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Предмет: Барање со предлог за преземање на мерки   
 
 

Остварувањето и почитувањето на правата на граѓаните не зависи само 
од создавањето нормативни претпоставки за гарантирање на основните 
човекови слободи и права и утврдување на правните механизми и инструменти 
за заштита на правата, туку особено е неопходно граѓаните да ги знаат и 
распознаваат нивните права и обврски и да се оспособени со знаења и 
вештини да ги распознаваат повредите, злоупотребите и ограничувањето на 
гарантираните права. Исто така, заради обезбедување ефикасна и соодветна 
заштита на човековите слободи и права и намалување  на случаите на повреди 
на правата неопходно е граѓаните да ги знаат начините и институциите пред 
кои можат да побараат заштита на правата. 

За таа цел, неопходна е соодветна едукација за човековите слободи и 
права и за сите домашни и меѓународни инструменти за заштита на правата  
уште од најрана возраст, односно да се започне со соодветна едукација на 
децата и младите преку образовните содржини во сите степени на 
образование. 

 Народниот правобранител, кој е овластен да обезбедува заштита на 
уставните и законските права на граѓаните, а посебно на децата, преку 
постапување по поединечни претставки и следење на состојбите со 
остварувањето, почитувањето и заштитата на правата, во досегашното 
функционирање констатира дека бројот на поднесени претставки од деца кои 
самостојно се обраќаат до Народниот правобранител е незначителен (само 
неколку претставки). Исто така, спроведените истражувања и редовните посети 
во училиштата низ Републиката укажуваат на фактот дека децата не само што 
недоволно ги знаат нивните гарантирани права, туку немаат и никакви 
познавања за механизмите и институциите, органите, постапките и начините 
каде и како можат да побараат остварување и заштита на нивните права.  

Меѓутоа не само што децата не ги знаат доволно нивните права и 
механизмите за заштита на правата, туку доколку се анализираат податоците 
за бројот на претставки поднесени од граѓани по кои Народниот правобранител 
не покренал или запрел постапка, произлегува заклучокот дека и граѓаните 
немаат доволно познавања за нивните права и за можните механизми за 
заштита на тие права.  



Во таа смисла, доколку се анализираат податоците од досегашното 
функционирање на Народниот правобранител, може да се констатира дека 
иако секоја година се зголемува бројот на поднесени претставки до Народниот 
правобранител, сепак состојбата во поглед на бројот на претставки по кои  не 
се покренува постапка или постапката се запира не е променета, односно во 
околу 60% од вкупниот број поднесени претставки Народниот правобранител 
не покренал постапка затоа што не е надлежен да постапува или ја запрел 
постапката  затоа што не констатирал повреда на уставните и законските права 
на подносителите. Со оглед на ваквите податоци може да се извлече заклучок 
дека граѓаните не само што недоволно ги знаат нивните права, туку се уште 
немаат доволно сознанија за механизмите за заштита на нивните права меѓу 
кои секако, е и Народниот правобранител. Исто така, од поднесените 
претставки често може да се констатира дека граѓаните поради незнаење за 
воспоставените правно–институционални механизми за заштита на правата и 
за начинот и постапката на остварување и заштита на правата не ги 
искористиле сите правни средства што им стојат на располагање, односно не 
ги искористиле сите механизми за заштита на правата на домашно, па и на 
меѓународно ниво поради што го изгубиле правото. 

За надминување на ваквата состојба се укажува на потребата уште од 
најрана возраст, во сите степени на образование, преку посебен наставен 
предмет во образовниот систем да се изучуваат сите човекови слободи и 
права и да се обезбеди соодветен начин за запознавање и информирање за 
сите можни механизми каде граѓаните, па и децата можат да се обратат 
доколку се повредуваат нивните права. Потребно е преку образовниот систем 
децата, па и возрасните, да се оспособат со знаења и вештини за 
распознавање на правата и обврските, повредите на нивните права или 
нивната злоупотреба од кого било и поради која било причина и да имаат 
доволно сознанија за сите можни домашни и меѓународни механизми кои се 
надлежни да им обезбедат помош, заштита и грижа и да се здобијат со 
сознанија, како и во која постапка можат да побараат остварување и заштита 
на нивните права. 

За постигнување на овие цели потребен е соодветно едуциран и обучен 
наставен кадар кој ќе ги оспособува децата и младите, ќе ги насочува да ги 
почитуваат човековите слободи и права и ќе ги охрабрува да ги користат сите 
можни механизми за непречено остварување и заштита на нивните права. Тоа 
може да се постигне со воведување посебен наставен предмет за оваа 
област во сите степени на образование. 

На Народниот правобранител му е познат фактот дека на одредни нивоа 
на образование е вклучено изучувањето на правата на децата и Конвенцијата 
за правата на детето. 

Имено, во наставните програми по граѓанско образование е вклучено 
изучувањето на правата и механизмите за заштита, меѓутоа од содржината на 
учебниците за граѓанско образование, како на пример во учебникот за седмо 
одделение не е не ништо споменато за механизмите каде може да се побара 
заштита на правата. Во учебникот за осмо одделение се зборува претежно за 
органите на власта, меѓу кои е споменат и Народниот правобранител како 
самостојна институција која ги штити правата на граѓаните, но во учебникот 
ништо поконкретно не е разработено кои се можните институции и 
механизмите кои обезбедуваат заштита на правата на граѓаните, па и на 
децата.   



  Во насока  на унапредување и развој на образованието, унапредување 
на граѓанската свест, познавање на правниот ситем и поредок, како и 
инструментите и механизмите на заштита на правата се јавува потребата за 
воведување посебен наставен предмет за човековите слободи и права и 
за механизмите за заштита во национални и меѓународни рамки.  

Со воведување на овие активности во сите степени и нивоа на 
образованието, па и во областа на образованието на возрасни би се  
едуцирале не само децата, туку и граѓаните за препознавање на нивните права 
и обврски и би се здобиле со сознанија за институциите кои се надлежни за 
остварување и заштита на нивните права. Така директно ќе се влијае врз 
работата на институциите, национални и меѓународни, да не постапуваат по 
голем број предмети за кои нема основ за покренување соодветни постапки за 
заштита на правата или за кои не се надлежни да одлучуваат. 

Имајќи го предвид изнесеното, Народниот правобранител го доставува 
ова барање до: Владата на Република Македонија, Министерството за 
образование и наука и до Бирото за развој и унапредување на образованието 
со препорака сериозно да се разгледа оваа тема и во таа смисла да се оцени, 
според Народниот правобранител, неопходната потреба за воведување во 
сите степени и видови на образование и едукација посебен наставен 
предмет за човековите слободи и права и за механизмите за заштита во 
национални и меѓународни рамки, како и да се  извршат соодветни промени 
не само во наставните програми и наставни содржини, туку и во учебниците  
кои треба соодветно и правилно да ги запознаваат децата, па и наставниот 
кадар со сите права и слободи и со сите можни механизми, постапки и начини  
за остварување и заштита на човековите слободи и права.  

Воедно, Народниот правобранител изразува спремност за натамошна 
соработка во поглед на регулирање на наведеното барање.  
 За преземените мерки по доставеното барање, Народниот 
правобранител  да биде известен во разумен рок. 
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