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До 
Државен завод за статистика  
- за директорот 
 
ул. „Даме Груев“ бр.4 
Скопје 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Мислење за начинот на отстранување на констатираните 

повреди 
 
 

Почитуван/и, 

 Народниот правобранител со особено внимание ги следи подготовките за 
најавениот Попис кој, согласно Законот за попис на населението, 
домаќинставата и становите во Република Северна Македонија 2021 година, ќе 
се спроведе во периодот од 1 до 21 април 2021 година. Следствено, согласно 
надлежностите утврдени во член 2 и член 11-б од Законот за народниот 
правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03,114/09,181/16, 189/16 и 35/18), 
Народниот правобранител преку Одделот за заштита на правата на децата и 
лица со попреченост во чиј состав дејствува посебен тим за следење на 
состојбите и заштита на правата на децата и лицата со попреченост, врши 
мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост (КПЛП) со цел заштита и следење на спроведувањето на правата 
признати со КПЛП во согласност со правниот и административниот систем во 
државата.  

 Имајќи ја предвид Методологијата за подготовка, организирање и 
спроведување на Пописот на населението, домаќинставата и становите во РСМ, 
2021 („Сл.весник на РСМ“ бр.30/21), Народниот правобранител со цел оваа 
значајна статистичка операција да се спроведе ефикасно и да ги даде утврдени 
цели наведени во Дел I I точка 1 од спонмената Методологија, согласно член 32 
од Законот за народниот правобранител го дава следното Мислење: 

 Конвенцијата за правата на лица со попреченост ратификувана во 
декември 2011 година ја обврзува Република Северна Македонија да обезбеди 
и промовира целосно остварување на сите човекови права и основни слободи 
за сите лица со попреченост без дискриминација од било кој вид врз основа на 
попреченост. Согласно член 4 став 1 алинеја (в), државата се обврза да ги земе 
предвид заштитата и унапредувањето на човековите права на лицата со 
попреченост во сите политики и програми. 

 Понатму, според член 31 од Конвенцијата, државите потписнички имаат 
одговорност за собирање соодветни информации, вклучувајќи статистички и 
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истражувачки податоци, кои ќе им овозможат да формулираат и 
имплементираат политики за спорведување на оваа Конвенција. Притоа, 
информациите собрани во согласност со овој член ќе бидат соодветно 
расчленети и ќе се користат за помош при проценка на имплементацијата на 
обврските од страна на државата потписнички на оваа Конвенција, и да се 
идентификуваат и опфатат бариерите со кои се соочуваат лицата со 
попреченост при остварувањена нивните права. 

 Во Методологијата за подготовка, организирање и спроведување на 
пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна 
Македонија, 2021 година, во дел IV. Белези за населението што се попишува, 
пококретно точка 7 кој е насловен ИНВАЛИДИТЕТ, се наведува дека 
„Статусот на инвалидитет го карактеризира населението како лица со 
и без попреченост. Лицата со посебни потреби се дефинирани како лица 
кои се изложени на поголем ризик во споредба со општатата популација, 
соочувајќи се со пречки во извршувањето на одредени задачи или во 
учество во активности поврзани со нивните општествени улоги.“ 

 Според Народниот правобранител, ваквото дефинирање на лицата со 
попреченост, не е во согласност со Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост, која во  член 1 јасно назначува дека „лица со попреченост се лица 
со долготрајни физички, ментални, интелектуални или сетилни 
оштетувања, кои во интеракција со различни бариери може да го попречат 
нивното целосно и ефективо учество во општеството на еднаква основа со 
другите“.  

 Наведуваме дека дефиницијата во член 1 од Конвенцијата е во согласност 
со Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје на 
Светската здравствена организација, во која степенот на функционирање се 
концепира како интеракција меѓу здравствената состојба, индивидуалните 
фактори и факторите од средината. 

 Во Методологијата неспорно се употребува различна терминологија за 
лицата со попреченост, како лица со инвалидитет, лица со посебни потреби, 
како и лица со попреченост, што создава конфузија. Дополнително, одредени 
сегменти од потточка 7.1. насловена „Статус на инвалидитет„, можат да 
делуваат навредливо, (како пр. „...податоците кои ќе се приберат со овој сет 
на белези ќе дадат добра основа за градење квалитетни политики и 
практики, со што би се обезбедиле услови за што е можно понормално 
функционирање на лицата со инвалидност.“, или пак „Прашањата за 
инвалидитет не се прибираат со цел да се утврди здравствената состојба 
на лицата, туку да се увиди како тешкотиите кои лицата ги чувствуваат 
влијаат врз нормалното извршување на секојдневните активности, односно 
врз нормалното одвивање на нивниот социјален живот.“).  
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 Според Народниот правобранител, употребата на термините 
„нормален/но“, „понормално“ како што е погоре споменато има негативна 
конотација.   

 Понатаму, во целиот наратив од точка 7, предоминантен е медицинскиот 
модел на гледање кон попреченоста, кој се согледува преку тоа што премногу се 
потенцирани „ограничувањата“ на лицата со попреченост, при што отсуствува 
пристап кој е базиран на човековите права, и кој е современ и 
недискриминирачки, а со кој лицата со попреченост се перцепираат не како 
субјекти, туку како носители на права  и обврски, со право на еднакви можности 
за учество во општеството.  

 На страна 16 од објавената Методологија е наведено дека сетот од 
прашања за лицата со пореченост е во согласност со препораките на 
Вашингтонската група за прашања поврзани за тешкотиите со кои се соочуваат 
овие лица. При што, се наведени сет на прашања кои се содржани во 
Прашалниците што ќе се користат во Пописот, исто така објавени во Службен 
весник на 4 феврураи 2021. 

 Од анализата на сетот на прашања произлегува констатација дека истите 
не се доволно дискриминативни, односно недоволно прецизно ја утврдуваат 
попреченоста во споредба со одредени потешкотии  со кои може да се соочи 
општата популација генерално, што пак ќе доведе до нерелевантни податоци 
(нереален број) за лицата со попреченост.  

 Сетот прашања за лицата со попреченост според Народниот 
правобранител не се компатибилни со оние на Вашингтонската група, иако во 
Методологијата се наведува дека се во согласност со препораките на оваа група.  

 Народниот правобранител укажува дека Вашингтонската група (ВГ) на 
прашања за статистика за попреченостите е формирана под Статистичката 
комисија на Обединетите нации со цел подобрување на квалитетот и 
меѓународната споредливост на податоците за лицата со попреченост. Главната 
цел на ВГ е промовирање и координација на меѓународната соработка во 
областа на статистика, обезбедување на основните потребни информации за 
лицата со попреченост кои потоа може да се споредат со земјите низ целиот 
свет.  

 За таа цел, ВГ има развиено краток сет од прашања (ВГ-СС) кои се 
однесуваат за лица со попреченост, а кои се погодни за употреба во пописи, 
национални истражувања засновани на податоци или други статистички 
операции, со примарна цел - креирање политики за изедначување на 
можностите на лицата со попреченост на еднаква основа со другите лица. 

 Краткиот сет на прашања се базира на Меѓународната класификација на 
функционирање, попреченост и здравје, односно на био-психо-социјалниот 
модел, кој попреченоста ја одредува како интеракција меѓу лицето и неговите 
способности (и функционални ограничувања) и бариерите во средината 
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(физички, социјални или законодавни) кои може да предизвикаат ограничувања 
во нивното учество во општеството.  

 Овој сет од прашања се состои од 6 прашања, кои се фокусираат на 
потешкотиите во гледањето, слушањето, мобилноста, комуникацијата, 
когницијата и грижата за себе ,,што не е случај со сетот прашања содржани во 
Прашалникот за Попис во РСМ. 

 Имено, сетот прашања од Вашингтонската група (ВГ-СС) овозможуваат 
проценување на функционирањето на индивидуите со попреченост (само-
проценување и проценување од страна на други лица), при што секое прашање 
има четири опции за одговор, и тоа:  

 -Не, нема потешкотии;  

 -Да, одредени потешкотии;  

 -Да, големи потешкотии и  

 -Воопшто не може.  

 Според појаснувањето, со цел расчленување на податоците, лицата се 
идентификуваат како лица со попреченост само доколку на прашањата се 
даде одговор „големи потешкотии“ или „воопшто не може“, на најмалку 
едно од вкупно 6-те прашања во сетот. 

 Податоците добиени на овој начин овозможуваат добивање впечаток за 
тоа како лицата со попреченост се позиционирани во општеството во споредба 
со нивните врсници без попреченост за кои се собираат демографски податоци 
во истите пописи или истражувања. 

 Методологијата на ВГ е меѓународно потврдена и тестирана во голем број 
земји со ниски, средни и високи приходи, што укажува дека може да биде 
применлива и кај нас. 

 Мислењето на Народниот правобранител, со конкретните забелешки и 
појаснувања има за цел да придонесе за подобрување на содржината на 
Прашалниците кои треба да се користат при реализирање на планираната 
статистичка операција, а кои се однесуваат на лицата со попреченост. Со измена 
на постојниот сет прашања за лицата со попреченост, според Народниот 
спроведувањето на Пописот ќе биде во согласност и со Конвенцијата за правата 
на лицата со попреченост, како и стандардите на Обединетите нации. Исто така, 
јасни, концизни и споредливи податоци за лицата со попреченост ќе овозможи 
конечно увидување на бројот на лица со попреченост во Република Северна 
Македонија, и следствено креирање политики и алоцирање на буџети со кои 
лицата со попреченост ќе можат целосно да ги остварат правата, но и да 
партиципираат во општеството на подеднаква основа со другите. 
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 Согласно член 34 од Законот за народниот правобранител, потребно е за 
преземените мерки по ова Мислење, да се достави известување до Народниот 
правобранител најдоцна во рок од 8 дена од приемот на истото. 

Прилог: Сет прашања кои се однесуваат на лицата со попреченост 
според Вашингтонската група 

 
 

 
Изработил: В.К.  

  
 ЗАМЕНИК НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 м-р Васка Б-Мустафа  
 


