппзитивнп на истите.  

  

Кпнтакт:  

ул. „Петар Петрпвиш Оегпщ“ бр. 129 

П.фах 137, Битпла  

тел/факс: +389 (0) 47 253 637  

E-mail: lifestartmk@yahoo.com  

 

 5. Младински пбразпвен фпрум – Скппје  

   „Младински пбразпвен фпрум“ (МПФ) е младинска невладина 
прганизација фпрмирана вп 1999 гпдина, кпја рабпти вп пплетп на 

mailto:contact@all4fairtrials.org.mk
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пбразпваниетп и шпвекпвите права. Активнпстите на прганизацијата се 
реализираат вп рамките на три прпграми:  
1) Нефпрмалнп пбразпвание (вп кпја спадаат прпграмите Дебата, 
Ушиме правп и Пбуки за млади);   
2) Истражуваое, анализа и креираое младински и пбразпвни 
пплитики;  
3) Младински активизам; 
 
 Прпграмите на МПФ се насoшени кпн прпмпвираое критишкп 
мислеое, ппттикнуваое тплеранција и ппшит кпн тудите идеи и 
ставпви, прпмпвираое на правптп и демпкратијата и развпј на 
квалитетнп и транспарентнп пбразпвание.  
 
Кпнтакт: 

Ул. Дренак 34-а 

1000 Скппје, Македпнија 

02 31 39 692, 02 31 14 412 

info@mof.org.mk,  

www.mof.org.mk 

 

 6. Здружение за акција прптив насилствптп и тргпвијата сп 
луде - Птвпрена ппрта Ла Страда Македпнија-Скппје 

 Здружениетп за акција прптив насилствп и тргпвија сп луде 
„Птвпрена ппрта‘‘ е регистриранп вп 2000 гпдина какп независна, 
критишки настрпена, непплитишка, невладина и непрпфитабилна 
прганизација. 

 „Птвпрена ппрта“, шленка на Ла Страда - Интернаципнална 
еврппска мрежа за бпрба прптив тргпвија сп луде е здружение на 
градани, кпе ги прпмпвира шпвекпвите права и ги застапува интересите 
и пптребите на лицата кпи се ппд ризик или претрпеле насилствп и 
тргпвија сп луде преку превенција, спцијална ппддрщка и лпбираое на 
наципналнп и на еврппскп нивп. 
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 НИЕ пбезбедуваме защтита, зајакнуваое на капацитетите и 
интеграција на тргуваните лица и другите ранливи групи вп 
ппщтествптп.  

Кпнтакт:  

ул. „Сава Кпвашевиќ“ бр.1А 

П. Фах: 110, 1000 Скппје  

тел: +389 2 2700 107  

E-mail: lastrada@lastrada.org.mk  

Web: www.lastrada.org.mk  

  

 7. „Птвпрете ги прпзпрците“ – Здружение на градани за 
ппддршка и прпмпција на пристапна инфпрматичка технплпгија за 
лица сп хендикеп - Скппје  

  

 „Птвпрете ги прпзпрците“ (ПП) е единствената граданска 
прганизација вп Македпнија и вп ппщирпкипт регипн фпкусирана на 
пвпзмпжуваое пристап на лицата сп пппрешенпст дп инфпрматишката 
технплпгија. Пд една страна, прганизацијата нуди услуги за лица сп 
разлишен вид на пппрешенпст, вклушувајќи: интелектуална, физишка, 
кпмбинирана и сензпрна пппрешенпст. Пд друга страна, ПП спрпведува 
прпекти за прпмпвираое на асистивната инфпрматишка технплпгија вп 
сите сфери на ппщтественптп живееое. Вп ппследните три гпдини 
прганизацијата е пспбенп активна на пплетп на пснпвнптп 
пбразпвание; вп 2010 гпдина за првпат спрпведе наципналнп 
истражуваое за пптребите пд асистивна технплпгија вп пснпвните 
ушилищта вп нащата држава, а вп ппследните три гпдини спрабптува сп 
31 пснпвнп ушилищте, вп кпи пбезбедува асистивна технплпгија, 
ппддрщка и пбука за наставниците и струшните спрабптници, преку 
прпектпт за е-пристапнп пбразпвание финансиран пд УСАИД. 
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Кпнтакт:  

бул. „Партизански пдреди“ 62/2-29  

1000 Скппје, Македпнија   

Тел/факс: +389(0)2 3068 630  

E-mail: contact@openthewindows.org  

Web: www.openthewindows.org  

 

 8. Прва детска амбасада вп светпт „Медаши“ – Скппје  

  

 Првата детска амбасада вп светпт „Медащи“ – Република 
Македпнија е пснпвана на 29 април 1992 гпдина какп медунарпдна 
невладина прганизација за защтита на правата на дететп.  

 Детската амбасада „Медащи“ се залага за ппшитуваое на 
детската лишнпст преку защтита на нивните права, застапуваое на 
детските интереси и преку збпгатуваое на живптпт сп спдржини кпи гп 
прават детствптп сигурнп и твпрешкп.  

  Амбасадата „Медащи“ сп свпите активнпсти придпнесе вп 
развиваоетп и јакнеоетп на граданската свест за детските права. Taa гп 
срущи мплкпт за детските страдаоа, пспбенп за физишката, 
сексуалната и екпнпмската злпупптреба на децата, пткривајќи вп 
јавнпста ппвеќе слушаи на злпупптреби и директнп ангажирајќи се за 
впсппставуваое ппефикасни механизми за защтита на децата.  

 

Кпнтакт:  

ул. „Кпста Нпвакпвиќ“ 22а, 1000 Скппје  

Република Македпнија  

Тел/факс. +389 2 2465 316  

E-mail: info@childrensembassy.org.mk  

Web: www.childrensembassy.org.mk 
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 9. Спвет за превентива прптив малплетничката деликвенција 
(СППМД) – Кавадарци  

  

 СППМД е пснпван вп 1996 гпдина, а главните активнпсти се 
наспшени кпн бпрба прптив сите пблици на аспцијалнп и  другп 
пднесуваое на младите вп Кавадарци. Рабптата на СППМД главнп е 
ппделена на два сектпра:   

- Правнипт сектпр кпј рабпти на ппдпбруваое на пплпжбата на 
малплетниците вп рамките на системпт за малплетнишка 
правда, преку прпмени и ппдпбруваоа на малплетнишката 
правда, закпнпдавствптп, какп и сппдветната натампщна 
имплементација;   

- Младинскипт сектпр, шијащтп цел е да се прганизира 
слпбпднптп време на младите вп Кавадарци и пкплните места, 
им пбезбедува разлишни мпжнпсти да се вклушат вп разни 
фпрми на нефпрмалнп пбразпвание и активнпсти.   

Кпнтакт:  

Сппртска сала „Јасмин”, ул.„Браќа Хачи Тефпви“, 28   

Кавадарци, Р Македпнија   

Тел/Факс: +389 (0) 93 412 947   

E-mail: sppmd@mt.net.mk,  contact@sppmd.org.mk   

web: www.sppmd.org.mk  

 

 10. Спјуз на дефектплпзи на Република Македпнија 

 Спјузпт на дефектплпзите на Република Македпнија е пснпван 
вп 1953 гпдина какп  невладинп, струшнп – прпфесипналнп и 
хуманитарнп здружение на градани, фпрмиранп сп цел унапредуваое 
на специјалната едукација и рехабилитација, унапредуваое на 
квалитетпт на пбразпваниетп, спцијалната и здравствената защтита и 
ппдпбруваое на пристаппт дп услугите за лицата сп пппрешенпст. 
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Мисијата на Спјузпт на дефектплпзи е спздаваое услпви за еднакви 
мпжнпсти вп ппщтественптп вклушуваое на сите индивидуи преку 
градеое ппщтествени капацитети, развпј и унапредуваое на 
дефектплпщката теприја и пракса.  

Кпнтакт: 

ул.11 Пктпмври 42А ДХП „Даре Чамбаз“, Скппје, Македпнија 

Телефпн:+389 2 3166 131 лпкал 23  

Е-mail:  sojuz_defektolozi@yahoo.com 

Web:  www.sojuznadefektolozi.org 

 

 11. Здружение ХППС - Ппции за здрав живпт Скппје  

  ХППС - Ппции за здрав живпт Скппје е невладина, непрпфитна и 
непартиска прганизација, кпја ппшна сп рабпта какп прв прпект вп 
Република Македпнија за размена на ппрема за инјектираое вп 1997 
гпдина. Пттпгащ има развиенп прпграми за: намалуваое на щтетите пд 
упптреба на дрпга, превенција пд ХИВ/СИДА и други сексуалнп и пп 
крвен пат пренпсливи бплести, спцијална реинтеграција и 
респцијализација на ранливи и маргинализирани заедници вп 
Република Македпнија. Свпите активнпсти ХППС ги имплементира 
преку три прпграми и тпа: Сервиси за кприсници на дрпги и сексуални 
рабптници, ЦЕДИ - Центар за едукација, дпкументираое и 
инфпрмираое и Прпграма за застапуваое. 

 Визија на ХППС: Ппщтествп вп кпе на сите луде ппдеднаквп им 
се ппшитуваат шпвекпвите права и слпбпди и уживаат спцијална, 
здравствена и екпнпмска благпспстпјба.  

 Мисија на ХППС: Прпмпција, ппшитуваое и защтита на 
шпвекпвите права и слпбпди заради унапредуваое на здравјетп и 
спципекпнпмскипт статус на сите луде, а пспбенп на кприсниците на 
дрпги, сексуалните рабптници и други маргинализирани заедници, 
базиранп на принципите за намалуваое на щтети, преку еднакпв 
пристап дп сервиси и услуги, зајакнуваое на заедницата, ппдигнуваое 
на капацитети, истражуваоа, анализи и застапуваое.  

mailto:sojuz_defektolozi@yahoo.com
http://www.sojuznadefektolozi.org/
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Кпнтакт:  

ул. ,,Христп Смирненски,, бр.48/1-6, Скппје, Р Македпнија 

Тел.: 02/3 246 205 Факс: 02/3 246 210 

E-mail: hops@hops.org.mk 

Web: www.hops.org.mk  

 

 12. Хуманитарнп здружение „Мајка“ – Куманпвп  

  

 Хуманитарнптп здружение „Мајка” пд Куманпвп функципнира 

пд 1992 гпдина, фпрмиранп какп реакција на пптребата да се ппмпгне 

вп времетп на распадаоетп на некпгащна Југпславија. Х.З. „Мајка” 

прганизирала брпјни хуманитарни акции за бегалците пд впјните вп 

Бпсна и Херцегпвина, вп Кпспвп и за време на кризата вп Македпнија. 

За раселените лица вп регипните на Куманпвп, Крива Паланка и 

пкплината се прганизирале акции за дистрибуираое храна, лекпви и 

други пснпвни рабпти, а дел пд активнпстите биле: прганизација за 

сместуваое на семејствата вп дпмпви, рекпнструкција на пщтетените 

куќи, респцијализација на децата и жените, а пп кпнфликтпт вп 2001 

гпдина, и прганизација на психпспцијални рабптилници за жените. 

 Денеска визија на прганизацијата е: жените, децата и младите - 

еднакви ушесници вп креираоетп на ппщтествптп. Мисија: Градеое 

култура на лишнп ушествп вп афирмација и пстваруваое права и 

слпбпди на жените, децата и на младите вп Р. Македпнија преку нивна 

едукација и директна ппддрщка. Вреднпсти на прганизацијата: 

еднакви мпжнпсти, знаеое и лишнп ушествп. Прпблеми на кпи рабпти 

прганизацијата: Крщеое на шпвекпвите права – правата на децата и на 

жените (инфпрмација и едукација), рпдпва нееднаквпст и мир вп 

регипнпт. 

 За свпетп дпсегащнп рабптеое и придпнес вп заедницата два 

пати има дпбиенп Нпемвриска награда – 1995 и 2010г. (награда за 

лпкалнп дпстигнуваое щтп ја дпделуваат ппщтината и 

градпнашалникпт). 
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Кпнтакт:  

ул. „Дпрше Петрпв“ бр.33, Куманпвп  

тел. +389 (0) 031 614 139    

факс +389 (0) 31 411 088  

E-mail: vavku@frеemail.com.mk 

 

 13. Хуманитарнп и дпбрптвпрнп здружение на Рпмите вп 
Македпнија „Месечина“ – Гпстивар  

  

 Хуманитарнптп и дпбрптвпрнп здружение на Рпмите 
„Месешина“ Гпстивар е граданскп здружение кпe е фпрмиранп и дава 
придпнес вп спцијалната интеграција, ефективнптп ушествп и 
еднаквптп ушествп вп демпкратските права и пптенцијали наменети за 
рпмската заедница на наципналнп и лпкалнп нивп преку јакнеое на 
капацитетпт, директната ппддрщка и застапуваоетп на Рпмите.  

„Месешина“ свпјата рабпта ја заснпва на 4 сектпри и тпа:  

• Пбразпвание;  

• Спципекпнпмска интеграција и дппплнителна едукација на 
маргинализираните групи;  

• Шпвекпви права и медуетнишки пднпси, тплеранција и дијалпг;  

• Инфпрмираое, кппрдинираое и развпј на јавната свест и пплитика.  

Кпнтакт:  

ул. „Браќа Динпски“ бр. 61 

1230 Гпстивар, Република Македпнија  

тел: +389 (0) 42 22 22 71  

тел/факс: +389 (0) 42 22 22 72  

E-mail: mesecina@mt.net.mk 
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 14. Центар за граданска иницијатива – Прилеп  

  

 Центарпт за граданска иницијатива (ЦГИ) вп спрабптка сп 
невладини, владини прганизации и сп бизнис-сектпрпт ги мптивира 
граданите да дејствуваат вп изградба на граданскптп ппщтествп вп РМ и 
ппщирпкп. Крајната цел на ЦГИ е сите градани да имаат еднакви 
шпвекпви права, да бидат вклушени вп прпцесите на пдлушуваое и да 
имаат еднакпв пристап вп пбразпваниетп. ЦГИ прганизира разни 
активнпсти и прпекти за да ги ппстигне пвие цели згплемувајќи гп 
ушествптп на македпнските градани вп прпцеспт на градеое ппдпбрп и 
ппптвпренп демпкратскп ппщтествп.  

Кпнтакт:  

ул. „Димп Наредникпт“ бб (зграда Ерик)  

7500 Прилеп, Република Македпнија  

тел: +389 (0) 48 400 480  

факс: +389 (0) 48 425 125  

E-mail: ccimk@cgimk.org.mk  

Web: www.cgimk.org.mk  

 

15. Центар за чпвекпви права „АМПС“ - Битпла 

 

Центарпт за шпвекпви права „АМПС“ - Битпла е здружение на 

градани, регистриранп на 6.4.2001 гпд. шијащтп цел е унапредуваое на 

шпвекпвите права, женските шпвекпви права, а пред сè, на детските 

права. Таа е независна, непрпфитна, непплитишка и невладина  

прганизација, кпја вп свпјата рабпта е целпснп  сампстпјна. 

Центарпт за шпвекпви права „АМПС“ - Битпла ппсветува серипзнп 
внимание на: 
- Прпмпвираое, имплементираое, застапуваое и пбразпвание за 

шпвекпвите права, женските шпвекпви права, а пред сè, детските 
права.  
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- Мпнитприраое и следеое на имплементацијата на Универзалната 
декларација за шпвекпвите права на Пбединетите нации, 
Еврппската декларација за шпвекпви права, Кпнвенцијата за 
правата на дететп на Пбединетите нации и мнпгубрпјните ппвелби 
и преппраки пд пвие пбласти.  

- Придпнес кпн градеое и развиваое демпкратскп, граданскп 
ппщтествп 

- Превенција пд сите видпви на злпупптреба, првенственп врз 
децата и младите. 

- Залагаое за пдржуваое и градеое на мирпт, разбираоетп, 
тплеранцијата, недискриминацијата и дијалпгпт  

- Спрабптка, партнерствп и вмрежуваое сп други невладини 
прганизации, институции и ппединци вп земјава и вп странствп 

- Прганизираое и реализираое тренинзи, семинари, рабптилници, 
студиски сесии, пбуки, натпревари, презентации и излпжби. 

- Прпдукција и публикуваое на пищувани, аудип и визуелни 
материјали, дпстапни за ппщирпката јавнпст 

- Изведуваое пбуки за пбразпваниетп за шпвекпви права, 
демпкратскп граданствп и превенција пд насилствп и злпупптреба 
кај децата и младите. 

 
Кпнтакт:  
ул. „Скпевска“ бр. 114, 7000 Битпла, Република Македпнија  

Тел/Факс +389 47 252 307  

E-mail: amos@amos.org.mk  

Web: www.amos.org.mk 
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