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ПРЕДМЕТ: Мислење  
 
До Народниот правобранител зачестија телефонски јавувања, како и 

претставки од родители на деца до 10 години, во кои се бара интервенција во 
насока на заштита на правата на децата и обезбедување на услови за нивно 
безбедно згрижување, во услови кога родителите се обврзани да ги остваруваат 
своите работни задачи на работните места, а за децата нема кој да се грижи.  

Во реакциите на родителите и дел од претставките е изразено 
незадоволство од различниот третман и правата кои ги имаат родителите во 
врска со прашањето за грижата на децата, поради настанатата ситуација со 
коронавирусот и препораките и мерките на Владата на Република Северна 
Македонија, со кои првично ослободен од работни обврски беше еден од 
родителите на дете до 10 годишна возраст или активно четврто одделение, што 
се докажуваше со доставување на потврди од градинки и училишта.  

Поплаките пак, на родителите на деца на предучилишна возраст кои не 
се запишани во градинка,  и  кои се вработени се затоа што не се ослободени од 
работа само поради тоа што немаат потврда дека децата им се институционално 
згрижени, иако не можат да ги запишат потради тоа што Градинките не примаат 
деца. 

Во врска со ваквите претставки ,Народниот правобранител беше 
известен преку допис од Министерството за труд и социјална политика дека 
детските градинки вршат запишување на деца во текот на целата година, без 
оглед на траењето на вонредната состојба и времените мерки, и дека во сите 
градинки на територија на државата не бил прекинат процесот на упис на деца.  

Наспроти ваквит одговор, реакциите, но и сознанијата на Народниот 
правобранител укажуваат на сосема друга состојба, односно дека уписот не е 
возможен во повеќето градинки, а особено оние во градовите и местата во 
внатрешноста на државата.   

Другите поплаки од родителите се во врска со последната одлука на 
Владата на Република Северна Македонија со која на работа се вратија само 
родителите на деца кои се вклучени во воспитно-образовниот процес во 
училиштата, додека за родителите на деца од предучилишна возраст продолжи 
да важи мерката согласно која истите се ослободени од работа и работни 
активности. 



Според подносителите на претставките ваквата одлука има елементи на 
нееднаквост меѓу родителите на малолетни деца до 10 годишна возраст, при 
што родителите на училишните деца се ставени во неповолна положба, 
дополнително и од причина што иако постои законска можност за вклучување на 
деца до 10 години во Детска градинка, градинките со цел превенција од ширење 
на коранавирусот не работат и не постои можност за алтернативно згрижување 
на овие деца. 

Инаку, сите мерки за заштита и превенција од ширење на коронавирусот 
Ковид-19 почнувајќи од 10.03.2020 ги утврдува Владата на Република Северна 
Македонија.  

Имено, во делот заклучоци, мерки и препораки од 16-тата седница на 
Владата на РСМ одржана на 11 Март 2020 во точка 8. е наведено дека: „Се 
задолжуваат сите органи на државната управа, јавните претпријатија 
основани од државата, акционерските друштва во државна сопственост, 
агенции, фондови, бироа, заводи, управи и сите останати државни 
институции, а се укажува на единиците на локалната самоуправа во 
Република Северна Македонија, јавните претпријатија и другите правни лица 
основани од единиците на локалната самоуправа, како и се препорачува на 
приватниот сектор, за вработените лица во овие институции и фирми 
кои имаат малолетно дете со навршена возраст до 10 години или 
активно четврто одделение за кого е неопходна домашна грижа, еден 
родител да биде ослободен од работа и работни активности и 
неговото отсуство за време на овој период да биде евидентирано како 
оправдано од работодавачот. Овој заклучок се однесува и на самохраните 
родители“. 

Отсуството се сметаше за оправдано со приложување на соодветна 
документација која родителите требаше да ја достават до работодавачите. 

Понатаму, согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница одржана 
на 21 март 2020 беше наведено следново: „Ги известуваме сите вработени и 
работодавачи дека претходно обезбедените потврди издадени од 
градинките, основните училишта и центрите за социјална работа за 
корисниците на услугата дневен центар за деца/лица со попреченост, на име 
на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа 
за дете со навршена возраст до 10 години (или активно четврто одделение), 
продолжуваат да важат и по 24 март 2020 година, односно нивната 
важност се продолжува до завршување на вонредната состојба. Истото 
се однесува и на вработените со хронични состојби и бремени жени, кои се 
опфатени со мерките. 

Потоа на 57-та седница на Владата на РСМ, одржана на 26.05.2020 
беше усвоен следниот заклучок: „Мерките и препораките на Владата кои се 
однесуваат на ослободените лица од работа и работни активности согласно 
нивната здравствена состојба (хронично болни лица), како и мерките на 
Владата кои се однесуваат на ослободените родители на малолетно 
дете со навршена возраст до 10 години за кого е неопходна домашна 
грижа и бремените жени, продолжуваат да важат. 

На 74-та седница Владата го прифати предлогот на Комисијата за 
заразни болести, со кој од категориите на лица кои се ослободени од работа и 



работни активности - родителите на деца до 10-годишна возраст, во овој период 
да се вратат на работните места само родителите на децата кои се 
вклучени во воспитно-образовниот процес во училиштата, имајќи предвид 
дека учебната 2019/2020 година е завршена. Оваа информација е објавена во 
Нацрт – записникот од Седумдесет и четвртата седница на Владата на 
Република Северна Македонија, одржана на 7 јули 2020 година.  

По ваквата одлука вработените родители на деца кои се вклучени во 
воспитно-образовниот процес во училиштата мораа да се вратат на своите 
работни места и редовни работни активности, при што немаа можност времено 
да ги згрижат своите деца во Детските градинки, каде согласно Законот за 
заштита на децата  истото можеа да го направат. 

Имено, неспорно е дека во член 4 од Законот за заштита на децата е 
утврдено дека во примената на одредбите ма законот се тргнува од принципите 
на заштита на правото на живот и развој на детето, заштитата на најдобриот 
интерес на детето, исклучување на каква било форма на дискриминација. 

Согласно член 54 од Законот, згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст е облик на заштита на деца кој како дејност се организира 
за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-
рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, 
емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до шест 
години, односно до вклучување во основното образование. 

Понатаму, во член 57 став 2 од Законот е утврдено дека „ Детска 
градинка може да обезбедува престој и исхрана и за деца над шест години, 
односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст“. 

Имајќи ги предвид изнесените законски одредби, како и поплаките на 
родителите Народниот правобранител искажува загриженост затоа што во 
период на немање можност да бидат згрижени децата во предучилишните 
установи, постои реален ризик и опасност по безбедноста и сигурноста на 
децата, особено во случаи кога децата немаат постари сестри/браќа или други 
блиски роднини кои би се грижеле за нив за време на отсуство на родителите 
поради работа.   

Народниот правобранител потсетува на член 3 од Конвенцијата за 
правата на детето, каде е јасно наведено дека: Државите членки се обврзуваат 
на детето да му обезбедат таква заштита и грижа која е неопходна за 
негово добро, имајќи ги предвид правата и обврските на неговите родители, 
законски старатели или другите поединци кои се одговорни за детето, и за 
таа цел ги преземаат сите потребни законодавни и административни мерки. 

Народниот правобранител, согласно надлежностите кои произлегуваат 
од Законот за народниот правобранител, со цел превенција и обезбедување 
заштита на правата на децата тргнувајќи од Конвенцијата за правата на детето 
и едно од основните начела на кои се темели истата - најдобриот интерес на 
детето го дава следното Мислење: 

Владата во консултација со сите засегнати страни сериозно да го 
разгледа овој проблем и да изнајде соодветне решение како да се обезбеди 
грижа за децата до 10 годишна возраст кои се вклучени во воспитно-образовен 
процес, а кои се наоѓаат во летен распуст, во време кога не функционираат 



Детските градинки, со цел да се превенира каква било штетна последица по 
здравјето и безбедноста на децата, a.без притоа да се наруши работниот 
процес.  

Владата да ги задолжи ресорното Министерство за труд и социјална 
политика да ги испита сознанијата дека  Јавните установи за деца - детски 
градинкии во општините во Република Северна Македонија кои се основачи на 
истите не вршат уписи на деца во градинка, и следствено да се преземат мерки 
заради обезбедување услови за непречено  запишување на деца, а со тоа и 
обезбедување на потребната документација за ослободување на еден од 
родителите од работни активности со цел водење грижа за детето/децата. 

Народниот правобранител ја потсетува Владата, како и Главниот 
координативен кризен штаб при Владата при донесувањето на заклучоците кои 
произлегуваат од предлозите на Комисијата за заразни болести да се раководи 
меѓу другото, од најдобриот интерес на детето, при што безбедноста, здравјето, 
сигурноста и добросостојбата на децата ќе биде на прво место. 

Народниот правобранител, очекува сериозно да биде разгледано ова 
Мислење од страна на Владата, а за преземените мерки за надминување на 
постојниот проблем со грижа на децата до 10 годишна возраст кои се вклучени 
во воспитно-образованиот процес, и проблемот со запишување на деца во 
Јавните установи Детски градинки, да се извести Народниот правобранител, во 
рок од 10 дена од приемот на истото, согласно член 34 од Законот за народниот 
правобранител. 
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