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До 
  

-    Министерот за Образование 
 
  Биро за развој на образованието 
- за директорот 
 
   Скопје 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Препорака 
 
 
Народниот правобранител по повод поплаки од родители за обработување 

на „Новиот завет“ како лектира по предметот македонски јазик и литература во 
средното образование, одлучи да покрене постапка заради испитување на 
случајот, а со цел заштита на правата на децата вклучително и правото на 
слобода на веросиповед. 

Имено, родителите го информираа Народниот правобранител дека нивните 
деца-ученици во прва година средно образование (гимназиско образование),  
биле задолжени како лектира на часот по македонски јазик и литература да го 
прочитаат „Новиот завет“, а во некои средни училишта оваа лектира е веќе пред 
обработка на часот по македонски јазик.  

Учениците изразија револт и реагираа кај родителите затоа што им се 
наложува „Новиот завет“ како лектира за прва година, а со тоа им се наметнува 
обврска да го прочитаат, односно да го разберат за да го обработат како другите 
лектири.  

Незадоволни од принудувањето на учениците да го прочитаат „Новиот 
завет“ родителите побараа од Народниот правобранител заштита на правата на 
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нивните деца и според нив со обработувањето на „Новиот завет“ како 
лектира во образованието, учениците се принудуваат да читаат нешто што инаку 
е слободен избор имајќи предвид дека не сите деца се припадниците на 
православната вера.  

Од увидот во наставната програма за македонски јазик и литература за 
прва година (гимназиско образование) на Министерството за образование и наука  
од мај 2001 година, објавена на веб-страната на Бирото за развој на 
образованието, Народниот правобранител утврди дека една од областите и 
содржината на наставната програма е Историја на литературата, односно 
најстарите литератури на светот. Како дел од литературите се египетската и 
сумерската литература, а во содржините на оваа област е предвиден епот 
„Гилгамеш“, Библијата, (Стар и Нов завет). 

Во однос на хебрејската литература целта е да се препознаат белезите на 
хебрејската литература и на Стариот завет како дел од Библијата, ученикот да ја 
разбира Библијата како литературен текст (Стар Завет) и како текст со иста 
приказна од евенгелијата на Новиот завет. 

Народниот правобранител укажува дека образованието е фундаментално 
човеково право кое ги оспособува  децата, младите и возрасните критички да 
размислуваат, да прават избор и да си го подобрат животот. 

Средното образование, според Законот за средно образование е 
задолжително за секој граѓанин под еднакви услови утврдени со закон, а е 
забрането секакво политичко и верско организирање и дејствување и не се 
дозволува организирање на верско образование. 

Имајќи ги предвид наводите на родителите, областите и содржините 
наведени погоре во делот на Историја на литературата, како и дидактичките  
насоки во наставната програма според кои, треба да се врши „споредба на 
евенгелијата од Новиот завет и барање на заедничките мотиви кои се раскажани 
на различен начин“, Народниот правобранител констатира дека учениците за да 
може да извршат споредба мораат да ги прочитаат евенгелијата од Новиот завет. 

Оттука, иако со Закон не е  предвидена можност за верско образование  на 
учениците, со програмата на Бирото за развој на образованието учениците се 
задолжени да учат за Библијата (Стар и Нов Завет) и со опфатот на Новиот завет 
како задолжителна лектира по македонски јазик децата добиваат верска 
наобразба и се обврзуваат независно од нивната верска (не)определност да 
мораат да го прочитаат Новиот завет, со што се повредува правото на слободно 
изразување на мислење, совест и веродиповед. 

Во овој контекст, Народниот правобранител укажува на член 19 од Уставот 
на Република Македонија според кој на секој граѓанин му се гарантира  слободата 
на вероисповед.  

Според член 14 од Конвенцијата за правата на детето, детето има право 
слободно да го изразува своето мислење, совест и вероисповед. Слободата на 
манифестирање на веросиповедта или на убедувањето може да потпаѓа само под 
оние ограничувања  што се пропишани со закон и што се неопходни за заштита на 
јавноста, сигурноста, редот, здравјето, моралот или основните човекови права и 
слободи на другите. 
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Согласно наведените одредби од Уставот и Конвенцијата, децата имаат 
право слободно да се изјаснат во врска со веросисповедта или убедувањето. 

За Народниот правобранител не е спорна целта да се добијат општи 
познавања за најстарите литератури на светот и во тој контекст да се учи за 
белезите и карактеристиките на споменатите литератури, но не е оправдано еден 
дел од Библијата да се предвиди како задолжителна лектира, со што децата се 
принудени да прочитаат делови на Новиот завет и да ја разберат содржината на 
евангелијата , како што е предвидено во конкретниот случај. 

Од друга страна не е оправдано децата да се задолжуваат да читаат нешто 
што во суштина е верска наобразба, а кое се коси со Законот за средното 
образование, но и со нивната верска припадност или уверување, ниту е 
прифатливо и оправдано да се преферира нешто што е карактеристично само за 
припадници на определена религија  како што е во конкретниот случај со „Новиот 
завет“ како лектира за прва година средно (гимназиско) образование. 

Тргнувајќи од членот 6 од Законот за Бирото за развој на образованието, 
една од основните надлежности на Бирото е да  му предлага на министерот за 
образование и наука наставни програми за предучилишното,основното, 
гимназиското и уметничкото средно образование, а според член 7 во 
извршувањето на надлежностите Бирото за развој на образованието прави 
периодично преиспитување на усогласеноста на наставните програми и целите на 
образованието, согласно стратешките документи и законите. 

Со оглед на тоа, а со цел да се заштитат децата од разни манипулации  и  
злоупотреби и да се создадат услови за непречено остварување на правата и 
слободите на децата, како и практично спроведување на законската регулатива, 
имајќи ги притоа предвид најдобриот интерес на децата, Народниот 
правобранител препорачува Министерството за образование и наука, односно 
Бирото за развој на образованието да ги преземе сите можни мерки за 
повлекување на „Новиот завет“ од наставната програма како задолжителна 
лектира и целосно остварување на целите на образованието со доследно 
почитување на Уставот на Република Македонија, Законот за средно образование 
и Конвенцијата за правата на детето,. 

Согласно член 34 став 1 од Законот за народниот правобранител  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/03 и 114/09), Народниот 
правобранител бара најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот на оваа 
Препорака да доставите одговор за сите превземени дејствија за нејзиното 
спроведување. 

 
      НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
       Иџет Мемети 
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