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ПРИРАЧНИК ЗА ОПШТИНИТЕ И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Човековите права започнуваат со правата на детето. Општеството 
што ги почитува човековите права на децата, со генерации ќе 
стане општество што ги почитува правата на човекот.  
ENOC ~ European Network of Ombudsmen for Children (2001) 
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Овој прирачник е наменет за работа во единиците на локалната самоуправа 
и во локалните заедници. Прирачникот може да го користат:  
- градоначалникот и претставниците на Советот на општините, во 

процесите на планирање, програмирање и одлучување 
- вработените во општините, во јавните претпријатија и установите 

формирани од страна и во рамките на општините 
- претставници на локалната заедница, во процесот на идентификување на 

проблемите поврзани со остварувањето на правата на децата и при  
организирање и изведување иницијативи и активности за решавање на 
тие проблеми 

 
Вовед - концептот за човековите права и обврските на  државата 
што произлегуваат од него 
 
Секој човек има право на достоинствен  и безбедeн живот, ослободен од 
немаштија, страв и дискриминација. Човековите права претставуваат систем 
од правила што треба ова да го обезбеди и за кој луѓето се договориле на 
меѓународно ниво.   
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Човековите права се базираат на меѓународно прифатени принципи и 
стандарди. Тоа не значи замена на домашната заштита на индивидуите, 
туку зацврстување и поддршка на националниот систем и на таа заштита. 
Државите се основни актери во меѓународното право и тие се одговорни за 
остварувањето на човековите права. Државите имаат обврска да ги 
воведат, промовираат, почитуваат и да ги заштитат човековите права на 
национално ниво. Ратификацијата на меѓународните инструменти за 
човекови права, овозможува примена на механизмите за мониторинг и 
контрола, усвоени од меѓународните организации и тела.  
 
Концептот за човековите права поминува низ неколку развојни етапи: 

1. Прва генерација права - граѓански и политички (права 
ориентирани кон слободата) 

 Право на живот, забрана на тортура, забрана на ропство, слобода на 
мислата и уверувањето, право на изразување, право на здружување, 
право на приватност, слобода на движење, забрана на 
дискриминација... 

 Овие права го ослободуваат човекот од притисокот на државата  

 Тие претставуваат основа на демократијата (му овозможуваат на 
човекот активно да се вклучи во управувањето)  

 Во меѓународните документи се прецизно и недвосмислено 
формулирани  

 Некои од овие права не можат да бидат ограничени под никакви 
услови 

 Подлежат на директна контрола и заштита од меѓународната 
заедница 

 
2. Втора генерација права - економски, социјални и културни  

(права ориентирани кон заштита) 
  Соодветен стандард на живеење, вработување и заштита при работа, 

социјална и здравствена заштита, заштита на мајчинството, права на 
лицата со хендикеп, домување...) 

 Претставуваат основа на егзистенцијата на човекот 
 Обврската на државата е дадена градуално (чекор по чекор, зависно 

од расположливите ресурси) 

 Не подлежат на строга контрола и заштита од меѓународната заедница 
 

3. Трета генерација права -   солидарни права  

 Развојни права, заштита на животната средина, колективни права 
 Потреба од соработка на меѓународно ниво и координирани активности  
 Рамковна поставеност 

 
Државата има обврска: 
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 Да ги почитува правата (да не направи ништо што може да резултира со 
повреда, ограничување, или намалување на нечии права) 

 Да ги заштитува правата (да реагира на дејствувањето или 
недејствувањето на секој човек што може да води кон ограничување на 
правата на друг човек) 

 Да ги овозможува правата (да му помогне на човекот чиишто права се 
повредени или ограничени, да почне да ги практикува) 

 Да ги реализира правата (целно насочена активност за обезбедување 
услови за практикување и остварување на човековите права на одржлив 
начин)  

  
Основни начела (принципи) на концептот на човековите права и слободи 
се: универзалноста, неотуѓивоста, неделивоста, меѓузависноста,  
недискриминацијата и еднаквоста, одговорноста и владеењето на правото.   
 

 Универзалност и неотуѓивост:   правата ги имаат сите луѓе, 
насекаде во светот, во секое време и во секоја ситуација. Правата не 
се заслужуваат (не треба да си добар, паметен, успешен - за да ги 
имаш базичните права и слободи на човекот). Тие се неодвоиви од 
човекот и тој не може доброволно да се откаже од нив, ниту пак 
некој друг може да му/ѝ ги одземе. Правата може да му бидат 
ограничени, да му ги повредуваат, да не му ги почитуваат, или да го 
спречуваат во нивното практикување, меѓутоа на секој човек со 
самото раѓање му се признава одреден збир права и нив ги има сè до 
својата смрт. Или, како што е наведено во Член 1 од Универзалната 
декларација за човековите права (UDHR), “Сите човечки суштества 
се родени слободни и еднакви по своите права и 
достоинство”. 

 

 Неделивост:  независно од тоа дали се од граѓанска, културна, 
економска, политичка или социјална природа, правата се  
неразделиви од достоинството на секој човек. Тие сите имаат 
подеднаква важност како права и не можат да бидат априорно 
подредени во никаква хиерархија. 

 

 Меѓузависност и меѓуодносност:  правата се испреплетуваат и 
остварувањето на едно право честопати зависи, делумно или 
целосно, од остварувањето на други права (на пример: 
остварувањето на правото на здравје може да зависи, во одредени 
услови, од остварувањето на правото на образование, или на правото 
на пристап до информации, од слободата на движење, или од 
недискриминацијата). 

 



 5 

 Еднаквост и недискриминација:  сите луѓе се еднакви како 
човечки суштества и врз основа на неразделивото достоинство на 
секој човек. Човековите права се заеднички за сите човечки 
суштества, без дискриминација од кој било вид, на пример: раса, 
боја, пол, сексуална ориентација, етничка припадност, возраст, јазик, 
вера, политички или други убедувања, национално или социјално 
потекло, хендикеп, сопственост, потекло, или кој било друг статус. 
Тоа не значи дека луѓето се исти.  

 

 Учество и вклученост: секој човек и сите народи имаат право на 
активно, слободно и видливо учество, придонес и уживање во таков 
граѓански, економски, општествен, културен и политички развој, во 
кој човековите права и базични слободи можат да бидат остварени.   

 
 Одговорност и владеење на правото: државите и другите 

носители на должности, се одговорни за остварувањето и 
практикувањето на човековите права. Во овој поглед, тие мораат да 
ги почитуваат законските норми и стандарди, предвидени со 
инструментите за човековите права. Таму каде што нема да ги 
извршат своите обврски, оштетените носители на правата имаат 
право да поведат постапка за соодветна отштета пред надлежниот 
суд или пред друг надлежен орган, во согласност со правилата и 
процедурите предвидени со закон и со меѓународното право. 

 
 

6.  Меѓународни стандарди: детските права - човекови права 
 

 
 
Принципите на концептот на човековите права, се однесуваат и на правата 
на детето. Потребата од специфичен збир од права што би се однесувале 
само на децата и би биле предмет на посебна грижа и обврска на државата, 
произлегува од посебните карактеристики што го дефинираат детето и 
детството. 
 
На правата на децата им посветуваме посебно внимание заради: 
 
а) Посебната чувствителност на децата (емоционална, физичка и 
психолошка). Зависно од возраста, децата можат да бидат помалку 
способни да се заштитат од повредите на нивните права, или да бидат во 
понеповолна положба за да ја побараат заштитата што им стои на 
располагање. Одделни ситуации или услови, можат да бидат поопасни за 
децата отколку за возрасните. Некои повреди се поврзани само со децата. 

Детството не е само тренинг за периодот кога ќе бидеме возрасни, 
туку засебен и независен период од живеењето на секој човек. 
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Во исто време, мораме да прифатиме дека одредени случувања во текот на 
детството, ќе имаат влијание на индивидуата како возрасна, а со тоа и на 
општеството како целина. Заради ова се потребни прагматични алатки, за 
да се задоволат посебните потреби на една толку чувствителна група.  
 
б) Посебни права. Некои права на децата се разликуваат од оние што се 
поврзуваат со возрасните (децата можат да бидат повредени на поинаков 
начи од оној на којшто се повредуваат возрасните). Прекинот на развојниот 
процес може многу посериозно да се одрази врз децата, отколку врз 
возрасните. Заради ова ним им е потребна поголема заштита и промоција 
на нивните права. Децата што преживуваат исти ситуации како возрасните, 
може никогаш повеќе да не се опорават од последиците и заради тоа да 
бидат изложени на континуирано страдање.   
 
в) Посебна заштита. Може да се јави потреба, некои права на децата да 
бидат почитувани, остварени и заштитени на различен начин од оној на 
генералните човекови права (потреба од посебна грижа и внимание). 
 
Во дефинирањето и примената на стандардите на концептот за правата на 
детето, појдовен и исклучително значаен елемент претставува  
дефинирањето на детето.  
 
Клучни елементи во дефинирањето се: 

 Не постои универзална дефиниција за тоа кој е дете, адолесцент 
или млад. Возраста не е доволен критериум за формулирање на 
операционална дефиниција. Според Конвенцијата, дете е секое човечко 
суштество под 18 години, освен ако со закон што се однесува на детето не 
е определено дека полнолетност се добива порано.  

 Детството се разбира на многу различни начини во различен 
контекст. Детството претставува социолошка и културна конструкција, а 
не само скалило во физичкиот и психичкиот развој. Во многу култури има 
разлика меѓу различни нивоа на детството (посебно меѓу нивоата на 
“невиност“ и “незнаење“ на детството и подоцнежниот стадиум на 
“причинска базираност“ и “делумна одговорност“. Многу законски акти 
определуваат возраст на којашто децата законски се сметаат за одговорни 
или делумно одговорни за своите постапки. Во одредени култури, 
определбата на дете и адолесцент, се прави во зависност од 
општествената улога, родот, брачната состојба и можноста за економски 
придонес. Ова е поврзано и со одредени ритуали и религиозни обичаи 
(што определуваат специфични гранични моменти на развој). Да се биде 
момче, или девојче - во одредени општества може да биде многу 
позначаен фактор на разликување, отколку возраста на детето. 
Конвенцијата дефинитивно е ориентирана кон тоа како легитимни аспекти 
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на детството повеќе да ги препознае школувањето и играњето, отколку 
работењето (вработувањето). 

 Детето не е објект на дејствување, туку субјект на соработка. 
Децата и адолесцентите можат да бидат посебно чувствителни поради 
нивната незрелост и зависноста од возрасните, но исто така е важно да се 
има предвид нивниот потенцијал и еластичност, како и специфичните 
капацитети што се различни за секое дете и за секоја возраст.  

  
Конвенцијата за правата на детето  
Во периодот непосредно по донесувањето на Универзалната декларација за 
човековите права (1948 година), започнал процесот за дефинирање на 
специфичните права на детето. Во 1959 година, во ООН е усвоена 
Декларација за правата на детето, а во 1989 година (по десет години 
работа на посебно Тело) е усвоена Конвенцијата за правата на детето. Оваа 
конвенција е ратификувана од најголем број држави (191). Македонија ја 
има ратификувано во 19931 година. 
 
Конвенцијата поставува детална рамка за минималните стандарди што се 
потребни за постигнување на добробитта на децата. Карактеристика на 
Конвенцијата е дека таа  повеќе од кој било друг инструмент за човековите 
права, во себе инкорпорира цел еден спектрум на човекови права: 
граѓански, политички, економски, социјални и културни, и обезбедува 
целосен развој на потенцијалите на секое дете во атмосфера на слобода, 
достоинство и праведност. Конвенцијата го дефинира односот меѓу 

                                        

1 Ратификување на Конвенцијата – што значи тоа? 

Кога одредена држава ја ратификува Конвенцијата, таа станува дел од националната легислатива, а 
државата се обврзува: 
 да ги овозможи неопходните услови за остварување на правата дефинирани во Конвенцијата; 
 да ги прифати сите неопходни мерки за постигнување на стандардите дефинирани во 

Конвенцијата (промена на закони, создавање нови тела и механизми, менување на 
административните и социјалните навики); 

 да ја одреди максималната сума на расположливи средства, за да се обезбеди имплементирање 
на Конвенцијата. 

Во многу случаи, за достигнувањето на стандардите на Конвенцијата, како неопходен може да се 
наметне целосен ремонт на постоечките политики и буџетирање, со цел пречките за остварување на 
правата на децата да бидат успешно и одржливо надминати. 
  
Државата презела обврска: 
 Да го усогласи националното законодавство  
 Да ја усогласи практиката  
 Да го обезбеди практикувањето  
 Да ја гарантира заштитата 
 Да ги дисеминира сознанијата  
 

 

Потребите, правата, одговорностите, мислењата и интересите на децата и 

возрасните, не се исти, меѓутоа се рамноправни. 
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носителите на права (децата) и носителите на обврски (возрасните).    
Воспоставувањето на статусот “носител на права” и “носител на должности” 
и примената на овој принцип, е во суштината на остварувањето на значајни 
и одржливи промени во животите и перспективите на децата, и како таков 
мора да биде наведен при кое било барање направено од, со, или во име на 
децата. Секогаш треба да се има предвид дека бараните промени не се чин 
на сожалување, милостина или благонаклоност, туку остварување на 
преземената обврска и должностите кон децата. Клучен момент при 
започнувањето активности поврзани со застапување на правата на децата, 
е да се постигне оваа транзиција кон согледување на децата како носители 
на права. 

 
Текстот на Конвенцијата е поделен во четири дела: 
Преамбула - го поставува контекстот за Конвенцијата 
Прв дел (член 1-41) - ги дефинира правата за сите деца 
Втор дел (член 42-45) - го разгледува мониторирањето и 
имплементацијата на Конвенцијата 
Трет дел (член 46-54) - ги покрива условите за стапување во сила 
 
Основното групирање на членовите што се однесуваат на правата на 
детето, е направено според содржината: опстанок, заштита, развој и 
партиципација.   

Права наспроти потреби 

 

Конвенцијата е интегрален дел на поширокиот систем на 
човекови права, се однесува на сите аспекти на животот на 
детето и е правно обврзувачка. 
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Базичните принципи врз коишто е изградена целокупната структура на 
Конвенцијата, се дефинирани во четири членови од Конвенцијата. Овие 
членови ја градат рамката во којашто е единствено возможна  
имплементација на одредбите на Конвенцијата на национално ниво. Се 
смета дека со употребата на овој приод, Конвенцијата не е веќе само листа 
на обврски, туку дека добила и душа. Особено е важно да се имаат предвид 
меѓузависноста и фактичката испреплетеност на овие членови.  
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 

Приод што се базира врз 
потребите 

 
Приод што се базира врз 
правата 
 

 
Децата заслужуваат да добијат 
помош 

 
Децата имаат право на помош 

Владите треба да сторат нешто, 
но никој нема конкретни обврски 

Владите имаат законски обврски 
да сторат конкретни нешта 

Децата можат да учествуваат, со 
цел да се подобрат услугите 

Децата имаат право да бидат 
активни учесници 

 

Поради ограничените извори, 
некои деца можат да бидат 
изоставени 

Сите деца имаат подеднакво 
право да ги остварат своите 
потенцијали 

Секоја поединечна работа има 
своја одделна цел, но не постои 
една унифицирана заедничка цел 

Постои највисока цел кон којашто 
е насочена целокупната активност 
 

Одредени групи поседуваат 
експертиза со којашто можат да 
ги исполнат потребите на децата 

Сите возрасни имаат своја улога 
во остварувањето на правата на 
децата 
 

Итните случаи се решаваат по 
нивната појава 

Анализата ги открива причините и 
нуди трајни решенија 

Опстанок 
и развој 

 

Најдобар интерес на 
детето 
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Најдобар интерес на детето (Член 3 од Конвенцијата) 
 
Еден од главните филозофски принципи на Конвенцијата, е дека децата се 
подеднакво значајни како и возрасните и дека се рамноправни со нив. Од 
оваа поставка тргнува целокупната структура на децата, како носители на 
правата. Меѓутоа, поради својата специфична ранливост (чувствителност), 
на децата им треба посебна поддршка за да можат во целост да ги 
практикуваат сите свои права. Како може на децата да им се гарантираат  
еднакви права и во исто време да се пружи неопходната заштита? Токму 
принципот за она што е најдобар интерес за детето, би требало да го 
разреши овој навидум контрадикторен однос2.  
“Во сите активности што се однесуваат на децата, од примарно значење се 
интересите на детето, без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавните или 
приватните институции за социјална заштита, судовите, административните 
органи, или законодавните тела“. 

   
Партиципација (Член 12 од Конвенцијата) 
 
За да се одреди што е најдобар интерес на детето, логично и неопходно е 
да се сослуша гласот на детето и неговите ставови да бидат сериозно 
сфатени3. 

"Државните органи мораат да му овозможат на детето коешто е 
способно да формира свои ставови, право да ги изрази тие ставови 

                                        
2 Во семејното право, изразот „најдобар интерес на детето“ се користи во случаи кога треба да се 
одлучи кому ќе му припадне старателството и грижата за детето, во случај на развод или разделба 
на родителите, или на кој начин ќе се обезбеди грижа за детето доколку тоа е без родители. Меѓутоа, 
Конвенцијата ја издигнува оваа идеја надвор и над рамките на семејното право и ја аплицира на 
„сите активности што се однесуваат на децата“. Ова би требало да значи дека најдобриот интерес на 
детето, исто така би требало да добие соодветна тежина и во оние работи што се однесуваат на 
донесување одлуки во врска со националниот буџет, што врз децата се одразува преку наменување 
на средства за здравствена заштита и образование, или планирање за изградба на брана или автопат 
што би можеле да имаат одредено влијание врз децата што живеат во таа област и коишто, на 

пример, би требало да ги напуштат своите домови. Исто како и „најдобриот интерес“, и овој член се 
издигнува над традиционалната употреба во рамките на семејното право,  и им го гарантира правото 
на децата да го искажат своето мислење  за такви работи како што е буџетот, развојните политики и 
социјалните прашања, сè она што нив ги засегнува. 

 
3  Права што им овозможуваат на децата да учествуваат во прашања и проблеми што се однесуваат 
на нивниот живот (да формираат и да изразат мислења за работи што се однесуваат на нив, да им се 
овозможи  да ја разберат нивната ситуација и да им се дозволи да развијат социјални вештини, 
одговорности за развојот на општеството и постигнување на потребното ниво на независност). 

 

Партиципација Недискриминација 
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во врска со прашањата што се однесуваат на него, и неговите 
гледишта треба да бидат сериозно сфатени, во согласност со 
возраста и зрелоста на детето." 

На мислењето на детето треба да му се даде соодветна тежина, во 
согласност со возраста и зрелоста на детето. Мислењето на дете на возраст 
од 5 и на возраст од 15 години, треба да биде сослушано со еднаков 
респект, но на зборовите на 15-годишното дете ќе им се даде поголема 
тежина (кога станува збор за деца на иста возраст, некои можеби се 
способни одредено прашање да го разберат и за него да зборуваат 
покомпетентно отколку другите, поради што на нивните мислења треба да 
им се даде поголема тежина). Да се слушне мислењето на детето, не значи 
тоа и задолжително да биде одлучувачко за решението на проблемот4.   
 
Недискриминација (Член 2 од Конвенцијата) 
 
Сите права во Конвенцијата, се однесуваат на сите деца "…без 
дискриминација од каков било вид5“. Посебно внимание во Конвенцијата се 
посветува на родовата дискриминација (специфичната дискриминација на 
девојчињата во однос на машките, заради родовите разлики)6. 
                                        
4 На пример, детето може да мисли дека одењето на училиште е само трошење време, но најдобриот 

интерес за тоа дете сè уште ќе наложува тоа да го посетува училиштето. Сепак, внимателното 

разгледување на мислењето на детето, може да доведе до промени во училиштето, што би го 
направиле подобро и попривлечно за сите деца. 
5 Секое разликување, исклучување, ограничување или нееднакво постапување или непостапување, 
заради  расата, бојата, полот, јазикот, религијата, политичката определба, националноста, етничката 
припадност, посебните потреби или кој било друг статус на детето, или неговите родители или 
старатели, а што има за цел или резултира во понеповолен третман на едно дете во однос на друго 
во слична ситуација. 
 
6 За идентификување на овој вид дискриминација, многу е важно разликувањето меѓу термините: пол 
и род. Полот се однесува на биолошките разлики меѓу машките и женските (овие разлики се 
однесуваат на одредени биолошки карактеристики и функции на организмот (менструација, 
бременост, доење кај женските, продуцирање на сперма кај машките; разлики во конструкцијата на 
телото, хормоналниот состав, балансот на материи). Родот се однесува на разликите во социјалните 
улоги  и одговорностите што им се припишуваат на жените и на мажите (овие разлики немаат 
никаква врска со биолошките разлики, туку претставуваат продукт на самата човечка заедница што 
определува одреден збир од однесувања и карактеристики како социјално прифатливи или 
неприфатливи за машките и за женските. Овој збир на однесувања и карактеристики им пропишува 
строго дефинирана улога на мажот и на жената во семејството, јавниот и општествениот живот). 

 
Речник на родовата дискриминација: 

- дискриминација настанува кога заради различноста детето е во постојана понеповолна положба 
- род: општествени односи меѓу половите, вклучувајќи пристап, однесување и моќ што се припишува 
од општеството  
- родова рамноправност: да се биде фер кон девојчињата и момчињата, жената и мажот. Принципот 
на родова рамноправност не значи третман на девојчињата и момчињата на идентичен начин, туку 
да се препознаат и вреднуваат нивните разлики на начин што создава еднакви можности 
 

- родова еднаквост: секој има еднаков статус во општеството 
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Опстанок и развој (Член 6 од Конвенцијата) 
 
Сите претходно спомнати принципи, треба да го овозможат остварувањето 
на опстанокот и развојот на детето, како нешто многу повеќе од просто 
гарантирање на право на живот и преживување. Според Конвенцијата, 
опстанокот и развојот треба да бидат овозможени "…до највисок можен 
степен…". Во оваа смисла, зборот опстанок го означува динамичниот аспект 
во правото за живот (вклучувајќи ја и потребата од превентивни акции, 
како, на пример, имунизација)7. Поимот развој се толкува во уште поширока 
смисла и додава нов квалитет, што го вклучува развојот на личноста на 
детето, неговите таленти и способности8. 
Покрај овие основни принципи, битна карактеристика на Конвенцијата 
претставува холистичкиот приод кон правата на децата. Тоа значи дека 
економските, социјалните и културните права што порано беа разгледувани 
одделно од граѓанските и политичките права во инструментите за човекови 
права, во оваа Конвенција се обединети на еден иновативен начин. Се 
тргнува од претпоставката дека сите овие права се неопходни за целосен и 
хармоничен развој на личноста на детето и се вроден дел од човечкото 
достоинство на децата. Освен тоа, правата што се наведени во 
Конвенцијата се подржуваат меѓусебно и се тесно поврзани, без некоја 
посебна хиерархија меѓу нив.  
 
Доколку и се препознаат некои разлики меѓу одредени видови права, ова е 
резултат на фактот дека некои права можат да се имплементираат само ако 
и кога се достапни соодветни средства. На пример: членот 4 ги дефинира 
условите за преземање мерки во врска со економските, социјалните и 
културните права "…до крајните рамки на расположливите средства, а каде 
што е потребно во рамките на меѓународната соработка". Меѓутоа, оваа 
реченица не треба да биде оправдување за посиромашните држави. Таа 

                                                                                                                      
- родова перспектива: да се гледа на нештата низ очила на родот, со прашањето како е родот во 
игра и зошто 

- родов сензибилитет: политики, практики или програмирање што ги земаат предвид разликите меѓу 
девојчињата и момчињата и продуцираат рамноправност 

7 Основната компонента на правата на преживување на децата е пристапот до здравствената 
заштита и здравствените услуги. Ова треба да резултира со намалување на смртноста на бебињата и 
децата, обезбедување примарна здравствена заштита, намалување на неисхранетоста, обезбедување 
чиста вода, обезбедување здравствена заштита на мајките и децата, обезбедување пристап до 
информации за сите и промоција на превентивни стратегии и планови за здравствена заштита.  

8 Развојот ги подразбира сите нешта што им се потребни на децата за да го исполнат својот целосен 
потенцијал. Конвенцијата го дефинира развој на детето во најшироки можни услови, вклучувајќи го 
физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и социјалниот развој. Конвенцијата ги насочува 
општествата да ги разберат и да ги предвидат развојните потреби на децата, како што се 
образованието, соодветниот животен стандард, социјалната заштита и др. 
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значи дека земјите треба да дадат приоритет во рамките на своите средства 
и да го насочат своето внимание и напори за имплементација на 
Конвенцијата. Освен тоа, оваа формулација ја промовира меѓународната 
соработка и ги отвора вратите за обезбедување техничка подршка. 
 
Во Конвенцијата е сместен цел корпус заштитни права чијашто цел е да ги 
штитат децата од каква било форма на негрижа и злоупотреба. 
Конвенцијата ја признава потребата за заштита на децата од околности што 
можат да ги намалат нивните шанси за опстанок и развој. Поконкретно, 
заштитата  што им се обезбедува на децата е поврзана со грижата и 
насочувањето што децата ги примаат од нивните родители, другите 
членови на семејството, правните советници и други, како наставниците и 
здравствените работници. Заштитата на децата, исто така, ја вклучува и 
потребата од грижа за децата што се постојано или привремено лишени од 
семејната средина. Конвенцијата, исто така, на децата во особено тешки 
околности им обезбедува специјални заштитни права9.  
 
 
 

7.  Законски стандарди/Конвенција/Предметни закони 
 
Надлежностите на локалната самоуправа се директно поврзани со 
промоцијата, остварувањето, практикувањето и заштитата на правата на 
детето. Со децентрализацијата и пренесувањето на голем дел од обврските 
на државата на локално ниво (на ниво на општини), се пренесуваат и 
обврските што државата ги прифатила на меѓународно ниво. Возрасните 
што се непосредно присутни во органите на власта и возрасните во 
локалните заедници, добиваат исклучително голема улога во градењето на 
систем во којшто детето може да биде сместено како рамноправен субјект, 
носител на правата и активен учесник во живеењето. Секоја од 
надлежностите на општината, има непосредна или посредна врска со детето 
и во остварувањето на секоја од нив, општинските власти и локалната 
заедница треба да ги имаат предвид базичните принципи на концептот: 
преживување и развој, најдобар интерес на детето, недискриминација и 
партиципација (учество) на детето со сопствено мислење. 
 

                                        
9 Малолетничка правда - децата се третираат поинаку од возрасните кога тие се обвинети или 

осудени за извршени прекршувања на законот (што се базира врз претпоставката дека децата може 
да не бидат секогаш свесни за ефектите од нивните акции врз други лица и дека се во поголема мера  
подложни на рехабилитација од возрасните прекршители на законот). Деца во ситуации на 
експлоатација (заштита на децата од детски труд, сексуална експлоатација, продажба, трговија и 
користење наркотици). Деца во ситуации на опасност (заштита на децата од вооружен конфликт, 
опасност, без оглед дали тие се предизвикани од човечки конфликт, или од природна катастрофа). 
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Посебно внимание треба да се посвети на надлежностите на општината што 
се директно поврзани со остварувањето, практикувањето и заштитата на 
правата на децата. 
 
1. Урбанизам: урбанистичките планови треба во себе да содржат 
инфраструктурни решенија што ќе овозможат сигурно живеење на децата и 
физички простор за остварување на нивните права. Промените на 
урбанистичките планови и борбата против недозволената градба, можат 
директно да влијаат врз сите или врз одредени групи деца (на пример: 
расчистување на дивоградби и обезбедување привремено и трајно 
сместување на семејствата; предвиден простор за игралишта; примена на 
стандардите за достапност на објектите од јавен интерес и сл.) 
 

Закон за локална самоуправа Конвенција за правата 
на детето 

Надлежностите во областа на 
урбанизмот подразбираат: 
- планирање на просторот 
- одобренија за градба 
- уредување на просторот 
- уредување на градежното земјиште 
 
Општините и градот Скопје донесуваат 
генерален годишен Урбанистички план, 
што се финансира од општините и градот 
Скопје. 
  
По нацртот на деталниот Урбанистички план, 
Урбанистичкиот план за село и вон населено 
место, општината спроведува јавна 
презентација и јавна анкета. Јавната анкета 
трае најмалку 15 дена, и за тоа време лицата 
од населеното место можат да дадат сугестии 
и да предложат измени. Комисијата 
формирана од страна на градоначалникот, е 
должна секого писмено да го информира за 
прифаќањето или неприфаќањето на неговиот 
предлог. Секој има право во рок од пет дена 
да добие извод од Урбанистичкиот план, по 
писмено барање. 
 
Надзорот на остварувањето на 
Урбанистичкиот план, го води општински 
урбанистички инспектор. 

Планирањето во 
областа на урбанизмот 
е поврзано со: 
- животниот стандард на 

секое дете (чл. 27) 
- образованието (чл. 28) 
- одморот и слободното  

време (чл. 31) 
- правото на мислење и 

вероисповед (чл. 14) 
- правото на посебна 

заштита на децата со 
хендикеп (чл. 23) 
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2. Заштита на животната средина и природата: детето треба да живее 
во средина што ќе го овозможи неговото преживување и развој. Нивото на 
ангажирање на локалните власти во обезбедувањето здрава животна 
средина, има директно влијание врз животот на децата и врз нивното 
здравје (со што се поврзани сите нивни натамошни работни и други 
активности). Некои од недостатоците во остварувањето на оваа надлежност 
на општината, се измерливи и лесно можат да бидат воочени, додека други 
се помалку видливи, меѓутоа со огромни последици врз здравјето и животот 
на голем број деца во или надвор од општината (на пример: загадувањето 
на водата за пиење, постоењето на отворени депонии како извор на 
заразни болести, употребата на несоодветни средства за уништување на 
комарци, употребата или несоодветната употреба на хемиски средства во 
земјоделието, неконтролираното уништување на шумите, создавањето на 
оголени простори и свлечишта голети и услови за лизгање на земјиштето и 
сл.). Учеството на граѓаните (информирање, подигнување на знаењето и 
директно учество во планирањето) е од исклучително значење за 
остварувањето на правата на детето во оваа област. 
 
 

Конвенција за правата на детето 

Заштитата на животната средина е поврзана со: 
- правото на највисока медицинска заштита (чл. 24) 
- опстанокот и развојот на детето (чл. 6) 
- развојот на почитување на природната средина (чл. 29) 

Закон за локална 
самоуправа 

Закон за животна средина10 

                                        
10 Закон за животна средина 

Службен весник на Р. Македонија, број 53, објавен на 05.07.2005 година 

Закон за изменување на дополнување на Законот за животна средина 
Службен весник на Р. Македонија, број 81, објавен на 27.09.2005 година 
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Во Законот за локална 
самоуправа е предвидено 
дека заштитата на животната 
средина е во надлежност на 
општините. Ова подразбира 
надлежност за преземање 
мерки за: 
- заштита и спречување од 

загадување на: водата, 
воздухот и земјиштето 

- заштита на природата 
- заштита од бучава и 

нејонизирачко зрачење 
  
  
 

Во Законот за животна средина се 
предвидени конкретни задолженија за 
општините:  
- Член 17 (општината е должна да 

обезбеди пристап до информации и да 
пропише мерки со цел - учество на 
граѓаните во донесувањето одлуки што 
се однесуваат на заштитата на 
животната средина) 

- Член 35 (мониторингот на состојбата на 
животната средина преминува од 
централна во локална надлежност). 

- Член 45 (општината подготвува 
извештај за состојбата на животната 
средина) 

- Член 48 (општините се должни да го 
поттикнуваат развојот на образованието 

и јавната свест во областа на 

животната средина) 
- Член 41 (формирање база на податоци 

за животната средина - регистер на 
загадувачи) 

- Член 56 (објавување податоци поврзани 
со животната средина) 

- Член 60 (донесување акциони планови, 
програми, стратегии за планирање на 
животната средина) 

- Член 62 (спроведување на плановите)  
-   Член 91 (информирање на јавноста за 
проектите што ќе се спроведуваат во 
општината) 
-   Член 95-123 (постапуваат по барања за 
еколошка дозвола) 
-    Член 173 (општината е корисник на 
средства од буџетот за реализација на 
програми, проекти и други активности  за 
заштита на животната средина. 

3. Комунални дејности: традиционалната надлежност во областа на 
комуналните дејности е непосредно поврзана со преживувањето и развојот 
на детето, како и со остварувањето на низа права поврзани со здравјето, 
правото на одмор и разонода, правото на образование, правото на децата 
со хендикеп и на соодветен животен стандард. Во оваа област е од 
исклучителна важност испреплетеноста меѓу надлежноста на општината и 
остварувањето на правата на децата (на пример: организирањето на 
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јавниот и локалниот превоз на патници е непосредно поврзано со правото 
на образование, но и со правото на најдобра здравствена заштита и 
правото на одмор и разонода). 

Закон за локална самоуправа   Закон за комунални дејности11 

Надлежности во областа на 
комуналните дејности, поврзани со 
остварувањето на правата на 
детето се: 
- снабдувањето со вода за пиење;   
одведувањето и пречистувањето 
на отпадните води; одведувањето 
и третманот на атмосферските 
води; одржувањето на јавната 
чистота; собирањето, 
транспортирањето и 
постапувањето со комуналниот 
цврст и технолошки отпад  
- јавното осветлување; 
уредувањето и организирањето на 
јавниот локален превоз на 
патници; регулирањето на 
режимот на сообраќајот; 
изградбата и одржувањето на 
уличната сообраќајна 
сигнализација; изградбата и 
одржувањето на јавниот простор 
за паркирање; отстранувањето на 
непрописно паркираните возила; 
отстранувањето на хаварисаните 
возила од јавните површини; 
чистењето на оџаците; 
регулацијата, одржувањето и 
користењето на речните корита во 
урбанизираните делови  
- снабдувањето со природен гас и 

Според Законот за комунални 
дејности, општината носи одлука за  
комунален ред и мерки за 
спроведување: 
- Член 15 - општината може да 

основа јавно претпријатие за 
комунални дејности 

- Член 16 - со меѓусебна спогодба, 
општините може да формираат 
меѓуопштинско јавно претпријатие, 
доколку такво не постои на 
нивната територија 

- Член 26 - средствата за вршење  
комунални дејности на објекти за  
заедничка комунална потрошувачка, 

меѓу другото се обезбедуваат и 
од  буџетот на општините 

- Член 33 - општините назначуваат  
комунални инспектори што вршат 
инспекциски надзор врз јавните 
комунални претпријатија основани од 
општините, врз спроведувањето на 
одлуката за комунален ред и врз 
физичките и правните лица на 
коишто општината им дала дозвола 
за работа 
- Член 35 - жалба против решение 

на комунален инспектор на 
општината,  може да се поднесе до 
Советот на општината 

 

                                        
11 Закон за комунални дејности 
Службен весник на Р. Македонија, број 45, објавен на 12.09.1997 година 
 

Закон за изменување на Законот за комунални дејности 
Службен весник на Р. Македонија, број 23, објавен на 22.04.1999 година 
 

Закон за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности 
Службен весник на Р. Македонија, број 45, објавен на 28.06.2002 година 
 

Закон за изменување на законот за комунални дејности 
Службен весник на Р. Македонија, број 16, објавен на 22.03.2004 година 

 



 18 

топлинска енергија; изградбата, 
одржувањето, реконструкцијата и 
заштитата на локалните патишта, 
улици и други инфраструктурни 
објекти  
- одржувањето и користењето на 
парковите, зеленилото, парк-
шумите и рекреативните површини  
 

 
4. Образование: во рамките на новите надлежности на општините, 
посебно место заземаат надлежностите што ги добиваат во сферата на 
образованието. Оваа област е најдиректно поврзана со остварувањето на 
правата на детето што најкомплексно навлегуваат во сите сфери на 
неговото живеење. Надлежноста на општината во оваа област е пред сè 
поврзана со членот 28 од Конвенцијата и остварувањето на правото на 
образование на секое дете под еднакви услови, а помалку со членот 29 и 
насоченоста на образованието. Оваа надлежност, исто така, е поврзана и со 
остварувањето на правата предвидени во членот 23 - за ефикасен пристап 
и достапност до образованието, обуката и остварувањето што е можно 
поцелосна интеграција во заедницата. Комплексноста на прашањето 
произлегува од причините и последиците што се поврзани со 
остварувањето на правото на образование на децата. 
 
Остварувањето на правото на образование е тесно поврзано со 
остварувањето на комплекс од други права: 
 

 
 

Образование 

Здравје 

Работа 

Информации 

Партиципација 
Здружување 

Целосно учество во 
културниот живот  
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Остварувањето на секое од овие права, зависи од образованието на детето 
и во исто време е поврзано со остварувањето на тие права кога детето ќе 
стане возрасно.   
 

Надлежности на локалната 
самоуправа 

Закон за основно образование12 

Надлежностите на општините во 
областа на основното образование, 
се однесуваат на: 
- основање нови и грижа за 

постојните основни училишта 
(како за објектите, така и за 
затекнатиот и нов кадар) 

- преземање на сопственоста над 
образовните објекти 

- утврдување на реонот за 
основното училиште 

- избор и разрешување на 
директори 

- обезбедување и распределба на 
средства 

- вршење инспекциски надзор 
- распределба на средствата 

добиени за средното 
образование 

  
  
  
    

Остварувањето на одделни членови 
од Законот за основно образование е 
непосредно поврзано со обврските и 
надлежностите на општината: 
- Член 27 - основното училиште 

треба да им овозможи образование 
на учениците со посебни образовни 
потреби (поврзано е како со 
инфраструктурните можности, така 
и со ангажирањето соодветен 
наставен кадар) 

- Член 52 - ученикот има право на 
бесплатен превоз до училиштето, 
доколку училиштето е оддалечено 
2 км. од местото на живеење 
(поврзано е со надлежноста на 
општината во областа на јавниот 
превоз и одржувањето на 
патиштата) 

-  Член 76   - директорите, 
воспитувачите и другите стручни 
соработници, се должни во својот 
работен век перманентно да се 
усовршуваат (поврзано е со 
надлежноста на општината во 
изборот на директор) 

Надлежностите на локалната Закон за средно образование13 

                                        
12 Закон за изменување и дополнување на Законот за основно образование 
Службен весник на РМ, број 35, објавен на 23.03.2006 година 

 
Закон за изменување и дополнување на Законот за основно образование 
Службен весник на РМ, број 63, објавен на 20.09.2004 година 
 
Уредба за методологијата за распределба на наменските дотации во основното образование по општини 
Службен весник на РМ, објавен на 9.02.2006 година 

  
13 Закон за изменување и дополнување на Законот за средно образование 
Службен весник на РМ, број 67/07, објавен на 04.10.2004 година 
 
Закон за средно образование - пречистен текст 
Службен весник на РМ, број  52/02, објавен на 11.07.2002 година 
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самоуправа 

Надлежностите на општините во 
областа на средното образование, 
се однесуваат на: 
- основање локално средно 

училиште со одлука на Советот 
- водење регистар за средно 

образование 
-  избор и разрешување на 

директор  
- обезбедување финансиски 

средства 
- преземање на сопственоста врз 

постојните средни училишта 
  
   

Остварувањето на одделни членови 
од Законот за средно образование е 
непосредно поврзано со обврските и 
надлежностите на општината: 
- Член 3 – секој, под еднакви услови 

утврдени со закон, има право на 
средно образование (зависи од 
основањето и грижата за средните 
училишта на територијата на 
општината) 

- Член 51 - децата со хендикеп имаат 
право на средно образование 
(непосредно поврзано со 
надлежностите на општината во 
областа на инфраструктурата на 
училиштата и кадровските 
решенија) 

5. Социјална заштита: од аспект на надлежностите на општината во 
областа на социјалната заштита, треба да се обрне посебно внимание на 
остварувањето на правата на детето предвидени во Конвенцијата за 
правата на детето.  
 

Конвенција за правата на детето 

- Член 9 -  одвојување од семејството 
- Член 17 - улогата на средствата за јавно информирање 
- Член 18 - помош на родителите за остварување на родителските 

должности 
- Член 19 - социјални и други програми за заштита на детето 
- Член 20 - алтернативна грижа за детето лишено од семејна средина 
- Член 23 - обезбедување целосен и и достоен живот за детето со 

ментални и физички пречки во развојот 
- Член 25 - проверка на институциите за згрижување 
- Член 26 - користење социјална заштита 
- Член 27 - соодветен животен стандард 
- Член 39 - социјална интеграција на детето 

 

Закон за локална Закон за социјална заштита14  

                                                                                                                      
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за средно образование 
Службен весник на РМ, број 35, објавен на 23.03.2006 година 

 
14 Закон за социјална заштита -Пречистен текст 
Службен весник на РМ, број 21, објавен на 20.02.2006 година 
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самоуправа 

Надлежноста на 
општините за 
социјалната заштита 
и заштитата на 
децата, се однесува 
на грижата за: 
- детските градинки 

(сопственост, 
финансирање, 
инвестиции и 
одржување) 

-  остварување на 
социјална грижа за 
инвалидните лица 

-  децата без 
родители и 
родителска грижа  

- децата со 
воспитно-
социјални 
проблеми 

- децата со посебни 
потреби 

-  децата од 
еднородителски 
семејства 

- децата на улица  
- децата изложени 

на социјален ризик  
- децата засегнати 

од злоупотреба на 
дрога и алкохол  

  

Во согласност со овој Закон, социјалната заштита 
подразбира:  
- изработување развојни програми за 

специфичните потреби на граѓаните 
- остварување на социјална заштита на лицата со 

телесна попреченост, децата без родители и 
родителска грижа, децата со посебни потреби, 
децата на улица, децата со воспитно-социјални 
проблеми, децата од еднородителски семејства, 
лицата изложени на социјален ризик, лицата 
засегнати од злоупотреба на дроги и алкохол  

- подигнување на свеста на населението за 
потребите од обезбедување социјална заштита   

Активностите што се преземаат се состојат од:  
-    социјална превенција 
- вонинституционална заштита 
- институционална заштита 
- социјална помош 

Според член 54, општините можат да основаат 
јавни установи за вонинституционална и 
институционална заштита, освен центар за 
социјална работа и јавна воспитна установа за 
сместување на деца и младинци со нарушено 
поведение. Тоа значи дека во рамките на 
општините може да се основаат дневни центри за: 
улични деца; корисници на дрога и алкохол;  
бездомни лица; жртви на семејно насилство.  
Во рамките на институционалната заштита, 
општината може да основа установа за сместување 
на деца: без родители и родителска грижа; со 
пречки во интелектуалниот развој; со пречки во 
телесниот развој.  
 
Средствата за работа на јавната установа за 
социјална заштита што ја основа општината, ги  
обезбедува општината. Од сопствени средства и од 
други извори, општината може самостојно да 
финансира и програма за социјална заштита на 
граѓаните од своето подрачје, над нивото што го 
обезбедува Републиката. 
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Во Законот за заштита на децата, се предвидени посебни одредби со 
коишто се дефинира учеството на општината во остварувањето на оваа 
заштита. 
 

Закон за заштита на деца15 

Во Законот се дефинирани елементите поврзани со начинот на работење 
на градинките што се во надлежност на општината: 
- Член 45 -  одредување на составот, начинот на работа и критериумите 

за прием на Комисијата за прием во градинките  
- Член 62 - одредување на составот, начинот на работа и критериумите за 

прием на Комисијата за прием во детските одморалишта 
- Основање и престанување на работата на општинските градинки и 

општинските одморалишта 
- Регистар за јавните установи за деца што се основани од општините 
- Учество во управните одбори на претставниците што ги именува и 

разрешува Советот на општината  
- Избор и разрешување на директор на градинка  
- Обезбедување средства за финансирање на: заштитата на децата,  

дејноста во детските одморалишта и градинки основани од општините, 
изградбата, одржувањето и опремувањето на истите, програмските 
активности во одредени облици за унапредување и развој на дејноста 

- Распределба на средствата на јавните детски градинки на своето 
подрачје, за обезбедување на реализацијата на згрижувањето и 
воспитувањето на децата 

- Дополнување на добиената блок-дотација, односно наменската дотација 
за подигнување на стандардот и квалитетот на објектите и услугите на 
јавните детски градинки, со средства од сопствени извори од буџетот на 
општината, освен за плати на вработените во јавните детски градинки  

- Давање согласност за акт со кој се уредува начинот на стекнување и 
распоредување на средствата од вршење услуги од повисок квалитет   

- Определување на цената за вршење услуги од повисок квалитет   
- Вршење контрола на законитоста на користењето средства од буџетот 
  

 

                                        
15 Закон за заштита на децата 
Службен весник на РМ, број 98, објавен на 23.11.2000 година 
 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
Службен весник на РМ, број 17, објавен на 20.03.2003 година 
 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 

Службен весник НА РМ, број 65, објавен на 29.09.2004 година 
 

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
Службен весник на РМ, број 113, објавен на 23.12.2005 година 
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6. Здравствена заштита: со промените во Законот за локална 
самоуправа, дел од грижата и обврските поврзани со здравствената 
заштита, потпаѓаат под надлежност на општините. Со ова, остварувањето 
на правото на децата на највисоко ниво на здравствена и медицинска 
заштита и рехабилитација (член 24 од Конвенцијата), во голема мера 
станува обврска на општината. Ова посебно се однесува на: активностите 
насочени кон намалување на смртноста на бебињата и децата, развојот на 
примарната заштита (советувања, вакцинација, обезбедувањето соодветни 
услови за живеење и учење), обезбедувањето доволна и соодветна исхрана 
за сите деца, заштитата на мајката пред и по раѓањето на детето, обуката и 
поддршката на родителите во создавањето соодветни услови за живеење на 
децата. 
 
Животот и развојот на децата, во голема мера зависат од начинот и обемот 
во којшто општините ги извршуваат овие свои обврски. Ова е тесно 
поврзано како со средствата што општината ги издвојува во рамките на 
буџетот за извршување на надлежностите од оваа област, така и со 
плановите и програмите што ги изработува за остварување на овие 
надлежности. Посебно значајно е вклучувањето на населението (возрасните 
и децата) во изработката на овие планови и градењето механизми и 
стратегии за информирање на населението за активностите што се 
спроведуваат. 
 

Закон за локална 
самоуправа 

Закон за здравствена заштита16 

Во областа на здравствената 
заштита, општината: 
- управува со мрежата на јавни 

здравствени организации и 
објекти од примарна 
здравствена заштита  

- го организира здравственото  
воспитување 

- презема активности за 
унапредување на здравјето 

Општините имаат посебно дефинирана 
улога во одредбите на Законот за 
заштита на населението од заразни 
болести: 
- Член 3 - општините треба да 

соработуваат и разменуваат 
информации со другите субјекти, со 
цел спречување на појавите и рано 
откривање на заразните болести и 
инфекциите 

                                        
16 Закон за здравствена заштита  
 Службен весник на РМ, број 17/1997, објавен на 10.04.1997 година 
 
Закон за измена и дополнување на Законот за здравствена заштита   
Службен весник на РМ, број 10/2004, објавен на 07.03.2004 година 
 
Закон за заштита на населението од заразни болести  
Службен весник на РМ, број 66/2004, објавен на 01.10.2004 година 
 
Закон за водите  
 Службен весник на РМ, број 4/1998, објавен на 27.01.1998 година 
 



 24 

- презема превентивни 
активности  

- врши здравствен надзор над 
животната средина и надзор 
над заразните болести 

- помага на пациенти со 
специјални потреби (на 
пример: ментално здравје, 
злоупотреба на деца и др.)  

- организира  јавни трибини, 
анкети и прибира предлози за 
подобрување на здравјето  

- врши надзор над работата на 
јавните установи што ги 
основала 

- има претставници во 
управните тела на 
здравствените установи на 
нејзината територија 

  
  
 

- Член 10 – на барање на општините, 
заводите за здравствена заштита се 
должни да ги информираат за 
состојбата со заразни болести на 
подрачјето за коешто се основани 

- Обврски поврзани со општите мерки 
за спроведување на заштита дадени 
во член 12 (обезбедување чиста вода, 
санитарно-хигиенски услови во 
јавните објекти, училиштата и 
објектите за исхрана, вршење 
превентивна дезинфекција, 
промотивни активности) 

- Член 14 - донесување програма за 
спроведување општи мерки за 
заштита на населението 

- Член 42 - вршење дезинсекција и 
дератизација на населбите и 
околината   

- Член 50 -здравствена едукација 
- Член 62 - надзор врз заразните 

болести на своето подрачје 

 
7. Култура, спорт и рекреација: надлежностите на општината во овие 
области се непосредно поврзани со остварувањето на правата на детето на 
одмор и слободно време, на игра и рекреација и на целосно учество во 
културниот и уметничкиот живот (член 31),  како и на правото на своја 
култура (член 30).   

 

Закон за локална самоуправа  Закон за култура17 и 
Закон за спорт18 

Во областа на културата, општината: 
- дава институционална и финансиска 

поддршка на културните установи и 
проекти 

- го помага негувањето на фолклорот, 

Во членот 7 од Законот за 
култура, е дефинирано 
посебното место на 
општината во однос на 
грижата за  културата што е 

                                        
17 Закон за Култура - Службен весник на РМ, број 59, објавен на 18.09.2003 година 
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за култура 
Службен весник на РМ, број 49, објавен на 25.07.2003 година 

 
18 Закон за спорт - Службен весник на РМ, број 29, објавен на 07.05.2002 година 
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за спорт - Службен весник на РМ, број 66/2004, објавен на   
01.10.2004 година 
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обичаите, старите занаети и сличните 
културни вредности  

- организира културни манифестации  
- поттикнува разновидни форми на 

творештво 
 
Во областа на спортот и рекреацијата, 
општината: 
- треба да го развива масовниот спорт и 

рекреативните активности 
- да организира спортски приредби и 

манифестации 
- да одржува и гради објекти за спорт 
- да ги поддржува спортските сојузи 
 

од локално значење за 
граѓаните во таа општина.  
 
 
 
 
Во Законот за спорт, посебно 
се обрнува внимание на 
надлежностите на општината 
поврзани со поттикнувањето 
на спортот кај децата, 
категоризацијата на 
спортските објекти и 
надзорот. 

 
Средината во којашто детето живее и што треба да се обликува по негова 
мера, се грижи за: 

1. Начинот на распределување на средствата на локално ниво 
(дистрибуција на ресурсите) 

2. Нивото на свест и прифаќањето на правата на децата 
3. Достапноста и квалитетот на основните услуги 
4. Постоењето на институционална и правна рамка за заштита на 

правата на децата 
5. Постоењето на дискриминација кон одредени групи деца 
6. Можноста децата да учествуваат во донесувањето на одлуките   
7. Постоењето на поединци и групи (моќни, или помалку моќни) 

што го помагаат или го оневозможуваат остварувањето на 
правата на детето 

 
3. Учество на граѓаните во процесите на одлучување и застапување 
на правата на децата во општините 
 
Своето учество во процесот на одлучување и контролата на работењето на 
органите на општината, граѓаните можат да го остварат преку: 
 
1. Граѓанска иницијатива 
- за што е потребна поддршката од најмалку 10% од полнолетното 

население 
- се бара донесување на акт или решение 
- се поднесува до Советот на општината, што мора да одржи расправа во 

рок од 90 дена и да ги информира граѓаните за донесената одлука  
 
2. Собир на граѓани 
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- за што е потребна поддршката од најмалку 10% од полнолетното 
население 

- се поднесува барање до градоначалникот, којшто го свикува собирот 
- се донесуваат заклучоци што ги разгледуваат органите на општината, кои 

мораат да донесат решение и да ги информираат граѓаните во рок од 90 
дена 

 
3. Референдум 
- за што е потребна  поддршката од најмалку 20% од полнолетното 

население 
- се поднесува барање до Советот на општината, што го свикува собирот 
- одлуката на референдумот е задолжителна 
 
4. Претставки и предлози: 
- поединечни или заеднички 
- за работата на органите на општината и на општинската администрација 
- мора да добијат одговор со образложение во рок од 60 дена 
- Советот е должен да ги проследи до надлежен орган, доколку самиот не 

е надлежен 
 
5. Лобирање (неформално дејствување врз носителите на одлуки, или врз 
центри на моќта што можат да имаат влијание при донесувањето на 
одлуките):  
- Лобирањето започнува со идентификување на носителите на одлуките 

(формални/неформални) 
- Носителите на одлуките се запознаваат со проблемот 
- Вниманието може да се привлече со претходно обезбедување поддршка 

од страна на повеќе заинтересирани субјекти (поединци, експерти, 
невладини организации, медиуми...) 

- Пожелен е периодичен брифинг (постојано потсетување на проблемот) 
- Може да се формира внатрешна лоби-група (составена од симпатизери, 

или од луѓе кои ја поддржуваат идејата што се обидуваме да ја 
промовираме) 

- Многу е важен изборот на моментот за делување: 
 пред избори за локална власт, или пред парламентарни избори 
 пред и во тек на одржувањето меѓународни собири и политички 

случувања 
 пред и во тек на формулирањето закони и алокации на буџетот 
 во рамките на редовните циклуси на известување за Конвенцијата за 

правата на детето 
 
За да се оствари целта, многу е важно да се постигне добар и 
професионален однос со лицето врз коешто сакаме да влијаеме. Секоја 
формална или неформална средба треба да се искористи за:  
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1. градење на релацијата  
2. добивање информации  
3. давање информации  
4. претставување на идејата што се застапува 

  
За постигнување на саканата цел, не треба: 
 

1. да се биде неучтив, нервозен, или преагресивен  
2. да се даваат неточни одговори кога не се знае правиот одговор  
3. да се дискутираат повеќе прашања во исто време, наместо 

вниманието да се фокусира на една избрана тема  
4. да се даваат премногу податоци, без да се остави простор 

соговорникот да одговори на поставените прашања  
 
Секој од спомнатите начини на влијание, граѓаните можат да го искористат 
во промоцијата и заштитата на правата на детето, а општината треба да ја 
овозможи и олесни употребата на овие механизми. Крајната цел е 
создавањето опкружување во коешто детето ќе може да ги оствари своите 
права и во коешто ќе се почитуваат базичните принципи на Конвенцијата за 
правата на детето. За ова да може да се постигне, перспективата на детето 
треба да биде присутна во секој сегмент на работата на општината, а 
посебно во подготовката на анализите и на програмите во рамките на 
општината. 
 
4. Анализирање на ситуацијата во општината 
 
Активностите што можат да се преземат на ниво на општината, започнуваат 
со анализа на ситуацијата. Тргнувајќи од целта на оваа анализа 
(утврдување на нивото на промоција, практикување и заштита на правата 
на детето), таа мора да ги отслика недостатоците во системот и да ги 
идентификува пречките за целосно остварување на правата на секое дете 
на еднаков начин.  
 
Секоја анализа концентрирана на правата на детето, треба да 
содржи: 
  

a. Дефинирање на проблемот (кои права се повредени, кои права не се 
остваруваат и како тоа влијае врз децата, колку деца и од кои категории 
се засегнати од проблемот, колку долго постои тој проблем, дали е итен, 
дали е сериозен, на која област од правата на децата се однесува) 

b. Последици од постоењето на конкретниот проблем (дали има 
долгорочни последици, дали последиците посебно се однесуваат на 
одредени групи деца) 
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c. Корени на проблемот (зошто дошло до таква ситуација, каква е 
улогата на легислативата и на практиката во државата во однос на 
создавањето на соодветниот проблем, причини заради коишто не 
можеле да бидат заштитени правата на детето до тој момент) 

d. Потенцијални решенија (што е вашиот предлог, на кои пречки може 
да се наиде при остварувањето на предложеното решение, дали вашиот 
предлог е реалистичен - од аспект на материјална поддршка, постоечки 
капацитети, човечки фактор, културно опкружување) 

e. Непосредно надлежни за дадената област (кој е задолжен во 
конкретниот случај да реагира или да преземе нешто, со кои пречки се 
соочуваат тие, како можат да бидат надминати пречките, како се 
манифестира нивната одговорност и како да ги направиме поодговорни, 
дали тие ги исполнуваат своите обврски, дали имаат извори, капацитет, 
компетентност, авторитет што им е потребен) 

f. Целни поединци или групи на можното дејствување (кој има моќ 
да ја направи промената, дали имате пристап до оние што можат да ја 
направат промената, дали се спремни да направат нешто) 

g. Можни “соиграчи“ (кој друг се обидува да го реши проблемот или се 
обидувал да го реши во минатото, можете ли да соработувате, има ли 
луѓе или организации што не се вклучени, а би можеле да ги вклучите) 

h. Ризици и пречки во остварувањето на целите (кои ризици можете 
да ги предвидите, на што се однесуваат тие ризици, дали со 
дејствувањето може да се влоши ситуацијата во целина, или за 
одредени групи деца) 

i. Методи на дејствување (кои методи можете да ги користите, дали 
имате капацитет за употреба на тие методи, дали веќе биле некаде 
употребени и дали дале позитивен резултат) 

 
Секоја анализа на ситуацијата, треба да започне со прибирање податоци. 
Податоците можат да бидат добиени од: 
- официјалните бази на податоци на Заводот за статистика 
- компетентните државни и локални институции 
-  (министерства, заводи, училишта) 
- истражувањата што претходно биле направени 
- поединци  
 
5. Програмирање за правата на детето - како да се направи и да се 
спроведе програма што ќе се базира на најдобриот интерес на 
детето? 
 
Начелата на човековите права треба да влијаат врз севкупното 
програмирање на ниво на општината, во сите фази од процесот на 
програмирањето. Методот на програмирање што се заснива врз правата, е 
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начин на програмирање што има за цел да ги спроведе во реалност 
човековите права.  
 
Програмирањето базирано врз правата на детето, е  начин на  
програмирање (планирање, дизајнирање, достава и евалвација на 
програми) што се базира на достигнување на специфичните човекови права 
на децата, на начин што се предвидува во меѓународното право. Како приод 
тоа е комплексно и инклузивно и влијае врз целокупната програмска работа 
на општината (независно од методите што се употребуваат, или од 
специфичниот контекст на работата).  
 
Програмирањето базирано врз правата на детето, претставува визија на 
општество во коешто се остваруваат правата на детето, бидејќи 
опкружувањето на детето ги препознава, почитува и заштитува човековите 
права на детето, вклучувајќи го и тоа дека детето треба активно да 
учествува во општествениот живот.  
 
1. Програмирањето базирано врз правата на детето, мора да ги одразува 
четирите водечки принципи:  
 
Недискриминацијата треба во програмата да биде видлива преку:  
- спречувањето на нерамноправноста во дејствувањето на општинските 

органи 
- идентификувањето на групи деца што се (или можат да бидат) 

маргинализирани  
- утврдувањето на можните основи врз коишто се врши маргинализација 

на овие деца (основа на дискриминација) 
- објаснувањето на кој начин понудената програма ќе овозможи целосен 

опфат на сите деца 

Евалвација 

Преговарање 

Дефинирање 
на проблемот 

Анализа  

 

Активност  

Ре-анализа 

Проектен циклус 
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- понудата на информации (податоци) за постоење на разликување врз  
основа на пол, старост, социјална положба, етнитет, хендикеп... 

 
Најдобриот интерес на детето, во програмата треба да биде 
претставен преку: 
- претставувањето на визијата за најдобриот интерес на детето во 

конкретната ситуација 
- идентификувањето на субјектите што ја дефинирале оваа визија 
- посочувањето на претпоставките што ја поддржуваат оваа визија 
- утврдувањето на можните разлики меѓу најдобриот интерес на 

девојчињата и на момчињата  
- посочувањето на можните негативни последици за децата, што може да 

се очекуваат како резултат на програмските активности 
- прикажувањето на директното учество на децата во дефинирањето на 

најдобриот интерес 
- определувањето механизми што ќе се користат за набљудување и 

оценување на резултатот (како ќе се определува одговорноста за 
остварувањето и заштитата на правата на детето) 

 
Преживувањето и развојот треба во програмите да бидат 
претставени на начин што ќе покаже: 
- како се загрозени правата на преживување и развој на децата воопшто, 

како и на конкретни групи деца 
- што и кој е причина за ова загрозување 
- како програмските активности ќе го овозможат или подобрат  

преживувањето и развојот на детето 
- дали со програмирањето се адресираат различните потреби на 

девојчињата и момчињата 
- дали во програмските активности се води посебна грижа за 

маргинализираните групи деца 
 
Учеството (партиципацијата) на децата треба да биде прикажано 
низ: 
- причините што го ограничуваат ова учество  
- како програмските активности ги адресираат овие лимити 

(ограничувања) 
- на кој начин и во која мера се земаат (или ќе се земаат) предвид 

мислењата на децата 
- дали на женските и на машките им е дадена еднаква можност за учество 
- дали има групи деца што целосно или во голема мера се исклучени од 

учеството 
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2. Во програмата мора да бидат поставени целите (приоритетите за 
дејствување). 
 
Добро дефиниран приоритет треба да биде: 

a. Реалистичен (остварлив во рамките на конкретните услови и 
конкретното културно опкружување) 

b. Да може да биде постигнат со постојните капацитети (човечки и 
материјални). Буџетските ограничувања треба секогаш да се имаат на 
ум, но не и да бидат решавачки ограничувачки фактор. Секогаш треба 
да се прави план на можни извори на додатни средства, или 
алтернативни решенија на материјалните потреби (донатори, директно 
учество на граѓаните, вклучување волонтери) 

c. Да се потпира врз реалистични потреби (карактеристични за заедницата 
на којашто се однесува) 

d. Да биде утврден во соработка со оние на коишто се однесува 
посакуваната промена (деца и возрасни од самата локална заедница и 
од групите што треба најмногу да бенефицираат) 

 
Приоритетите не смеат да бидат: 

a. Политички (наметнати или продуцирани од одделни политички партии, 
со цел да се добијат поени во изборните активности) 

b. Одраз на личните амбиции, потреби или желби на тие што одлучуваат 

c. Одраз на една професија (или група) 
 
Приоритетите треба да се базираат врз: 

a. Податоци од официјални датотеки, истражувања, состаноци, сознанија 
од работа на терен 

b. Разговор со деца, родители и институции за грижа за деца 

c. Разговор со претставници на локалната власт (посебно оние задолжени 
за деца и за финансии) 

 
 
6. Буџет и елементи на буџетско планирање 
 
Едно од главните орудија, основен плански и програмски документ што 
може да биде употребен за остварување промена во практикувањето и 
заштитата на правата на децата, е буџетот. 
 

Важно: Парите не се главниот проблем. Најчест проблем е недостатокот 
на мотивација, иницијатива, соработка, преголемата конкуренција меѓу 
одделни партнери и немањето желба да се дејствува. 
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1. Што е буџет? 
Буџетот е дел од секојдневниот живот, но и најважен економски инструмент 
на власта. Секој ден ние правиме избор и изнаоѓаме начини како да 
потрошиме одредена ограничена сума на пари. По истиот принцип, буџетот 
на општината претставува план за начинот на кој парите со коишто 
располага локалната самоуправа (што се ограничени и однапред познати) 
ќе бидат распределени за задоволување на одредени потреби и интереси на 
граѓаните, во рамките на надлежноста на општината. Буџетот е одраз на 
социо-економската политика, на приоритетите и на ограничувањата што 
власта си ги поставила. Решенијата за распределбата на средствата со 
коишто располага општината, преку буџетот, имаат влијание на животот на 
сите граѓани во таа општина. Буџетот влијае на тоа што работиме, каде 
живееме, кои превозни средства ги користиме, каква здравствена заштита 
добиваме, какво образование добиваат нашите деца, дали сме сигурни, 
дали пиеме чиста вода, дали имаме добро снабдување со електрична 
енергија, дали има институции за згрижување и како работат и сл. 
 
Буџетот се изработува на почетокот на секоја година, а отчет (извештај) за 
начинот на којшто бил остварен, се дава во завршната сметка што се 
изработува на крајот од годината.  
 
За да може да се врши влијание во креирањето на буџетот и за да може да 
се врши контрола на неговото остварување, буџетот мора да биде 
претставен на јасен начин, во прецизно определени буџетски линии.  
 
Граѓаните имаат право да знаат како се распределуваат и на што се трошат 
парите од буџетот на општината, и заради тоа имаат право да добиваат 
информации, да поставуваат прашања, да даваат мислења и предлози, да 
поведуваат иницијативи и да остваруваат влијание.  
 

 
2. Какво е значењето на буџетот за остварувањето и заштитата на 

правата на детето и на кој начин може да се влијае на неговото 
креирање? 

 
Во буџетот на општината постојат издвојувања што непосредно се 
однесуваат на остварувањето и заштитата на правата на децата 
(издвојувања за градинки, училишта, изградба на детски игралишта, јавен 
превоз, амбуланти), но и издвојувања од коишто децата посредно 

Граѓаните имаат право да присуствуваат на седниците на Советот на 
коишто се расправа за буџетот и за завршната сметка, и ова право не 
може да им биде одземено или ограничено. 
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бенефицираат (заштита на мајчинството, едукација на возрасните, изградба 
на производствени објекти). 
 
За да може да се оствари саканото влијание врз буџетот на општината во 
насока на промоција и заштита на правата на децата, треба да се обезбеди: 
- Видливо присуство - поголема видливост на потребите, интересите и 

приоритетите поврзани со остварувањето на правата на децата. Ова се 
постигнува со јасно издвојување на буџетските делови и линии што се 
однесуваат на правата на децата и нивно недвосмислено поврзување со 
остварувањето на конкретни права 

- Дефинирање на посредното бенефицирање - градење видливи 
врски меѓу буџетските линии што имаат посредно влијание врз  
остварувањето на едно или повеќе права на децата, и овие права 

- Забрана (или строго условување) на можната пренамена на 
средствата предвидени како директна поддршка на програми и 
активности поврзани со остварувањето на правата на децата 

- Евалвација и контрола - изработка на инструментариум за мерење на 
постигнувањата и воспоставување контролни механизми и параметри 

- Учество на децата - можност да се слушне мислењето на децата и 
начин да се вклопи во креирањето на буџетските линии 

 

 
7. Партиципација на децата - како да се инволвираат и 
консултираат децата 
 
Најчесто занемаруван или погрешно применет принцип е учеството на 
децата во процесите на одлучување и донесување решенија што се 
однесуваат на нивните потреби и интереси. Многу лесно се заборава дека 
секое дете има право да биде инволвирано во сите активности кои се 
однесуваат на него и на заедницата во која живее и многу тешко се 
прифаќа дека децата најдобро знаат со кои проблеми се соочуваат, кои се 
нивните потреби, приоритети и ограничувања.   
 

Со пренамена во рамките на буџетот, властите можат да го 
избегнат првобитното распределување на буџетските средства, 
заради “итни“ и непредвидени трошоци. Пренамената на 
средствата мора да се изведува на ист начин како и 
донесувањето на самиот буџет, со ист тип на анализа на 
потребите и интересите и учество на заинтересираните страни, 
во случајот - децата. Практиката покажува дека пренамената 
најчесто зафаќа во буџетските средства наменети или директно 
поврзани со задоволувањето на посебните потреби и интереси 
на децата и на жената. 
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Според Конвенцијата за правата на детето: 

 Децата имаат право на здружување и слободен пристап до информации 
 Децата имаат право слободно да ги искажат сопствените мислења за 

сите работи што се однесуваат на нив 

 Децата имаат право да бидат слушнати и нивните мислења да бидат 
разгледани со должно внимание  

 Сите деца имаат еднакви права на партиципација, без дискриминација 
 Сите деца имаат право да бидат заштитени од манипулација, насилство, 

злоупотреба и експлоатација 

 Децата треба да имаат можност да ги оценуваат нивото и квалитетот на 
почитување и заштита на нивните права 

 
Зошто треба децата да учествуваат во одлучувањето?  
 
Партиципацијата на децата: 
 е човеково право... доколку на децата им се одрече нивното право на 

учество, значи дека им се прекршени нивните права 
 е базична потреба за здрав човеков развој  

 претставува предуслов за демократско граѓанство 
 овозможува подобрување на квалитетот на одредбите што се однесуваат 

на децата 

 гарантира поголема одговорност на децата за преземените активности 
 
Која е улогата на возрасните? 
 
Возрасните: 

 треба да бидат свесни за компетентноста на децата да ги изразат, 
пренесат и застапуваат сопствените погледи 

 имаат должност да посветат соодветно внимание на мислењата на 
децата 

 треба да создадат услови во коишто децата ќе можат слободно да го 
искажат своето мислење 

 треба да преземат мерки преку коишто ќе се охрабри и потпомогне 
партиципацијата на децата, во согласност со нивната возраст и зрелост 

 треба да бидат иницијатори и олеснувачи на процесот на партиципација 
на децата 

 имаат обврска да го побараат мислењето на децата за одлуки што се 
однесуваат на нив или ги засегнуваат 

  треба да бидат компетентни да го слушнат мислењето на децата 
 
Што треба да се исполни за да се постигне автентична 
партиципација на децaта? 
 
Децата имаат право: 
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 да бидат информирани за своите права 
 да имаат безбедно опкружување што нуди можност за размена на 

информации и мислења 

 да ги учат вештините на партиципација, преку нивното реализирање и 
практикување 

 
 
„Видови партиципација“ 
Децата може да бидат вклучени или присутни во процесите на одлучување 
на многу начини.  Не секое вклучување на децата во процесите на 
одлучување, претставува и остварување на правата гарантирани со 
Конвенцијата за правата на детето. Начинот на учество и почитувањето на 
одредени базични стандарди, се од исклучително значење за 
остварувањето на вистинското влијание на децата и придржувањето кон 
клучните принципи на недискриминација, најдобар интерес на детето и 
преживување и развој. Учеството на децата може да биде форма на: 
  
 Манипулација - децата го кажуваат или го прават тоа што им го 

сугерираат возрасните, без вистински да го разбираат проблемот. За 
манипулација станува збор и тогаш кога возрасните ги прашуваат децата 
што мислат и ги слушаат некои нивни идеи, меѓутоа не ги известуваат за 
начинот на кој овие мислења влијаеле врз конечниот резултат  

 

 Декорација - за декорација станува збор кога децата учествуваат во 
одреден настан без никакво знаење за проблемот заради којшто се 
повикани и без вистинска можност вистински да влијаат врз одлуките 
што се донесуваат 

 

 Токенизам – практика децата да бидат прашани да кажат што мислат 
за проблемот, без можност да го изберат начинот на кој ќе ги искажат 
своите мислења, или да го определат обемот на идеите што можат да ги 
искажат 

 

 Назначени, но информирани – возрасните преземаат иницијатива да 
ги повикаат децата, меѓутоа децата сами одлучуваат дали ќе учествуваат 
во активностите, откако ќе бидат информирани за елементите на 
проектот за којшто се повикани 

 

 Консултирани и информирани - децата учествуваат како консултанти 
во проект што е осмислен и воден од страна на возрасни лица, со 
претходно објаснување на процесот во којшто се вклучуваат и со 
сериозен пристап кон нивните мислења  
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 Заеднички одлуки со децата, поттикнати од возрасните - 
возрасните се појавуваат како иницијатори што ги инволвираат децата 
во проектот, а донесувањето важни одлуки задолжително се изведува со 
консензус меѓу возрасните и децата 

 

 Иницирана и раководена од децата - децата започнуваат, 
организираат и самите раководат со проект, без вклучување на 
возрасните  

 
 Заеднички одлуки со возрасните, поттикнати од децата - 

донесувањето заеднички одлуки на децата и возрасните, е крајната цел 
на автентичната партиципација 

Стандардите за остварување на соодветно учество на децата во 
одлучувањето се: 

 
1. Етички пристап: транспарентност и чесност 
 
Што? 
Поединците и организациите имаат обврска да постапуваат етички во 
случаите кога во одлучувањето учествуваат деца, и треба да ги постават  
интересите на децата во преден план. 
  
Зошто? 
Постои неизбежна нерамнотежа во моќта и статусот на децата и на 
возрасните. Етичкиот пристап е неопходен за учеството на децата да биде 
вистинско и значајно. 

Како да се исполни овој стандард? 

- Децата треба да добијат можност слободно да ги изразуваат своите 
погледи и размислувања, и тие треба да бидат разгледани со почит 

- Учеството на децата треба да биде дефинирано како посебна цел  
- Улогите и одговорностите на сите инволвирани (деца, возрасни и други 

заинтересирани) се јасно дефинирани, разбрани и усогласени 
- На децата им се обезбедени и имаат пристап до сите потребни 

информации  
- Децата се вклучени во процесите на одлучување од самиот почеток и 

имаат можност да влијаат врз формата и врз содржината на процесите во 
коишто учествуваат 

- Децата имаат време да го анализираат своето учество и имаат можност  
да дадат сопствена согласност  

- Возрасните “однадвор“, вклучени во кој било процес со детско учество, 
мора да бидат чувствителни при работата со деца, да имаат волја да 
слушаат и да научат, и да им биде јасна нивната улога 



 37 

- Организациите и нивните вработени се одговорни кон децата за 
преземените обврски 

- Таму каде што процесот на учество бара да биде претставена поголема 
група деца, изборот на нивни претставници ќе биде базиран врз 
принципите на демократијата и недискриминацијата 

- Бариерите со коишто можат да се соочат децата во другите области од 
нивниот живот, се разгледуваат и дискутираат заедно со децата 

2. Детското учество е релевантно и доброволно 

Што? 

Децата учествуваат во работата на теми од нивен директен интерес, при  
што имаат право да изберат дали ќе учествуваат или не.    

Зошто? 

Детското учество треба да ги надгради нивните лични познавања – 
информациите и увидот што тие го имаат во нивниот живот и во врска со 
прашањата од нивен интерес. Со оглед на нивните други обврски, учеството 
на децата треба да е под нивни сопствени услови и со времетраење 
определено од нив самите. 

Како да се исполни овој стандард? 

 Прашањата се од интерес на децата што се вклучени   
 Децата се вклучени во одредувањето на критериумите за претставување 

и селекција на учеството  

 На децата им се достапни потребните информации и поддршката за 
донесување информирана одлука за нивното (не)учество 

 Учеството на децата е доброволно и тие можат во кој било момент да се 
повлечат 

 Децата треба да бидат инволвирани на начин, ниво и брзина што се 
соодветни на нивните капацитети и интереси 

 Треба да се почитуваат и да се прилагодуваме кон другите обврски на 
децата (на пример: домашни, работни, училишни) 

 Начините на работа и методите на учество, треба да ги инкорпорираат и 
надградуваат локалните структури, традиции, знаења и практика  

 
3. Опкружување што им пружа можности и е пријателско за децата 

Што? 

Децата се наоѓаат во безбеден, гостопримлив и охрабрувачки амбиент за 
нивно учество. 
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Зошто? 

Квалитетот на детското учество и нивната способност да извлечат корист од 
него, се под силно влијание на направените напори за креирање позитивен 
амбиент за нивно учество. 
 
Како да се имплементира овој стандард? 
 Изборот на соодветни начини и услови за работа, ја гради самопочитта и 

самодовербата на децата, и тие се чувствуваат способни да дадат 
придонес со своите видувања и искуства  

 Децата учествуваат во изградбата на методите за учество и имаат 
можност да го изберат начинот на изразување со кој се чувствуваат 
најкомотно 

 На располагање се ставени доволно ресурси и време за квалитетно 
учество 

 Возрасните се сензибилизирани, со цел подобро да ја разберат 
вредноста на детското учество и да одиграат позитивна улога во 
неговата поддршка (на пример: со подигнување на свесноста, со 
градење капацитети и размислување) 

 Како места за состаноци се користат места на коишто децата се 
чувствуваат релаксирано, удобно и имаат пристап до потребните 
капацитети, а треба да бидат достапни и за децата со посебни потреби 

 Организациските и официјалните процедури се 
дизајнирани/прилагодени во насока на олеснување (наместо 
заплашување) за децата и на гостопримство за помалку искусните деца 

 Таму каде што е неопходно, обезбедена е поддршка за споделување 
информации и/или градење капацитети и вештини што се потребни за 
ефикасно учество на децата 

 Децата се прашуваат кои информации им се потребни и достапните 
информации навремено се споделуваат со нив, во формат и јазик 
разбирлив за децата 

 Во ситуациите во коишто децата се среќаваат со различни јазици од 
нивниот мајчин јазик, потребно е да се обезбеди превод, со што ќе се 
овозможи комплетно учество на децата во дискусиите и нивен пристап 
до пишаните информации 

 Во сите дискусии во коишто учествуваат деца, се употребува не-
технички јазик и/или сите жаргонски или технички термини комплетно 
се објаснуваат 

 
4. Рамноправност на можностите 
 
Што? 
Работата со учество на деца, треба да ги намали, а не да ги зацврстува 
постоечките шеми на дискриминација и исклучување. 
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Зошто? 

Децата, исто како и возрасните, не се хомогена група и со учеството треба 
да се обезбеди рамноправност во можностите за сите, без оглед на 
возраста, статусот, етничкото, класно или кастно потекло, полот, 
способностите, или други фактори. 

Како да се имплементира овој стандард? 

 Сите деца треба да имаат подеднакви шанси за учество и да не бидат 
дискриминирани поради нивната возраст, пол, способности, јазик, 
социјално, класно, етничко или географско потекло и сл. 

 Учеството на децата треба да биде насочено кон вклучување на сите, 
наместо кон вклучување на малкумина (инволвирање на децата во 
нивните локални средини, наместо повикување нивни претставници во 
една централизирана точка) 

 Постапките за обезбедување учество на децата, треба да бидат доволно 
флексибилни за да ги задоволат потребите, очекувањата и состојбите на 
различни групи деца  

 Старосните граници, полот и способностите на децата, се земаат 
предвид при одредувањето на начините за организација на учеството 

 Однапред не се прават никакви претпоставки за тоа што, како и колку 
различни групи деца можат или не можат да направат 

 Секаде каде што е тоа можно, децата треба самите да изберат кои од 
нивните предводници ќе ги претставуваат во иницијативите во коишто 
тие учествуваат 

 Влијателни возрасни лица се ангажирани во насока на обезбедување  
поддршка од заедницата за учество на дискриминираните групи  

  

5. Возрасните се ефикасни и сигурни 

 
Што? 
Возрасните што се вклучени во процеси и активности во коишто 
учествуваат деца, се обучени за извршување на својата работа според 
високи стандарди.  

Зошто? 

Возрасните  можат ефикасно и сигурно да го охрабрат вистинското детско 
учество, само ако располагаат со неопходното разбирање и вештини.   

Како ова да се имплементира? 

 Возрасните се сензибилизирани за учеството на децата и ја разбираат 
обврската за овозможување на ова учество 

 За возрасните е обезбедена соодветна обука и други можности за 
напредок во постапките во коишто се вклучени деца  
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 Се градат специфични технички вештини и експертиза (на пример: 
комуникација, олеснување, разрешување на конфликти, или 
мултикултурно работење)   

 Се обезбедува поддршка за возрасните за коишто учеството на децата 
претставува значајна лична или културна промена, без ова притоа да се 
смета за проблем 

 Возрасните се во можност да ги изразуваат своите ставови или грижи во 
контекст на инволвираноста на децата, во надеж дека тоа ќе биде 
изнесено на конструктивен начин 

 
6. Со учеството се промовираат безбедноста и заштитата на децата 

Што? 

Политиките и процедурите за заштита на децата, формираат суштински дел 
од работата со учество на деца. 

Зошто? 

Поединците и организациите имаат должност да се грижат за децата со 
коишто работат и треба да се направи сè за минимизирање на ризикот од 
злоупотреба и експлоатација на децата и од други негативни последици од 
нивното учество. 

Како ова да се имплементира? 

 Грижата за заштитата на децата, има највисок приоритет при 
планирањето и организацијата на нивното учество 

 Децата инволвирани во овие постапки, се свесни за нивното право да 
бидат безбедни од злоупотреби и знаат каде треба да се обратат за 
помош, во случај на потреба 

 Заштитата се воведува со цел да се минимизираат ризиците и да се 
спречат злоупотребите  

 Возрасните што работат со децата, ги препознаваат своите законски и 
етички обврски и одговорности (на пример: во поглед на сопственото 
однесување и во поглед на тоа што треба да се преземе во случај на 
несоодветно однесување на други) 

 Во процедурите за заштита на децата, се внесени специфичните ризици 
со коишто се соочуваат некои групи на деца и дополнителните бариери 
со коишто се соочуваат при добивањето помош 

 Се прави внимателна проценка на ризиците поврзани со учеството на 
децата во отворено јавно говорење, кампањи и застапување. Во 
согласност со идентификуваните ризици, можна е потребата од 
преземање чекори за заштита на идентитетот на децата  

 Треба да се обезбеди согласност за употребата на сите информации 
добиени од децата, а информациите идентификувани како доверливи 
треба во секое време да бидат заштитени 
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 Ниту една фотографија, видео-материјал, или дигитална слика на дете, 
не треба да биде направена или објавена без согласност од детето. 

7. Континуирана проверка и евалвација 

Што? 

Составен дел од учеството на децата, претставува обезбедувањето 
повратна информација и континуираната проверка на квалитетот и 
влијанието што го оствариле децата со своето учество. 

Зошто? 

Важно е децата да разберат што е резултатот од нивното учество и како 
нивното учество било искористено во постигнувањето на саканата цел. 
Пожелно е на децата да им се даде можност, каде што е тоа изводливо, за 
учество во продолжителните процеси и активности. Како клучни играчи, 
децата треба да бидат интегрален дел од процесите на мониторинг и 
евалвација. 

Како ова да се имплементира? 

 На децата им се даваат брзи и јасни повратни информации за 
резултатите од нивното учество, за последицата од која било одлука или 
нареден чекор, и за вредноста на нивната инволвираност 

 Повратните информации се доставуваат до секое вклучено дете 
 Децата се прашуваат за нивното задоволство од процесот во којшто 

учествуваат и за нивните мислења како истиот може да се подобри 

 Резултатите од мониторингот и евалвацијата, се праќаат назад кон 
инволвираните деца и им се презентираат на достапен и соодветен 
начин, а нивните реакции се земаат предвид при идните активности 

 Се признаваат грешките што се идентификувани низ процесот на 
евалвација и се преземаат обврски научените лекции да се искористат за 
подобрување на постапките со учество на децата во иднина 

 
Што треба да се избегнува во работата со децата: 
1. Не смее да се биде многу настојчив 
2. Не треба да се наметнуваат своите мислења и решенија 
3. Не смее да се ветуваат нереалистични и неостварливи нешта  
4. Не смее да се манипулира со децата   
 
Натамошни практични чекори  
   
За остварување на континуирана работа на полето на правата на децата и 
за обезбедување трајно инволвирање на децата во процесите на 
одлучување во општината и во локалната заедница, пожелно е формирање  
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постојани работни тела што ќе се финансираат од буџетот на општината. 
Овие тела може да ги добијат следните конкретни задачи: 

1. Континуирано набљудување на состојбата со правата на децата на 
територијата на општината 

2. Координација во поставувањето и решавањето на прашањата 
поврзани со децата 

3. Иницирање законски промени, проекти и конкретни активности 
поврзани со остварувањето на правата на децата 

4. Рано детектирање и отстранување на повредите на правата на децата 
5. Соработка со локалните заедници и институции што работат со деца  

на територијата на општината   
6. Соработка со органите и структурите во централната власт што се 

надлежни за работа на прашањата поврзани со правата на децата 
 

 
 

 

Промоцијата, практикувањето и заштитата на правата на децата, 
можат да бидат обезбедени на различни и многу неформални и 
алтернативни начини. Принципот дека е дозволено сè што не е 
забрането со закон, остава многу широк простор за изнаоѓање 
креативни и неортодоксни решенија, што во најголема мера ќе 
овозможат остварување на најдобриот интерес на децата, 
развој, недискриминација и нивно активно учество.     


