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Инвестирањето во децата е инвестиција во натамошниот развој на 
државата. Држава која не инвестира во своите деца не инвестира ниту во 
својата иднина. За да има напредок и развој во државата треба да се 
почитуваат и остваруваат правата на децата, а едно од основните права на 
децата е правото на образование.  

Заради остварување на ова право државата е должна да ги преземе 
сите можни мерки ниедно дете да не остане невклучено во образованиот 
систем, односно во основното образование, особено не треба да се 
дозволи децата да не посетуваат основно образование поради тоа што не 
се во можност да купат учебници, поради недостиг на простор или 
несоодветни просторни услови во училиштата.  

Според Конвенцијата за правата на детето и според Уставот Република 
Македонија е обврзана да обезбеди задолжително и бесплатно основно 
образование на секое дете и да презема мерки за поттикнување на редовното 
посетување на училиштата и за намалување на испишувањето од училиштата. 

Поради сиромаштијата и тешката материјална состојба дел од децата се 
оневозможени да посетуваат основно образование, а особено голем е бројот на 
ромските деца. Иако, основното образование треба да е бесплатно сепак  
родителите се изложени на т.н скриени издатоци (за набавка на учебници и 
други училишни помагала, за ужинка во училиштата и други давачки како на пр. 
за искршени прозори, оштетен мебел, во одделни случаи и за одржување на 
училиштата, за набавка на ученички книшки и сведителства, за облека, обувки, 
училишен прибор и др.) што за некои семејства претставува преголем товар 
поради што не се во можност да ги задоволат сите барања и потреби поради 
што  се одлучуваат да не ги праќаат децата во училиште.  
 Во поглед на снабдувањето со учебници Народниот правобранител 
неколку години предлага да се предвиди законска обврска на децата кои 
поради тешката материјална состојба во  семејството не можат да посетуваат 
основно образование да им се обезбедуваат бесплатни учебници и други 
помагала и да им се помогне и на друг начин со цел да се стимулира 
посетување на основното обвразование.  

Овој проблем се уште не е надминат и деновиве сме сведоци на разни 
апели и информации преку средствата за јавно информирање дека голем број 
деца нема да се запишат во основното образование само поради немање 
материјални средства за набавка на учебници. 



Со цел да се обезбеди остварување на правото на основно образование, 
Народниот правобранител бара надлежните органи да ги искористат сите 
можности и да изнајдат средства и начини сите деца да бидат вклучени во 
основното образование, односно ниедно дете да не остане надвор од 
образованиот систем поради немање учебници или поради немање 
елементарни услови во училиштата за спроведување на образовниот 
процес.  

Во таа смисла потестуваме дека и во Годишниот извештај на Народниот 
правобранител за 2005 година усовоен од Собранието на Република 
Македонија еден од предлозите за заштита на правата на децата е 
обезбедувањето законски и практични услови и можности за материјална 
поддршка на децата кои поради немање материјални средства не посетуваат 
основно образование.    

За согледувањата на Министерството во врска со овој проблем и за 
преземените мерки да биде информиран Народниот правобранител.  
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