
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                             

 
Предмет: Спппштение за медиуми,  
Датум: 21.01.2019 
 

Преппраки за ппдпбруваое на закпнската регулатива и стратегии 
 генерални спстпјби и заклучпци 

 

Заклучпци и преппраки вп пбласта на спцијална заштита и пристап дп дпбра и услуги  
 
Наципналнипт рпмски центар пд Куманпвп прпдплжува сп реализација на прпектпт „Спрешуваое на 
дискриминација кпн рпмските деца“ вп партнерствп сп Аспцијацијата за истражуваое, кпмуникации 
и развпј “Паблик” - Скппје. Прпектпт финансиски е ппдржан пд Еврппска унија. 
 
Целта на прпектпт е да се прпмпвира спцијалната интеграција на рпмските деца вп ппщтествптп 
преку ефективна защтита на нивните пснпвни шпвекпви права. Активнпстите се имплементираат вп 
перипд пд март 2017 дп март 2019 гпдина вп Опщтините Куманпвп, Крива Паланка, Кишевп, Кпшани, 
Штип и Прилеп.  
 
Наципналнипт рпмски центар вп рамките на прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските 
деца“ гп ппдгптви извещтајпт „Дискриминација на децата Рпми, медунарпдна и дпмащна регулатива, 
наципнални пплитики и институципнална ппставенпст  (анализа на слушаеви пд терен)“ 1 . 
Наципнален рпмски центар вп извещтајпт нптира дека кпга станува збпр за генерални спстпјби се 
ппјавуваат следниве ппјави: 

- Вп јавнпста се забележуваат се ппвеќе и ппвеќе реакции и претставки кпн надлежните 

институции; 

- Системпт за жал сеущте има мнпгу слабпсти, а дпбар дел пд граданите не се ни свесни дека на 

пдреден нашин се директнп или индиректнп дискриминирани; 

- Нивптп на свест за преппзнаваое и защтита пд дискриминација е сеущте на нискп нивп, 

ппсебнп кај жртвите припадници на рпмската заедница, а истп така се истакнува и пдреденп 

нивп на недпверба кпн институциите и прганите надлежни за санкципнираое на стпрителите 

пднпснп пние кпи дискриминираат; 

- На терен идентификувани се вкупнп 104 слушаеви за кпи се птвпрени 71 премети. Овие 

слушеви идентификувани се на теритпријата на ппщтините Прилеп, Кишевп, Кпшани, Штип, 

Куманпвп и Крива Паланка; 

- Вкупнипт брпј на предмети кпи се идентификувани на терен се расппредени вп 7 пбласти на 

делуваое: 

 Спцијална защтита; 

 Дпбра и услуги; 

 Здравствена защтита; 

                                                 
1 Вп извещтајпт претставена е анализа на медунарпдната регулатива иинструменти за защтита пд дискриминација, анализа и на 

дпмащнптп закпнпдавствп, наципналните пплитики и дпкументи на дел пд државните институции, институципналната ппставенпст, 
механизмите за защтита пд дискриминација,  анализа на идентификувани слушаеви на дискриминација кпн рпмските деца и заклушпци и 
преппраки вп ппвеќе пбласти. 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                             

 Матишна евиденција; 

 Дпмуваое; 

 Образпвание; 

 Управни рабпти при Министерствптп за внатрещни рабпти. 

 

Заклучпци пд пбласта на спцијална заштита и пристап дп дпбра и услуги 

 

Спцијална заштита 

 

- Спстпјбата сп децата на улица е алармантра. Вп извещтајпт презентирани сеппдатпци на 

Нарпднипт правпбранител пд 2015 гпдина спгласнп кпј пд вкупнп 233 регистрирани деца на 

улица, 229 пднпснп 98.2% се припадници на рпмската заедница; 

-  

- Овие деца најшестп живеат сп двајцата или самп сп еден рпдител. Рпдителите на пвие деца се 

сп мнпгу низпк степен на пбразпвание, ппгплем брпј се неписмени, а егзистенцијата на 

семејствптп зависи пд примаоата кпи вп најгплем дел се пд спцијална паришна ппмпщ, 

рпдителски дпдатпк за дете или ппсебен дпдатпк; 

-  

- Сите деца не се ппфатени вп пбразпвнипт прпцес. Дел пд децата на улица се надвпр пд 

ушилищните клупи, ппради прпблемптсп неевидентираое вп матишната книга на рпдените, 

или пак пд пришина щтп ја надминале впзраста за упис вп првп пдделение. Гплем брпј пд 

децата кпи се запищани вп пбразпвнипт прпцес, не гп ппсетуваат редпвнп ушилищтетп. 

 

Дпбра и услуги 

 

- Дискриминација вп пристаппт дп дпбра и услуги пп пснпв на етнишка припаднпст, бпја на 

кпжа, гардерпба, јазик и слишнп сe ппшестп се ппјавува; 

-  

- Регистрирани се слушаеви на дискриминација вп пбласта дпбра и услуги за щтп непдамна 

судпт вп Битпла има дпнесенп втпра пресуда прптив базенпт “Дпвлечик” ппради директна 

дискриминација и ппвреда на правптп на еднаквпст пп етнишка пснпва, бпја на кпжа и ппл 

направена врз градани Рпми. 

 

Преппраки за ппдпбруваое на спцијалната заштита и пристаппт дп дпбра и услуги  

 
Спцијална заштита 

- Спстпјбата сп децата на улица е алармантра. Вп извещтајпт презентирани се ппдатпци на 
Нарпднипт правпбранител пд 2015 гпдина спгласнп кпј пд вкупнп 233 регистрирани деца на 
улица, 229 пднпснп 98.2% се припадници на рпмската заедница; 
 

- Овие деца најшестп живеат сп двајцата или самп сп еден рпдител. Рпдителите на пвие деца се 
сп мнпгу низпк степен на пбразпвание, ппгплем брпј се неписмени, аегзистенцијата на 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                             

семејствптп зависи пд примаоата кпи вп најгплем дел се пд спцијална паришна ппмпщ, 
рпдителски дпдатпк за дете или ппсебен дпдатпк; 

 
- Сите деца не се ппфатени вп пбразпвнипт прпцес. Дел пд децата на улица се надвпр пд 

ушилищните клупи, ппради прпблемптсп неевидентираое вп матишната книга на рпдените, 
или пак пд пришина щтп ја надминале впзраста за упис вп првп пдделение. Гплем брпј пд 
децата кпи се запищани вп пбразпвнипт прпцес, не гп ппсетуваат редпвнп ушилищтетп. 

 
Дпбра и услуги 

- Дискриминација вп пристаппт дп дпбра и услуги пп пснпв на етнишка припаднпст, бпја на 
кпжа, гардерпба, јазик и слишнп сe ппшестп се ппјавува; 
 

- Регистрирани се слушаеви на дискриминација вп пбласта дпбра и услуги за щтп непдамна 
судпт вп Битпла има дпнесенп втпра пресуда прптив базенпт “Дпвлечик” ппради директна 
дискриминација и ппвреда на правптп на еднаквпст пп етнишка пснпва, бпја на кпжа и ппл 
направена врз градани Рпми.   

 
 

извещтајпт е дпстапен на: http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-

content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-

%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf  

 

Ппвеќе инфпрмации за прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските деца“. 

 

Наципнален рпмски Центар  
ул. Дпне Бпжинпв 11/5, 1300 Куманпвп 
Ирфан Мартез, Прпектен меначер 
389 31 427 558, +39 70 543 326 
martez@nationalromacentru.org  
www.nationalromacentrum.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прпектпт „Спрешуваое на дискриминација кпн рпмските деца“ е финансиран пд страна на Еврппската Унија. 

Извещтајпт е изгптвен сп ппмпщ на Еврппската Унија. Спдржината на извещтајпт е единствена пдгпвпрнпст на  Здружениетп на градани 
“Наципнален Рпмски Центар”- Куманпвп (НРЦ) и партнерската прганизација Аспцијацијата за истражуваое, кпмуникации и развпј “Паблик” 

- Скппје и на никакпв нашин не мпже да се смета дека ги пдразува гледищтата на Еврппската Унија. 

http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.pdf
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