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Предмет : Информација со предлог за преземање мерки 
 
 

Народниот правобранител во рамките на своите уставни и законски 
овластувања ја следи и состојбата со остварувањето, почитувањето и 
заштитата на правата на корисниците на дрога и други психотропни супстанци 
со посебно внимание на децата кои, за жал, се почесто се јавуват како 
корисници на дрога и на други психотропни супстанции. 

Од последните написи во средствата за јавно информирање Народниот 
правобранител се стекна со сознание дека деца на многу мала возраст 
користат дрога  и тоа на јавни места.  

Народниот правобранител и во претходниот период интервенираше до 
надлежните органи да се преземат мерки за сузбивање на овој проблем, при 
што, покрај другото, имајќи предвид дека се намалува старосната граница на 
зависниците и се поголем број деца користат дрога, укажа дека е неопходно 
отварање на повеќе центри за третирање на оваа категорија граѓани, 
подобрување на условите за работа и за престој во постоечките установи и 
центри што се занимаваат со овој проблем како во поглед на просторните 
услови и опремата, така и во поглед на стручниот кадар и создавањето услови 
за почитување и заштита на човековите права. 

Во однос на децата Народниот правобранител препорача да се 
предвидат едукативни програми во училиштата заради спречување и 
намалување на бројот на деца зависници на дрога и децата да се запознаваат 
со штетноста и последиците од зависноста уште од најраната возраст. 

Како превентивнa меркa е стимулацијата сите деца да се вклучат во 
образовниот процес, за што веќе се предвидени и законски предуслови, но во 
практиката треба доследно да се спроведуваат законските услови за 
вклучување на децата во образованието, како и за обезбедување соодветна 
грижа и воспитание во семејството, за што, покрај другото, неопходно е да се 
преземаат и мерки спрема родителите кои не го праќаат детето во училиште, го 
запоставуваат или го злоупотребуваат.  

Воедно, заради сузбивање на овој проблем кај децата неопходно е 
државата да донесе посебна стратегија и да се преземаат посебни мерки за 
соодветен третман на децата различен од третманот на возрасните, при што во 
надминувањето на овој проблем треба активно да се вклучат сите органи и 



институции кои се овластени и задолжени да водат грижа за правата на децата 
од здравствен, социјален, образовен и друг аспект.  

Народниот правобранител бара да биде известен за мерките што се 
планираат да се преземат во насока на надминување на овој проблем. 

 
 

 


