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За проектот Советодавен сервис за права на млади

Публикацијата „Предизвици за младите: Остварување и заштита на правата – Што 
прашуваат младите?“ е издадена од Младински образовен форум [МОФ] во рамки на 
проектот „Советодавен сервис за права на младите“ поддржан од Амбасадата на САД во 
Скопје. 

Проектот „Советодавен сервис за права на младите“ е проект на Младински образовен 
форум од Скопје, поддржан од страна на Амбасадата на САД во Скопје, кој се спроведува 
во периодот од октомври 2013 година до септември 2014 година. Целта на проектот е 
информирање и советување на младите со цел полесно остварување на нивните права 
низ лавиринтите на образовните и на државните институции. Во рамките на проектот е 
создаден микросајтот mof.mk/servismladi преку кој младите се информираат за области 
кои ги засегаат и поставуваат прашања. Во рамките на проектот започна со работа т.н.  
Инфо-канцеларија за млади која им помага на младите во решавањето на проблемите 
со кои се среќаваат, за остварување на нивните права и за полесно разбирање на 
механизмите кои им стојат на располагање. Во рамките на проектот се издадени и две 
брошури „Средношколски дилеми и проблеми“ и  „Студентски дилеми и проблеми“.

Цели на проектот:

• Обезбедување систематизирани информации за правата и слободите на средношколците 
и студентите во рамките на образовниот ситем, како и за правата и слободите на младите 
во целина;
• Промовирање на младинските права и слободи и механизмите за нивно практикување 
во секојдневниот живот;
• Подигање на свеста за механизмите кои им стојат на располагање на младите преку кои 
тие можат да ги остварат и да ги заштитат своите права;
• Премостување на границата помеѓу младите и институциите и подобрување на нивната 
комуникација со цел намалување на постоечкиот јаз меѓу нив и враќање на довербата во 
јавните институции;
• Помагање на младите луѓе во надминување на проблемите и практикување на 
демократски механизми за решавање на проблемите;
• Зајакнување на капацитетите на младите во насока на нивно поактивно вклучување во 
општествениот живот.

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и 
заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот(-ите) / авторот(-ите) 
и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
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Наместо предговор...

За вас младите!

Брошурата „Предизвици за младите: Остварување и заштита на правата – Што прашуваат 
младите?“е за вас средношколците, студентите, младите, кои сте иднината на нашето 
општество; посветена на прашањата кои вие ни ги поставивте и одговорите кои ние ви ги 
дадовме вам. Секое ваше прашање во секоја од трите категории: средно образование, 
високо образование и млади и комуникација со институциите, за нас младите правници 
претставуваше предизвик. Пловејќи низ одредбите во Уставот, многу закони и 
подзаконски акти и одредби од меѓународни договори ратификувани во согласност со 
Уставот, се потрудивме да ви дадеме лесен и јасен одговор. Истражувајќи низ правната 
материја сакавме да ви го доближиме правото, постапките за остварување на правата 
и механизмите за заштита кои ги имате на располагање во конкретен случај, а сè со 
цел остварување на вашето право. Секое ваше поставено прашање нè радуваше бидејќи 
вие сакате да дознаете повеќе, вие сакате да бидете информирани и запознаени со 
вашите слободи, права, но и обврски. Со оваа брошура, преку анализа на случаите со 
кои се сретнавме во работењето на Советодавниот сервис за права на млади, сакаме 
да споделиме со сите вас средношколци, студенти, млади, но и професори, како и сите 
лица директно или индиректно вклучени во процесот на образованието, за тоа како 
да постапувате во исти ситуации, како и да ве инспирираме да поставувате сè повеќе 
прашања.

Нашата задача беше водејќи се низ правните одредби да ви ги отвориме вратите низ 
институционалините лавиринти, да ви кажеме што сакал да каже законодавецот со 
конкретни одредби, и да ви помогнеме во конкретен случај како да го остварите или 
заштитите своето право. Младински образовен форум веќе петнаесет години по ред 
им помага на младите преку предавања, обуки, дискусии, голем број публикации да 
придонесуваат во негување, развивање и практикување на демократски вредности и 
младинско учество во градењето отворено општество и интеграција на Македонија. Овој 
пат целта ни беше преку овој проект да им помогнеме на младите во конкретен случај.

На вас оставаме да продолжите и понатаму да прашувате, и остварените права во 
конктретен случај како успешна приказна да бидат ваша инспирација и вие без страв и 
двоумење да се залагате за остварување на вашите права. 

           
           Од авторите
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Вовед

Брошурата  „Предизвици за младите: Остварување и заштита на правата ‒ Што прашуваат 
младите?“ е третата по ред публикација издадена во рамките на проектот „Советодавен 
сервис за права на младите“, покрај двете претходно издадени брошури „Средношколски 
дилеми и проблеми“ и „Студентски дилеми и проблеми“.

Категории во кои се сортирани случаите

За разлика од претходните две брошури во кои се обработуваа правата на средношколците 
и на студентите, во оваа брошура се сортирани сите случаи во кои постапувал 
советодавниот сервис за права на младите и се сортирани сите прашања и одговори во 
три посебни категории:
- средно образование;
- високо образование;
- младите и комуникацијата со институциите.

Период за кој се однесува анализата

Анализата на случаите се однесува за периодот од шест месеци и тоа април 2014 ‒ 
септември 2014 година.

Вкупно поставени и одговорени прашања

До објавувањето на оваа публикација во месец септември беа поставени вкупно (51) 
педесет и едно прашање од средношколци, студенти и млади од сите три категории во 
кои работи советодавниот сервис за правата на младите.
 
Дел од прашањата, вкупно 51, се поставени на микросајтот www.mof.mk.servismladi, 
a oстанатиот дел од прашањата беа поставени телефонски на бројот на Младински 
образовен форум, дел на лични е-адреси на советниците, како и на настаните на кои беше 
промовиран микросајтот и советодавниот сервис за правата на младите, каде прашањата 
пристигнуваа од публиката, а проектниот тим ги запишуваше прашањата и ги објавуваше 
на микросајтот во делот архива. 

Од нив на www.mof.mk/servismladi беа поставени вкупно (16) шеснаесет прашања. Од 
нив (3) три беа во категоријата средно образование, (9) девет во категоријата високо 
образование и (4) четири во категоријата младите и комуникацијата со институциите. 
Сите поставени и одговорени прашања може да се видат во архивата http://mof.mk/ser-
vismladi/prasanja-odgovori/arhiva-prasanja-odgovori/

Најмногу поставени прашања по категории

Покрај овие прашања поставени на микросајтот, пресметано заедно со прашањата 
поставени телефонски, прашањата поставени непосредно до проектниот тим на 
настаните на кои беше презентиран советодавниот сервис, вкупниот број на поставени и 
одговорени прашања од страна на советодавниот сервис за правата на младите изнесува 
(51) педесет и едно, од кои (18) осумнаесет во категоријата средно образование, (14) 
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четиринаест во категоријата високо образование и (19) деветнаесет во категоријата 
младите и комуникацијата со институциите. 

Просечна возраст на лицата кои поставија прашања на микросајтот

Од сите пристигнати прашања по е-пошта, лицата кои поставиле прашања се на возраст 
16‒27 години.

Јазик на кој се поставени прашањата

Сите поставени прашања до советодавниот сервис за правата на младите беа поставени 
на македонски јазик, како и одговорите кои беа дадени. Оваа брошура ќе биде издадена, 
покрај на македонски, и на албански јазик, така што и сите обрасци ќе можат да бидат 
преземени и на албански јазик.

Рок во кој се дадени прашањата

Согласно со внатрешниот Правилник1 кој што беше изработен од страна на проектниот 
тим, меѓу другото го определи и рокот во кој тимот ќе ги дава прашањата. Па така, инфо 
-канцеларијата за правата на младите одговорот на прашањето го доставува во писмена 
форма на е-адресата на лицето кое го поставило прашањето, најдоцна во рок од 7 (седум) 
дена, сметано од наредниот ден од денот на поднесување на прашањето.

Лица кои даваа одговор на прашањата

Поставените прашања се разгледуваа и одговараа од страна на проектниот тим: 
проектниот координатор, проектниот асистент и тројцата советници во трите категории: 
средно образование, високо образование и младите и комуникацијата со институциите. Ним 
им помагаа и предавачите по Учиме право кои ја поминаа обуката за младински права и 
механизми за заштита и механизми за нивно остварување, која се одржа на 16 и 17 ноември 
2013 година во Скопје, во рамките на проектот „Советодавен сервис за правата на младите“.

Политика на приватност во објавувањето на прашањата и одговорите

Советодавниот сервис за правата на младите ја гарантира заштитата и тајноста на личните 
податоци на подносителите на прашањата. Истите се доверливи и не се јавно објавувани и 
се потребни само поради легитимност и евидентирање на случаите. Сите случаи, без лични 
податоци се сортирани според категории, објавени на mof.mk/servismladi и се составен дел 
од оваа брошура изработена од страна на проектниот тим.

Практични обрасци за полесно остварување на правата на младите

Советодавниот сервис постапувајќи по пристигнатите прашања, изготви вкупно (8) осум 
практични обрасци со цел да им биде полесно на средношколците и студентите да ја 
отпочнат постапката за остварување на своето право. Проектниот тим изработи вкупно (4) 
четири приговори (Приговор против соопштена оценка ‒ за средношколци, Приговор против 

1  Правилникот за начинот на формирање, составот, описот на проектни задачи и обврски и работењето 
на инфоканцеларијата за правата на младите, постапка, форма и содржина на одговорот на поставените 
прашања на веб-страницата, заштита на личните податоци,  организирање на јавни трибини, администрирање 
на веб-страницата и правила кои се однесуваат на пишувањето колумни во рамки на проектот „Советодавен 
сервис за правата на младите“.
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изречена педагошка мерка, Приговор на оценката од испитот до Училишната матурска 
комисија и Приговор поради оценка од проверката на знаењето ‒ за студенти).
Исто така, изработи и (1) една изјава за согласност од родител за остварување на правото 
на волонтирање на малолетно лице, (1) една пријава поради сторена повреда на правото 
на бесплатен јавен превоз на учениците во Град Скопје, (1) едно барање за остварување на 
правото на бесплатно студирање и (1) една молба за ставање студии во мирување.

Како пример во оваа брошура е наведено и барањето за слободен пристап до информации 
од јавен карактер, кое не го изработи советодавниот сервис, туку е преземено од страна на 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер 
како официјален документ. Неговото место во оваа брошура е со цел да им се претстави на 
младите можноста и придобивките од користењето на оваа демократска алатка. 

Целта на овие обрасци е да им помогне на младите полесно да се одлучат да започнат 
постапка, бидејќи најчесто непознавањето на процедурата и незнаењето како да се поднесе 
соодветно барање, молба, ги одвраќа младите од залагањето да остварат и заштитат свое 
право.

Инфографици за приказ на процедури

Изработени се вкупно (5) пет инфографици со цел да се претстави попрегледно постапката 
за заштита на одредено право или пак појасно да се претстават етапите во постапката. 
Станува збор за инфографиците: Инфографик ‒ Право на бесплатен јавен превоз на 
средношколците на Град Скопје, Инфографик ‒  Полагаше испит и не си задоволен од 
оценката?, како и попрегледно претставување на облиците на непосредна демократија: 
Инфографик ‒ Референдум, Инфографик ‒ Граѓанска иницијатива и Инфографик ‒ Собир на 
граѓаните во општината.
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1. Прашања и одговори во категоријата средно образование

Прашање:
„Дали јас како малолетна (16 год.) можам да извадам волонтерска книшка во Струга и 
каде?“

Одговор:
За да бидеш волонтер, потребен ти е документ (согласност) од твоите родители со кој тие се 
согласуваат да бидеш волонтер. Понатаму ти треба договор од невладината организација/
институцијата каде што ќе волонтираш. Заедно со овој договор + согласноста + копија 
од лична карта (доколку имаш), ќе одиш во подрачната канцеларија на Министерството 
за труд и социјална политика во Струга и таму со овие документи треба да ти дадат 
волонтерска книшка.

Прашање:
„Веќе извесно време не можам да си го остварам правото на волонтирање. Се обратив 
во подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика во градот каде 
живеам и оттаму ми одговорија дека не се правно овластени и не можат да издадат 
волонтерска книшка на средношколец – морало да имам 18 години за да ми се брои 
стажот. Јас им кажав дека само сакам да волонтирам и дека не станува збор за никаков 
стаж, но не успеав бидејќи упорно ми кажуваа аргументи против. Затоа се обраќам тука, 
за да ми разјасните.“

Одговор:
Согласно со Законот за волонтерство, член 5, волонтер може да биде и малолетно лице 
со писмена согласност од неговите родители. Исто така, со оваа писмена согласност 
волонтерот согласно на овој закон може да склучи идоговор за волонтирање што е 
всушност и основата за вадење на книшката. Штом може да склучи договор,мора да се 
даде книшка бидејќи тоа е единствен документ за евидентирање на волонтерството.

Дотолку повеќе што не постои акт, документ, член што ограничува вадење на волонтерска 
книшка на малолетници. Ако ова ти го кажат и по вторпат, побарај им документ/акт во кој 
е уредено дека не смеат да даваат волонтерска книшка на малолетници.

Прашање:
„Како изгледа и што треба да содржи изјавата за согласност за волонтирање дадена од 
родител?“

Одговор:
Изјавата за согласност од страна на родител нема посебно пропишана содржина или 
образец. Советодавниот сервис изготви предлог-изјава за согласност која можеш да ја 
преземеш од mof.mk/servismladi  и која може да ти послужи како еден од документите за 
издавање на волонтерска книшка.

Советодавниот сервис за права на млади изготви предлог-изјава која може да се преземе 
одследниот линк: http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-i-shto-treba-da-sodrzhi-izjava-
ta-za-soglasnost-za-volontirane-dadena-od-roditel/

1.1. Право на волонтирање
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1.1.1. Пример: Изјава за согласност од родител

Изјава за согласност

Јас, родител ___________________________________ (име и презиме), сум согласен 
малолетното лице________________________________ да биде волонтер во ____________

___________________________(име на организацијата/институцијата).
Како родител сум запознаен со активностите на наведената организација, како и со 

задачите кои се изршуваат од волонтер, поради што и ја давам оваа согласност.
 Оваа согласност ја издавам како еден од потребните документи за издавање на 

волонтерска книшка за малолетно лице.

___________________________                                          _______________________ 
          Датум и место                                                                 Потпис на родителот

1.2  Право на слободен пристап до информации од јавен карактер

Прашање:
„Дали и средношколец има право на слободен пристап до информации од јавен карактер? И 
како изгледа барањето?“

Одговор:
Секој средношколец има право на слободен пристап до информации од јавен карактер. 
Ова право го даваУставот на РМ и Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, при што средношколецот може од секоја институција да бара достапност до 
информации. Се пополнува барање и ѝ се доставува на институцијата. Според овој Закон, 
никој не смее да ве праша зошто го поднесувате барањето, односно која е причината што 
се интересирате за некое прашање. Па така може слободно да го прашувате училиштето за 
постоење на годишна програма, правилници за оценување, правилници за спроведување на 
екстерно оценување (доколку постојат), правилници за дисциплински мерки и слично. 

Покрај тоа, може и вашата општина да ја прашате за младински стратегии и учество на 
младите во процесот на одлучување на општинско ниво. Доколку сметате дека имате 
потреба и од тоа да знаете некаква информација од Министерството за образование и 
наука, може да се обратите и до него. Рокот за одговор на вашето барање е 30 дена. Со 
ова право и институциите и средношколците стануваат свесни за потребата од отвореност 
и транспарентна работа.

 Барањето можеш да го преземеш од веб-страницата на Комисијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во делот документи http://
komspi.mk/DokumentiDownload.aspx?lang=1&itemID=5
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1.2.1. Образец слободен пристап до информации од јавен карактер 

До -----------------------------------------------------------------------------
(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е
за пристап до информации од јавен карактер

 Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавенкарактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), 
одимателот ја барам следната информација од јавен карактер:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
 (опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:
- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго----------------------------------------------------------------------
(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:
- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-пошта
- д) друго-----------------------------------------------------------------------
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:---------------------------------------------
(назив, име и презиме, адреса, тел., факс, е-пошта)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:
-------------------------------------------------------------------------------------
(назив, име и презиме, адреса, тел., факс, е-пошта)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето,но 
треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација одјавен 
карактер)

Во -------------------                Датум-------------201---година

Образецот можете да го преземете од 
http://komspi.mk/DokumentiDownload.aspx?lang=1&itemID=5
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1.3. Право на приговор против соопштена оценка

Прашање:
„Каде да се жалам од професори кои не оценуваат ниту предаваатправилно?“

Одговор:
Доколку си незадоволна од некои од годишните оценки што ти се соопштени, имаш право 
во рок од 3 дена од соопштувањето на оценките да поднесеш приговор до Наставничкиот 
совет на јавното училиште.

Што претставува приговорот?

Правото на приговор значи правна можност за заштита на ученикот во случај кога смета 
дека нешто не е во ред, дека му е нанесена повреда или е оштетен со определено дејствие. 
Со тоа што еден ученик ќе поднесе приговор до Архивата на училиштето, која  ќе го завери 
дека го примила, а еден примерок останува кај ученикот како доказ дека поднел приговор, 
веќе никој не смее да го игнорира ученикот и мора да постапува по тој приговор.

Што содржи приговорот?

Во приговорот потребно е да ги објасниш причините поради кои си незадоволна од оценката. 
Во приговорот можеш да поставиш и барање за изземање на предметниот или друг наставник 
за да не биде член во испитната комисија доколку ти се одобри повторно проверување на 
знаењето, доколку докажеш дека е доведена во прашање непристрасноста на наставникот.

До кого се поднесува приговорот?

Приговорот уредно напишан и потпишан од ученикот, се поднесува во писмена форма до 
Наставничкиот совет во училиштето.

Што може да направи Наставничкиот совет?

Наставничкиот совет може (врз основа на факти) да одлучи оценката да ја потврди, да 
ја измени или да организира повторно проверување на знаењето. Одлуката донесена по 
приговорот на ученикот која е конечна, се изготвува во писмена форма со образложение во 
кое се објаснуваат причините за донесувањето на таква одлука.

Дали некој друг го надглегдва работењето на училиштето?

Врз квалитетот на образовниот процес, ефективноста и примената на законите, другите 
прописи и општи акти од областа на образованието и воспитувањето, се врши просветен 
инспекциски надзор. Тоа значи дека државниот просветен инспекторат будно ги следи 
состојбите во училиштата и има широки надлежности. Меѓунив е и можноста државниот 
просветен инспектор да предложи поништување на оценка и да определи повторна проверка 
на знаењето и оценувањето на учениците. 

Советодавниот сервис за права на млади изготви пример за приговор кој учениците можат 
да го преземат од следниот линк: http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-prigovor-za-nezadovol-
stvo-od-godishnata-otsenka/
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1.3.1. Пример – Приговор против соопштена оценка

До
 Наставничкиот совет на училиштето 

_____________________________________

П Р И Г О В О Р

Предмет: Во врска со соопштената годишна оценка по предметот ____________________

Јас ученикот/чката____________________од __________(година и клас) согласно со член 
47 од Законот за средното образование, го поднесувам овој приговор до Наставничкиот 
совет на училиштето во законски предвидениот рок од 3 дена по соопштувањето 
на оценката, бидејќи сум незадоволен/а од оцената________________по предмет
от___________________________соопштена на ден __________________порадиследниве 
причини ______________________________________________________________________
___.
Поради тоа барам Наставничкиот совет на училиштето согласно на законската можност, 
да ми одобри повторно оценување по предметот _______________________од страна на 
испитна комисија.
Со цел повторното проверување да биде објективно, барам предметниот 
наставник_____________________да биде изземен од член во испитната комисија.

____________________                                                                   _______________________                                                   
         Датум и место                                                                          Потпис на ученикот/чката

1.4. Изрекување педагошки мерки

Прашање:
„Јас сум ученик во средното училиште на град Скопје Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“. 
Класниот раководител ми укажа дека ќе добијам педагошки мерки доколку не го поправам 
однесувањето. Дали раководителот на паралелката има право на тоа затоа што истот случај 
беше со мојот другар, но нему мерките му беа соопштени од страна на директорот?“

Одговор:
Да, класниот раководител со укажаните мерки правилно постапил, ова се регулира со 
Законот за средно образование и Статутот на вашето училиште каде членот 49 од овој статут 
објаснува дека за повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот се 
предвидуваат педагошки мерки:
- писмена опомена,
- опомена пред отстранување,
- отстранување од училиштето.

Писмената опомена на ученикот може да ја изрече раководителот на паралелката, 
наставничкиот совет на паралелката или директорот. Опомената пред отстранување и 
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отстранувањето ги изрекува наставничкиот совет на училиштето.

Прашање:
„На еден мој другар му беше изречена педагошка мерка – опомена пред исклучување. Тој не 
се пожали никаде. Дали тој би имал право да се жали за оваа мерка?“

Одговор:
Поради повреда на должностите и неисполнување на обврските  за ученикот можат да се 
применат педагошки мерки и тоа:
- писмена опомена
- опомена пред отстранување и
- отстранување од јавното училиште.

Кој ја изрекува писмената опомена?

Писмената опомена за ученикот ја изрекува раководителот на паралелката, наставничкиот 
совет на паралелката или директорот.  

Кој ја изрекува опомената пред отстранување и отстранувањето?

Опомената пред отстранување и отстранувањето го изрекува наставничкиот совет. 
Ученикот има право на приговор само против одлуката со која се изрекува опомена 
пред отстранување и отстранување кои ги изрекува наставничкиот совет. Приговорот се 
поднесува до органот на управување на училиштето во рок од 8 дена од денот на приемот 
на одлуката. Постапувајќи по приговорот, органот на управување на училиштето може 
педагошката мерка да ја потврди, да ја измени или да ја укине. Одлуката по приговорот е 
конечна. 

Педагошката мерка отстранување може да се изрече само за потешка повреда на должноста 
утврдена со статутот на училиштето. Педагошката мерка отстранување се применува за 
учебната година во која е изречена. На ученикот може да му се изрече педагошка мерка 
отстранување од училиштето во текот на целата учебна година. Начинот на изрекување на 
педагошките мерки поблиску се утврдува со упатство што го донесува министерот.

Прашање:
„Како изгледа приговорот против изречена педагошка мерка?“

Одговор:
Во Законот за средно образование е дадена законска можност ученикот да поднесе 
приговор против одлуката со која се изрекува опомена пред отстранување и отстранување 
кои ги донесува наставничкиот совет во училиштето. Против овие одлуки ученикот може 
да поднесе приговор до органот на управување на училиштето. Приговорот се поднесува во 
рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.

Не постои посебен образец како изгледа приговорот против изречена педагошка мерка, 
но советодавниот сервис за права на млади изработи пример-приговор против изречена 
педагошка мерка, кој може да се преземе од следниот линк: http://mof.mk/servismladi/kako-iz-
gleda-prigovor-protiv-izrechena-pedagoshka-merka/
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1.4.1. Пример – Приговор против изречена педагошка мерка

До
Училишниот одбор на училиштето

______________________________
______________________________

П р и г о в о р

Предмет: Приговор против изречена педагошка мерка ______________________________ 
(опомена пред отстранување или отстранување од јавно училиште)

Јас ученикот/чката____________________од __________(година и клас) согласносо член 57 
од Законот за средното образование, го поднесувам овој приговор до Училишниот одбор на 
училиштето во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката со 
која ми е изречена педагошката мерка ____________________________ со одлука донесена 
од страна на Наставничкиот совет и примена на ден_________________, со кој барам 
Училишниот одбор да ја укине одлуката, поради следново:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(причини поради кои се поднесува приговорот).

Поради тоа барам органот на управување во училиштето да ја преиспита одлуката со која 
ми е изречена педагошката мерка, да ги земе предвид причините поради кои го поднесувам 
овој приговор и да одлучи согласно на Законот за средното образование.

_______________________________                                    _______________________________
               (датум и место)                                                               (потпис на ученикот/чката)

1.5. Право на бесплатен јавен превоз на средношколци

Прашање:
„Што можам да направам доколку ми е повредено правото на слободен превоз на 
средношколци во Скопје?“

Одговор:
Согласно на Законот за средното образование, за ученикот кој има статус на редовен ученик 
во јавно средно училиште се организира бесплатен превоз до училиштето, ако ученикот не се 
смести во ученички дом. Ученикот има право на бесплатен превоз ако местото на живеење 
е оддалечено најмалку 2,5 километри од средното училиште во кое ученикот е запишан и 
ја посетува наставата и ако избраната струка и профил не е застапена во општината во 
која ученикот живее. За ученикот кој користи сместување и исхрана во ученички дом не се 
организира бесплатен превоз до дома за време на викендите, освен за учениците со посебни 
образовни потреби.Ученикот со посебни образовни потреби и лицето за негова придружба 
имаат право на бесплатен превоз без оглед на оддалеченоста на нивното место на живеење 
до државното средно училиште во кое ученикот е запишан и ја посетува наставата. Начинот 
на организирање на бесплатноот превоз на учениците, учениците со посебни образовни 
потреби и лицата за нивна придружба, од местото на живеење до јавното средно училиште, 
го утврдува министерот.
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На твоето прашање што можеш да направиш доколку ти е повредено правото на бесплатен 
превоз, ти имаш право да поднесеш пријава доколку сметаш дека ти е повредено правото. 
Советодавниот сервис за права на млади изготви пример запријава поради сторена 
повреда на правото на бесплатен јавен превоз на учениците во Град Скопје која можеш да 
ja преземешна следниот линк: http://mof.mk/servismladi/povreda-na-pravo-na-sloboden-prevoz-
na-srednoshkoltsi-vo-skopje/

1.5.1. Пример: Пријава поради сторена повреда на правото на бесплатен 
јавен превоз на учениците во Град Скопје

ДО
________________________________
________________________________

(до кого ја поднесувате пријавата)

П Р И Ј А В А
Поради сторена повреда на правото на бесплатен јавен превоз 

на учениците во Град Скопје

Јас ______________________ (име и презиме) ја поднесувам оваа пријава 
до  горенаведениот наслов, поради повреда на моето право на бесплатен јавен 
превозсогласно со член 41-а од Законот за средното образование, поради тоа што на ден 
____________________во ___________(часот) од страна на автобус со регистарски табли
ци____________________________број на линија______од __________________________ 
(фирма на превозникот) наавтобуската станица_______________________ (стојалиштето 
каде е констатирано/одбиено вршењето на превозот), ми беше повредено правото на 
бесплатен јавен превоз како ученик.

Сметам дека моето право на бесплатен јавен превоз е повредено поради _______________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(опис на настанот што се случил).
 
Поради тоа ја поднесувам оваа пријава до надлежните со цел постапување по истата и 
преземање на соодветни мерки во овој случај.

_________________, Скопје                                                ________________________
                   Потпис на ученикот/чката
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1.5.2. Инфографик – Право на бесплатен јавен превоз на средношколците 
на град Скопје
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1.6. Право на екскурзија

Прашање:
„Што можеме да направиме ако сме оштетени од страна на агенцијата преку која сме биле 
на екскурзија?“

Одговор:
Министерот за образование по предлог на Бирото за развој на образованието, носи Правилник 
за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта. 
Согласно на овој Правилник, непосредно по организирање на екскурзијата, најдоцна во рок 
од 3 дена, задолжително е поднесување извештај со оценка за изведувањето на екскурзијата 
и квалитетот на дадените услуги за време на истата.Овој извештај се разгледува од страна 
на Наставничкиот совет и Советот на родителите, а го усвојува Училишниот одбор. Вашите 
родители се запознаваат со содржината на Извештајот на родителските средби и можат да 
дадат свое мислење или пак да приговараат доколку сметаат дека постои основана причина 
(како во вашиот случај кога директно вие како ученици сте биле оштетени од страна на 
агенцијата која ја организирала екскурзијата).

Во овој случај вие потребно е да им кажете на вашите родители, при разгледување на 
извештајот за изведување на екскурзијата, дека можат да поднесат барање во име 
на учениците до директорот на училиштето, да  го побараат договорот што е склучен 
со понудувачот (агенцијата) и да бараат училиштето да постапи согласно со договорот 
склучен со понудувачот(агенцијата).Училиштето е должно да постапува согласно со 
погореспоменатиот Правилник, бидејќи надзор врз неговото спроведување врши Државниот 
просветен инспекторат и овластениот просветен инспектор на општината, односно Градот 
Скопје. 

1.7. Право на работа

Прашање:
„Ви пишувам во врска со средношколско вработување. Бев да конкурирам за работно место 
во кафуле и ми рекоа дека треба да поседувам членска картичка од младинска заедница. 
Дали сте вие таа заедница, а ако не сте, постои ли некоја веројатност да знаете каде треба 
да се извади таа членска картичка за да можам да се вработам (половина работно време)?“

Одговор:
Во твојот случај, не постои обврска за поседување членска картичка од младинска заедница 
бидејќи истата не постои како услов.

Ти како средношколец имаш право да се вработиш под услов да не си под 15-годишна 
возраст, освен за учество во активности кои со закон е утврдено дека може да ги извршува 
тоа лице, но не подолго од 4 часа дневно. По исклучок, ако имаш помалку од 15 години, 
но не повеќе од 18 години може, со плаќање надоместок, да учествуваш во активности 
кои по својот обем и карактер не влијаат штетно врз твоето здравје, безбедност, развој 
и образование, како на пример: учество во културни и артистички активности, спортски 
настани и рекламни активности.

Ако си:
• Под 15 години можеш да работиш не подолго од 4 часа дневно
• Под 16 години, можеш да работиш до 30 часа неделно и во случај кога работиш кај повеќе 
работодавачи истовремено
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• Над 16 години, можеш да работиш 37 часа и 45 минути неделно и во случај кога работиш 
кај повеќе работодавачи.

Работодавачот е должен да ти обезбеди заштита од економска експлоатација и од 
каква било работа која може да има штетно влијание врз твојата безбедност, здравјето, 
физичкиот, менталниот, моралниот или социјалниот развој или може да ти го загрози твоето 
образование.

1.8. Дисциплинска одговорност на наставниците

Прашање:
„Дали обврската за однесување со почит кон учениците важи за професорите и надвор од 
наставата? Ова го прашувам бидејќи една професорка се однесуваше многу некоректно 
кон мене, се почувствував навредено и омаловажено и јас кога ѝ реков се извинувам не е во 
ред како професорка вака да ми зборувате, таа ми рече дека не сме на час и како сака ќе 
се однесува. Прашањето ми е дали наставниците подлежат на дисциплинска одговорност?“

Одговор:
Средношколците имаат загарантирано право непречено да го остваруваат своето 
образование. Тоа значи дека телесното и психичкото малтретирање е забрането. 
Професорите треба да ги почитуваат учениците, но секако и учениците треба да се однесуваат 
со почит кон професорите. Професорите во средните училишта вршат воспитно-образовна 
дејност и имаат своја одговорност. Тоа значи дека тие за својата работа се лично одговорни 
за вршењето на работите и на работните задачи од работното место. Одговорноста може 
да биде дисциплинска и/или материјална. Одговорноста за сторено кривично дело, односно 
прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност на вработените. Дисциплинската и/
или материјалната одговорност на вработените во јавниот сектор се утврдува со закон. 

Согласно со Законот за просветна инспекција, државниот просветен инспектор меѓу бројните 
овластувања и одговорности има надлежност да предлага поведување на дисциплинска 
постапка против вработените во државните и приватните воспитно-образовни установи, 
ученичките и студентските домови, високообразовните и научните установи, како и да 
предлага отстранување од работно место во случаите утврдени со закон. Просветниот 
инспектор предлага до раководниот орган на воспитно-образовната установа, ученичкиот 
и студентскиот дом, високообразованата и научната установа, мерка отстранување на 
вработен од работно место ако  врз основа на факти при вршење на надзорот утврдил дека 
постои основано сомнение дека наставник и други вработени во воспитно-образовниот 
процес сториле повреда со тоа што:

- Се зависници од дрога, односно алкохол;
- Наведуваат ученици, студенти за уживање на дрога или на консумирање алкохол или на 
истите им продавале дрога или алкохол;
- Не презема мерки за спречување на учениците и студентите од уживање на дрога, односно 
консумирање алкохол, доколку знаеле за таква појава во воспитно-образовните установи;
- Вршат физичко и психичко малтретирање врз деца, ученици и студенти;
- Наведуваат кон сексуална злоупотреба или сексуално злоупотребуваат ученик, студент 
или вработен и
- Прават повреда при наплатување  и распределба на финансиските средства.

Просветниот инспектор до органот кој го избира директорот на воспитно-образовната 
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установа, високообразовната и научната установа, ученичкиот и студентскиот дом 
предлага мерка отстранување од работното место, ако врз основа на факти при вршењето 
на надзорот утврдил дека постои основано сомневање.

1.9. Оценување на учениците и квалитет на наставата

Прашање:
„Колку време по тестот во школо треба да ги добиеме резултатите?“

Одговор:
Согласно со Законот за средното образование, кога ученикот писмено одговара, најдоцна во 
рок од 10 дена по завршување на писмената работа и/или други изработки. При оценувањето 
на писмените работи и другите изработки наставникот треба да ги внесе забелешките на 
начин на кој ќе можеш лесно да ги согледаш недостатоците во однос на твоето знаење со 
цел да ги поправиш понатаму. Исто така, учениците имаат и право на увид во оценката од 
писмените работи, графичките, техничките и други изработки.

Прашање:
„Дали професорите смеат да даваат ненајавени тестови на училиште?“

Одговор:
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши 
со интерно и екстерно проверување. Екстерното проверување на постигањата на успехот на 
учениците се врши на крајот на секоја учебна година (освен за ученици во завршна година 
на образование за кои се врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна до крајот 
на февруари во тековната учебна година). За разлика од екстерното оценување кое го 
организира и спроведува училиштето преку училишна комисија, интерното проверување на 
постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето.

Воспитно-образовната работа во средното образование ја остваруваат наставниците (како 
и воспитувачи и стручни соработници, педагог, психолог, дефектолог, социолог, лаборант, 
библиотекар и др.).

Наставниците ја планираат, подготвуваат и реализираат наставата, водат педагошка 
евиденција и документација, планираат и реализираат додатна настава, ги оценуваат 
учениците, планираат и организираат средби со родителите и сл.

Во рацете на наставниците е спроведувањето на интерните проверки (тестирања) на 
учениците. Со цел наставникот да го одржува во континуитет процесот на совладување на 
материјата по предметот, може да одлучи да им даде на учениците ненајавни тестови за 
проверка на нивните знаења.

Прашање:
„Дали е правично професорите по средните училишта да не ни дозволуваат да го пречкртаме 
одговорот па повторно да го напишеме?“

Одговор:
При оценувањето на писмените работи и другите изработки, наставникот треба да ги внесе 
забелешките на начин на кој ќе можеш лесно да ги согледаш недостатоците во однос на 
твоето знаење со цел да ги поправиш понатаму. Исто така, учениците имаат и право на увид 
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во оценката од писмените работи, графичките, техничките и други изработки.

Ти имаш право на увид во тестот и да му објасниш на професорот зошто си го пречкртал  
одоговорот. Доколку наставникот одбие да го разгледа тестот, а притоа оценката од тестот 
влијае врз завршната оценка, имаш право на приговор против оценката (како се поднесува 
приговор повеќе на mof.mk/servismladi) во кој ќе објасниш зошто не си задоволен од оценката.

Прашање:
„Дали е правично да се бркаат ученици од час?“

Одговор:
Ученикот не смее да биде избркан од часот. Предметниот наставник е должен ученикот кој 
прави дисциплински испади на часот, да го евидентира во посебна графа за забелешки во 
дневникот. Ученикот не смее да биде избркан од часот, туку тој може да биде испратен кај 
стручната служба во училиштето, заедно со претседателот на паралелката и повторно да 
се врати на часот. 

Ова од причина што случајот треба да биде испитан од страна на раководителот на 
паралелката и стручните соработници и доколку се оцени дека има прични се започнува 
постапка за изрекување на педагошка мерка. Начинот за изрекување педагошки мерки 
поблиску се уредува со Упатство за начинот за изрекување на педагошките мерки во јавните 
средни училишта, кој го донесува министерот за образование и наука врз основа на Законот 
за средното образование.

Прашање:
„Mногу години наназад ние средношколците во училиштето во кое учам се жалиме дека 
немаме книги, дека инвентарот е стар и сл., но нема никакви резултати. Кои механизми ни 
стојат на располагање за да се промени оваа ситуација?“

Одговор:
Ова е едно од прашањата поради кои постојано го потенцираме значењето на правото 
на здружување на средношколците и што можат да постигнат тие. Во прилог се некои од 
одговорите поврзани со ова прашање.

Дали како ученици можеме да се здружиме за 
да си ги оствариме правата кои ни припаѓаат?

Секако дека имате право да се здружите бидејќи на тој начин полесно и подобро ќе си ги 
остварите своите права и интереси. 

Кога можеме ние средношколците да се здружиме и како?

Можете да се здружите  кога ќе наполните 15 години, но исто така потребна ви е изјава за 
согласност која треба да ви ја даде вашиот родител или законскиот застапник. 

Дали со моите соученици можам да основам здружение/
организација преку кое заеднички ќе заработуваме?

Не, такво здружување не можете да основате, затоа што организациите не можат да се 
основаат за стекнување со материјална добивка.
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Зошто е потребно здружувањето на средношколците? 

Потребно е да се здружите затоа што здружените средношколци може да имаат свои 
претставници во телата на одлучување во училиштето, општината, министерствата. На 
таков начин може да го изразите своето мислење, односно преку здружувањето да ги  
остварите своите цели и да ги заштитите своите права, интереси и уверувања во согласност 
со Уставот и законот.

Кои придобивки ги имаме доколку се здружиме?

Остварувањето на правото на здружување значи поголем активизам, залагање за своите 
права и подобри услови за образовние, остварена соработка со другите средношколци и 
заемно помагање. Тоа води кон изнаоѓање повеќе алтернативни решенија за проблемите 
со кои се соочувате, како и развивање и негување на почит и толеранција во однос на 
различностите.

Каде ние како здружени средношколци можеме да влијаеме? 

Како здружени средношколци можете активно да се вклучите во наставата со давање 
сугестии и предлози за подобрување на самата настава. Можете да придонесете и во 
подобрување на односите меѓу учениците, односите на релација ученик – наставник со цел 
да решите некој конфликт, како и физичките услови во училиштето, на пример како да 
се подобри хигиената, да се збогати библиотечниот фонд во училиштето. Здружението на 
средношколци покрај активното вклучување во наставата може да придонесе и во однос 
на воннаставните активности, односно каде да се оди на екскурзија или пак организирање 
на некој настан или забава.

Прашање:
„Полагав државна матура. Ако не сум задоволна, имам право на приговор, но треба да се 
плати 1000 денари. Ако приговорот е основан и се утврди повреда тогаш парите се враќаат, 
но ако не се утврди повреда парите не се враќаат. Како да знам дали навистина постапуваат 
по тој приговор и дали постапувањето е објективно?“

Одговор:
Прашањето за правото на приговор на ученикот е уредено согласно со Правилникот за 
начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите за државна 
матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование.

Па така доколку кандидатот смета дека е направена грешка во оценувањето на испитните 
задачи, во пресметувањето на бројот на бодовите или во изведувањето на оценката, може 
да достави приговор на оценката од испитот. Рокот за доставување приговор е најдоцна два 
дена по објавувањето на прелиминарните резултати од испитот. Кандидатот приговорот 
за екстерните испити го поднесува до Училишна матурска комисија која приговорот го 
проследува до Државниот испитен центар најдоцна еден ден по завршување на рокот за 
доставување приговори. Приговорот се разгледува од страна на предметната комисија за 
приговори која е составена од три члена: член на соодветната државна матурска предметна 
комисија, претставник на Државниот испитен центар и претставник од оценувачите, најдоцна 
седум дена од приемот на приговорот за јунскиот испитен рок и најдоцна четири дена за 
августовскиот испитен рок. Предметните комисии за приговори се формираат од страна на 
Државниот испитен центар. Ако бројот на приговори по одреден предмет е голем, може да 
се формираат повеќе од една комисија за приговори.
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Со поднесувањето на приговорот кандидатот приложува копија од уплатница за трошоци за 
разгледување на приговорот.

Токму како што кажа и ти во твоето прашање, ако комисијата врз основа на увидот во 
испитниот материјал констатира дека приговорот на кандидатот е основан, утврдува 
конечен број на бодови, а уплатените средства на кандидатот му се враќаат.

Кандидатот приговорот за испитите од интерниот дел го поднесува до УМК која го проследува 
приговорот до училишната предметна комисија. Училишната предметна комисија го 
разгледува приговорот во присуство на еден член од УМК. Кандидатот за резултатот од 
приговорот се известува најдоцна три дена од денот на приемот на приговорот.

Ако комисијата констатира дека е направена грешка, во тој случај таа утврдува конечен 
број на бодови.

Во однос на твоето прашање како ќе знаеш дали навистина постапуваат, ти имаш право 
на увид. Кандидатот кој доставил приговор има загарантирано право на увид во тестот. 
Комисијата е стручен орган кој работи согласно со законот и не би дозволила да направи 
таков пропуст, особено што има законска можност да се формираат повеќе комисии за да  
постигнат да обработат голем број приговори, а дотолку повеќе што правото на увид е уште 
поголем притисок успешно да се одлучи по секој приговор.

Советодавниот сервис за права на млади изготви приговор на оценката од испитот до 
Училишна матурска комисија кој може да се преземе од следниот линк: http://mof.mk/ser-
vismladi/drzhavna-matura/

1.9.1. Пример – Приговор на оценката од испитот до Училишна матурска 
комисија

До
Училишната матурска комисија на училиштето

___________________________

П р и г о в о р

Предмет: Приговор на оценката од испитот за државна матура

Јас ученикот/чката____________________од __________(година и клас) согласносо член 
50 од Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на 
испитите за државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование, 
го поднесувам овој приговор до Училишната комисија на училиштето во законски 
предвидениот рок од 2 дена по објавувањето на прелиминарните резултати од испитот, 
објавени на ден_____________________, поради следниве причини:
______________________________________________________________________________
(ако е направена грешка во оценувањето на испитните задачи, во пресметување на бројот 
на бодовите или во изведувањето на оценката).

 Поради тоа, го поднесувам овој приговор до Училишната комисија од која барам во 
разгледувањето и постапувањето по приговорот да ги земе предвид причините поради кои 
го поднесувам овој приговор.

________________________________                                       ______________________________
   (датум и место)                                                                     (потпис на ученикот/чката)
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2. Прашања и одговори во категоријата високо образование

2.1. Паралелно студирање
Прашање:
„Студент сум на втора година на Економскиот факултет. Сакам да се запишам на уште 
едни студии од областа на природно-математичките науки. Дали можам да го остварам 
ова право?“

Одговор:
Законот за високо образование му ја дава оваа можност на секој студент кој има желба 
да го продолжи студирањето на уште една студиска програма. Доколку првата академска 
година ја имаш завршено успешно и секоја наредна година ја завршуваш со просек 
на оценките над 9 и идните студии на кој ќе се запишеш се од научното подрачје на 
биотехничките, техничко-технолошките или природно-математичките науки со исклучок 
на студиските програми од научните полиња на воено-техничките науки, сообраќај и 
транспорт, индустриско инженерство и менаџмент, контрола на квалитет, животна 
средина и географија, во тој случај ќе бидеш ослободен од плаќање на трошоците за 
студирање на втората и секоја наредна студиска програма.

Прашање:
„Доколку сум запишан како редовен студент на правниот факултет при УКИМ, дали можам 
напоредно да запишам уште еден факултет(исто во склоп на УКИМ) и како би одела 
процедурата?(цена на вториот факултет, дали морам да присуствувам на предавања, 
статус итн.)“

Одговор:
Законот за високо образование им дава можност на студентите да студираат на две или 
повеќе студиски програми од прв циклус на студии истовремено (паралелно студирање) 
на една или повеќе високообразовни установи. Студентот е ослободен од плаќање на 
трошоците за студирање на втората и секоја наредна студиска програма на која ќе биде 
запишан доколку:

- првата студиска програма ја има успешно завршено на првата академска година и ја 
завршува секоја наредна академска година со просек на оценките над 9 и
- втората и секоја наредна студиска програма на која ќе биде запишан е од научното 
подрачје на биотехничките, техничко-технолошките или природно-математичките науки 
со исклучок на студиските програми од научните полиња на воено-техничките науки, 
сообраќај и транспорт, индустриско инженерство и менаџмент, контрола на квалитет, 
животна средина и географија.

Во однос на делот од прашањето за цената за студирање на вториот факултет и обврската 
за присуствување на предавања и слично, секој факултет поединечно со посебен 
правилник го уредува прашањето за паралелно студирање со кој поблиску се уредуваат 
начинот и условите за студирање.

Поради тоа, те советуваме да се обратиш во службите на факултетот и да го побараш 
соодветниот правилник кој го уредува ова прашање или да ни дадеш информација за кој 
факултет се работи, односно на кој факултет паралелно планираш да студираш.
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2.2. Влијанието на просекот врз процесот на студирање
Прашање:
„Дали доколку просекот во претходната година ми е над 9.00 (девет), наредната година сум 
ослободен од плаќање партиципација?“

Одговор:
Согласно на чл. 110-а ст.4 од Законот за високо образование, право на бесплатно школување 
имаат студенти со завршен просек од над 9 во претходната година.

Прашање:
„Како да го остварам правото на бесплатно студирање? Има ли молба или барање некаде 
каде што можам да преземам или ако нема, што содржи тој поднесок?“

Одговор:
Не постои посебно барање коешто можеш да го преземеш, но советодавниот сервис за 
права на млади во овој случај изготви пример – Барање за остварување на правото на 
бесплатно студирање кое можe да се преземе од следниот линк: http://mof.mk/servismladi/
kako-da-go-ostvaram-pravoto-za-besplatno-studirane/

2.2.1. Пример: Барање за остварување право на бесплатно школување
ДО

 ________________________, 
                                                                                     Декан на ______________ факултет

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
          Скопје, Република Македонија

Б А Р А Њ Е 

 Јас ------------------------------, студент на ------------------------------------------- во ------- година, 
со број на индекс ---------------------, го поднесувам ова барање до Деканот --------------------------
------------------------------, за да ми дозволи бесплатно школување во текот на втора година од 
студиите, односно во академската 2014/2015 година.

 Согласно со член 110-а став 4 од Законот за високо образование, право на бесплатно 
школување имаат студенти со завршен просек од над 9 во претходната година. Во прилог 
на ова барање ви доставувам копија од индексот каде може да се види дека мојот просек 
во прва година, односно во академската 2013/2014 е ----------------. Па така, согласно на 
погоренаведената законска одредба и мојот просек, јас можам да го искористам моето 
право на бесплатно школување, со кое во наредната академска година, бесплатно ќе се 
школувам ----------------------------------------------------- во Скопје.

Ви благодарам.

Со почит,
-----------------------------------------------

Прилози:
Копија од индекс број ------------------------- на студент --------------------------------------

Скопје, --------------------------
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Прашање: 
„Јас сум студент на правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Ме интересира, дали 
кога би сакала да запишам втор циклус студии е потребно да имаш просек 8,5 од сите три 
години?“

Одговор:
Согласно со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските 
програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2013/14 година, 
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ –Скопје на вториот циклус студии може да се 
запише студент којшто претходно завршил тригодишни правни студии од првиот циклус со 
освоени најмалку 180 кредити, односно кој се стекнал со диплома „дипломиран правник“.

Просекот на тригодишните правни студии од првиот циклус не е услов за запишување на 
втор циклус правни студии.

Но, распоредот на студентите по насоки се извршува согласно со успехот остварен на 
првите три години од студирањето и приоритетите дадени во изјавите на студентите при 
конкурирањето.

2.3. Приговор поради оценка од проверка на знаењето
Прашање:
„Кои се моите права како студент на Педагошки факултет – Скопје; полагам неколку 
пати ист предмет, професорката неколку пати ме турка иако имам отидено веќе 2 пати 
на консултации и ми го има дадено истиот одговор дека сум многу интелигентна и дека 
наредна сесија сигурно ќе положам, но повторно истото го учам и не положувам. Ја имам 
замолено професорката и усно да ме испраша, но добивам изговор –како за сите студенти 
така и за мене. Што да направам во однос на ова?“

Одговор: 
Доколку не си задоволна од оценката која си ја добила на испитот, имаш право во рок од 24 
часа од објавување на резултатите на испитот да поднесеш приговор до деканот, односно 
директорот на твојот факултет или директорот на единицата. Доколку деканот процени 
дека се основани твоите наводи истакнати во приговорот, професорот е должен во рок од 
24 часа да ја преиспита оценката од испитот која ти си ја добила. Но, доколку професорот 
не ја преиспита оценката или пак ја потврди истата, тогаш имаш загарантирано право да 
полагаш пред тричлена комисија која ќе биде составена од исто или сродно наставно-
научно подрачје. Оваа комисија ја составува деканот. Полагањето на ваков испит пред 
тричлена комисија ќе се спроведе во наредните 24 часа од денот кога си била известена за 
преиспитување на оценката. Битно е да се напомене дека професорот кај кого првично си 
го полагала испитот нема да биде биде дел оваа тричлена комисија.

Советодавниот сервис за права на млади, имајќи го предвид фактот дека студентите многу 
често изразуваат незадоволство од оценувањето на професорите на факултетите, изработи 
инфографик во кој на лесен и практичен начин е видлива постапката која ти ја објаснивме.

Советодавниот сервис за права на млади изготви приговор поради оценка од проверка на 
знаењето кој може да се преземе од следниот линк: http://mof.mk/servismladi/prigovor-za-
otsenka-na-ispit/
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2.3.1.Инфографик: Полагаше испит и не се сложуваш со оценката?
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2.3.2. Пример – Приговор поради оценка од проверка на знаењето
  До     

        Деканот на ________________________ 
                  __________________________________ 
                                           (Факултет)   
  
    

П р и г о в о р

Предмет: Во врска со оценката од испитот по предметот ____________________________

Јас, _________________________________(име и презиме), студент на ____________
______________________ (факултет) во ________ (година на студии), на студиска пр
ограма_________________________со број на индекс________________, согласно со 
член 115 од Законот за високото образование го поднесувам овој Приговор до деканот 
во законски предвидениот рок од 24 часа од објавување на резултатите по предмет
от__________________________, објавени на ден ____________________.

Овој приговор го поднесувам поради следниве причини _____________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________(ако студентот е незадоволен од 
завршното оценување, односно оценување, односно од оценката, или ако смета дека испитот 
не е спроведен согласно со законот, односно правилник/статут на високообразовната 
установа).

Барам деканот да определи предметниот наставник да ја преиспита оценката во рок од 24 
часа, а доколку предметниот професор во овој законски рок не ја преиспита оценката од 
завршното оценување, односно ја потврди оценката, барам деканот на формира тричлена 
комисија пред која ќе го полагам испитот.

Со цел повторното проверување да биде објективно, барам предметниот наставник 
_____________________ да биде изземен од член во испитната комисија.

_________________________                                                   ______________________
               (датум и место)                                                                (потпис на студент)

2.4. Предвремено/одложено полагање испити
Прашање: 
„Одам за Америка на почеток на месец јуни, имам уште 4 испити до крај и дипломска,сè 
ми е положено во најдобар ред,но факултетот не ми дозволува да полагам предвремена 
колоквиумска недела и испитна сесија,ниту пак ми дава можност да предадам дипломски 
труд пред време,никако не ми излегуваат во пресрети моментално поради неколку испити 
можно е да изгубам 3 години од студирањето. Што би можел да променам во дадената 
ситуација и како да реагирам?“

Одговор:
Тоа што Советодавниот сервис за права на млади може да те посоветува да направиш е 
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следново: Поднеси писмено официјално барање/молба до Деканатот во кое ќе наведеш 
дека бараш да полагаш предвремено поради престој во странство. Како доказ достави ги 
копиите од добиената виза и резервираната авионска карта. Она што останува е да видиш 
како ќе одговори деканот на ова барање и по кој основ евентуално ќе те одбие.

Во меѓувреме, ти предлагаме да се обратиш до службеното лице на факултетот одговорно 
за пристап до информации од јавен карактер и усно да побараш копија од Правилата за 
студирање и Правилникот за внатрешни односи и работење или некој ваков сличен документ. 
Согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ако барањето 
се поднесува усно, имателот на информацијата е должен да ти одговори во рок од 5 дена.

По добиениот одговор од страна на факултетот, односно доколку ги добиеш бараните 
документи, може да провериме дали и како е уредено прашањето за предвремено полагање 
испити. Штом добиеш одговор на барањето за слободен пристап, слободно обрати ни се 
доколку имаш дополнителни прашања.

Доколку сакаш, можеш да се обратиш и до Студентскиот парламент при твојот факултет. 
Пред да го поднесеш официјалното писмено барање до Деканатот, обрати се до Студентскиот 
парламент и доколку добиеш поддршка од нивна страна, може позитивно да влијае при 
одлучувањето на деканот за твоето барање. Те советуваме обраќањето до Студентскиот 
парламент да не биде усно, туку со писмена молба/барање во која ќе ја образложиш твојата 
ситуација и ќе им објасниш зошто ти е потребно предвремено полагање.

Прашање:
„Некаде во декември/јануари би требало да одам на мала операција којашто и покрај тоа 
што не е сериозна, бара одморање барем еден месец. Според академскиот календар на 
факултетот на којшто се запишав, во тој период ќе имам колоквиумска недела, а потоа и 
испитна сесија. Бидејќи од септември сум бруцош и сè уште не знам како се движат работите, 
дали моето отсуство би било оправдано, односно дали ќе влијае врз моите постигнувања 
и дали има некоја постапка што би можела да се спроведе за да ги полагам колоквиумите 
предвремено или пак отпосле?“

Одговор: 
Поднеси официјално барање/молба до деканот на твојот факултет во кое ќе наведеш 
дека бараш да ти се овозможи предвремено или пак одложено полагање на колоквиумите/
испитите поради здравствени причини. Детално објасни за што станува збор и не заборавај 
да доставиш копија од медицинска документација во прилог. Пожелно би било да доставиш 
и мислење од доктор дека по извршената операција, потребно ќе ти биде опоравување во 
времетраење од најмалку 1 месец.

2.5. Мирување на студии
Прашање: 
„Студент сум на Машинскиот факултет при УКИМ и размислувам студиите да ги ставам една 
година во мирување поради друго професионално надградување.Што треба да направам и 
дали може подетално да ми го објасните процесот на ставање на студиите во мирување и 
што значи тоа за мене како студент? Дали ќе го изгубам местото во државна квота кога ќе 
се вратам на студиите и кои се можните проблеми што може да се појават кога ова ќе се 
случи?“

Одговор:
Согласно со член 324 од Статутот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје , на 
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секој студент може да му мируваат обврските во следниве случаи:
- за време на бременост;
- со дете до 1 (една) година старост;
- за време на болест подолга од 1 (еден) семестар;
- поради семејни причини;
- за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 30 дена во текот 
на одржувањето на наставата, доколку со наведената размена не се стекнуваат ЕКТС-
кредити;
- за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус на член на 
репрезентацијата на РепубликаМакедонија;
- неможност за исполнување на финансиските обврски;
- во други случаи за чија оправданост одлучува деканот, односно лицето овластено од него.

Во конкретниот случај, твоето барање за мирување на студиите би се подвело под точка 
8, односно за истото треба да одлучи деканот или по негово овластување, продеканот за 
настава, по твое писмено поднесено барање и доставена соодветна документација.

Доколку за време на мирувањето на обврските настанат измени во студиската програма, ти 
ќе продолжиш да студираш на изменетата студиска програма и си должен да ги исполниш 
обврските што претставуваат разлика помеѓу двете студиски програми.

За време на мирувањето на обврските, можеш да полагаш испити доколку за полагањето на 
тие испити си ги исполнил условите.

Исто така, имај предвид дека си должен да го активираш студирањето во рок од 15 дена по 
истекувањето на настапувањето на причините за мирување.

Доколку пак не го активираш мирувањето, ниту, пак, запишеш година, односно семестар, ќе 
ти престане статусот студент.

За времетраењето на мирувањето на обврските ти не си задолжен со финансиски обврски 
доколку ги имаш измирено заостанатите финансиски обврски.

Советодавниот сервис за права на млади изготви пример – молба за ставање студии во 
мирување која може да се преземе од следниот линк:
http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-molba-za-stavane-studii-vo-miruvane/
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2.5.1. Пример – Молба за ставање студии во мирување
До

                                                                
Факулетот_______________________

                                        ________________________________
   Служба за студентски прашања

М о л б а

Јас _________________________________(име и презиме), студент на ______________
____________________ (факултет) во ________ (година на студии), на студиска програ
ма_________________________со број на индекс________________, ја поднесувам оваа 
молба до горенаведениот наслов, за да ми дозволи да ги ставам студиите во мирување.
Молам студиите да се стават во мирување  поради ___________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

__________________________                                                  ________________________
           (датум и место)                                                                      (потпис на студентот)

2.6. Авторски права на студентите
Прашање:
„Како студент често пишувам семинарски и изработувам проекти за на факултет. 
Проектите се мои идеи бидејќи студирам индустриски дизајн и претпоставувам дека се моја 
интелектуална сопственост. Би сакал повеќе да ми објасните околу правото на авторство и 
дали сопственоста на проектот е моја, на факултетот или заедничка? Кои права ги имам јас 
како студент врз моите трудови за време на студиите и дали станува збор за коавторство 
бидејќи името на менторот (кој не те менторира) стои, како и факултетот на самите проекти/
семинарски?“

Одговор:
Најпрво законски да дефинираме што претставува авторско дело. Тоа е дело, во смисла на 
Законот за авторско и други сродни права, односно интелектуална и индивидуална творба 
од областа на книжевноста, науката и уметноста, изразена на кој било начин и форма.

Во самиот момент кога ти ги изработуваш тие семинарски или проекти, стануваш автор на 
тоа дело и имаш авторско право на истите.

Ти ни кажуваш дека при изработката на разни семинарски и други проекти по некое 
правило соработуваш со т.н. ментор и во таа смисла може да се повикаме на еден член од 
горенаведениот закон кој вели дека авторското право на дело создадено во соработка на 
две или повеќе лица, им припаѓа на сите тие лица (коавтори). За секое користење на тоа 
дело, потребна е согласност од секој од коавторите.

Во однос на начинот како можеш ти лично да се заштитиш доколку сметаш дека некој друг го 
злоупотребил твоето дело, постојат повеќе опции. Односно, повторно го користиме Законот 
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за авторско право и други сродни права кој ни вели дека авторското право и сродните 
права уживаат кривична, граѓанска и прекршочна заштита.

Би сакале да те посоветуваме и во друга насока, имајќи ја предвид материјата која ти 
ја изучуваш на твојот факултет. Иако не сме доволно запознаени со творбите кои ти ги 
изработуваш, сепак сметаме дека може и ова да ти биде корисно.

Постои закон кој го регулира индустрискиот дизајн, односно тоа е Законот за индустриска 
сопственост. Согласно на овој закон, ти можеш тоа што ќе го создадеш, доколку сметаш 
дека е нов, односно суштествено се разликува од некој што порано бил пријавен, да си 
поведеш постапка пред Државниот завод за индустриска сопственост и да бараш заштита 
на твојот индустриски дизајн. Доколку сакаш дополнително да те информираме за оваа 
постапка, слободно обрати се до Советодавениот сервис и постави го твоето прашање.

2.7. Остварување на право на стипендија
Прашање:
„Корисник сум на стипендија од тип „A“ доделена од Министерството за образование и 
наука. Иако ни беше ветено дека стипендиите ќе ни бидат исплаќани секој месец, тоа не се 
случува. Каде би можела да се обратам за да ги добијам паричните средства?“

Одговор:
Студентот (корисникот на стипендија) и Министерството за образование и наука (давателот 
на стипендија) заемно ги уредуваат своите права и обврски со Договорот за стипендии во кој 
е наведено дека студентот ќе добива стипендија во точно утврден износ за девет месеци 
во годината (без месеците јули, август и септември) и износот на стипендијата ќе биде 
исплаќан на трансакциската сметка на корисникот на стипендијата. За жал, Министерството 
за образование и наука и покрај обврската да ги исплаќа стипендиите на месечно ниво, тоа 
во реалноста не се случува и самото Министерство не дава конкретен одговор за причините 
за оваа ситуација.

Прашање: 
„Како иден студент, каде можам да се обратам за стипендија за студирање во странство и 
која би била постапката за поднесување документи?“

Одговор:
Постојат разни начини на кои можеш да се информираш за добивање стипендија за 
студирање во странство. Министерството за образование и наука на Порталот за стипендии 
и пракси http://www.stipendii.mon.gov.mk/ објавува информации за најновите објавени 
стипендии наменети за учениците и студентите во Република Македнија и надвор од 
неа. Потоа, информативниот портал www.mladiinfo.com кој нуди релевантни содржини за 
младите, вклучувајќи и информации за стипендии во странство. Понатаму, Образовниот 
информативен центар секоја година организира манифестација наречена СТИПЕНДИИ 
ЕКСПО каде на едно место се претставени информации за стипендиски програми и други 
видови финансиска помош достапни за македонските граѓани за студии во земјата и 
странство. Оваа година манифестацијата ќе се одржи на 24 октомври во просториите на 
НУБ Св. Климент Охридски – Скопје. Повеќе информации можеш да најдеш на http://www.
stipendii.mk/ . 

Исто така, би сакале да ти ја посочиме и програмата на Европската Унија –Еразмус плус 
која нуди најразлични можности во однос на образование, обука и спорт. Ерасмуз плус е 
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седумгодишна програма на ЕУ од 2014 до 2020, наменета за образование, спорт, млади и 
обука која ќе им даде можност над 4 милиони корисници да учат, студираат, волонтираат 
или пак да се здобијат со работно искуство во ЕУ и надвор од ЕУ.

Оваа сеопфатна програма ги вклучува сите можни аспекти на образование и обука: од 
мобилност на студенти и млади, потоа размена на искуство помеѓу образовни институции, 
волонтирање, стручно образование, соработка со бизнис-заедницата, размена на искуство 
помеѓу наставници и професори итн. Македонија и нејзините граѓани можат да ги користат 
средствата од оваа програма. Повеќе информации можеш да најдеш на http://ec.europa.eu/
education/index_en.htm и http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

2.8. Право на слободен пристап до информации од јавен карактер
Прашање:
„Дали ќе се реновира интернатот во Струга?“

Одговор: 
Со оглед на фактот дека реновирањето или реконструкцијата на студентски домови  и/
или интернати е прашање во надлежност на Министерството за образование и наука,те 
советуваме да се обратиш до споменатото Министерство со поднесување на барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, за да добиеш точна информација дали 
и доколку да, кога е планирано реновирање на интернатот во Струга. 

2.9. Прашања во врска со проблеми од технички карактер
Прашање:
„Студент сум на правниот факултет „Јустинијан Први“ и веќе 5 месеци откога го полагав 
предметот, оценката сè уште не ми е внесена во електронското досие. Поради ова не можам 
да извадам уверение за положени предмети, што можам да направам?“

Одговор:
Тоа што можеш да го направиш во твојот случај е да го информираш предметниот наставник 
дека оценката не ти е внесена во електронското досие, иако уредно ти е положен испитот и 
оценката ти е внесена во твојот индекс. Имено, предметниот наставник ја внесува завршната 
оценка во електронското досие на студентот, во индексот на студентот и во пријавата за 
испит и ја потврдува со свој потпис. Освен што ќе го информираш предметниот наставник, 
те советуваме да се обратиш и во компјутерскиот центар на Правниот факултет, покажи го 
индексот со што ќе увидат дека испитот ти е положен и оценката внесена во истиот.
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3. Прашања и одговори во категорија млади и комуникација 
со институции
3.1.Право на непосредно учество на граѓаните во процесот на 
одлучување
Прашање:
„Би сакал да се изгради скејт-парк во мојата општина, дали можам некаде да се обратам 
со ова барање и на кој начин да го направам тоа ?“

Одговор:
За да се изгради скејт-парк во твојата општина можеш да поднесеш Граѓанска иницијатива 
на локално ниво пред Советот на конкретната општина. Тоа ќе го направиш на начин 
што ќе поднесеш предлог за започнување на граѓанска иницијатива поддржан од 100 
граѓани, а како овластен предлагач ќе се сметаш ти, како прв потписник на предлогот за 
започнување на граѓанската иницијатива.

Откако во рок од 3 дена претседателот на советот/советот ќе испита/ат и ќе увиди/ат 
дека предлогот е поднесен од овластен предлагач и се однесува за прашање за кое 
надлежен е советот на општината, ќе донесе заклучок за уредноста на иницијативата и 
во рок од 3 дена ќе те извести, а ти ќе имаш рок од 1 месец во кој ќе треба да ја спроведеш 
граѓанската иницијатива за прибирање на потписи, а во спротивност ќе се смета дека не 
е започната граѓанската иницијатива. 

Потоа се назначува орган на државната управа надлежен за евиденција на избирачко 
право, со кого треба да се определат пунктови каде на соодветен образец во кој ќе 
го содржи предлогот ќе се собираат потписите (име и презиме, ЕМБГ и краток потпис). 
Доколку образецот го потполнат најмалку 10 % од граѓаните запишани во изводот од 
Избирачкиот список за конкретната општина, орган на државната управа го заверува 
истиот со потпис и печат.

Во рок од 3 дена од завршување на собирањето на потписите, образецот со потписите на 
граѓаните треба да го пренесеш до претседателот на советот.

Советот е должен во рок од 90 дена да расправа за иницијативата, како и да изврши 
известување за одлуката.

Прашање:
„Дали како млад човек можам да учествувам или да организирам јавни собири/протести?“

Одговор:
Секој човек има право на слобода на мирно собирање и здружување со други луѓе. 
Остварувањето на овие права може да биде ограничено само со законски мерки што 
во едно демократско општество се неопходни за националната безбедност, јавната 
безбедност, заштитата на редот и спречувањето на злосторства, заштитата на здравјето 
или моралот или заштитата на правата и слободите на другите.

Под јавни собири се сметаат собири на повеќе од 20 граѓани на отворен или затворен 
простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, 
политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните, организирани заради 
јавно изразување на мислење или протест.



3636

Не се смета за јавен собир: 
– верски обреди што се одржуваат во простории наменети за верски цели; 
– вообичаени народни свечености; 
– погребни поворки; 
– собирање на простори на кои е затворен слободниот пристап заради разгледување на 
синдикални прашања; 
– вообичаени собирања од културно-забавен или спортски карактер кои организаторот, во 
рамките на својата дејност, ги организира во затворени простори наменети за таа цел и 
– вообичаени собирања, состаноци, семинари, трибини, на претставници на државни 
органи, организации или други правни лица во вршењето на надлежноста, односно дејноста, 
собирање на политички партии и слично, во затворени простори.

Јавен собир заради мирно изразување на мислење или протест може да се одржува на 
секое место кое е соодветно за таа намена, освен: 
- до здравствени установи, на начин кој го оневозможува пристапот на возила на брза помош 
и го нарушува мирот на болните, 
- до детски градинки и училишта додека децата престојуваат во нив и 
- на автопатишта и магистрални патишта, на начин со кој се загрозува патниот сообраќај.

Заради интересите на безбедноста, организаторот на јавниот собир може да го извести 
Министерството за внатрешни работи за одржување на јавниот собир и мерките што се 
преземени за неговото одржување.

Известувањето за јавен собир се поднесува во подрачната единица на Министерството за 
внатрешни работи на чие подрачје се одржува јавниот собир најдоцна 48 часа пред почетокот 
на одржувањето на јавниот собир.

Во известувањето организаторот ги наведува следниве податоци: целите на одржувањето 
на јавниот собир; местото и времето на одржувањето; организаторот на јавниот собир; 
мерките што организаторот ги презел во врска со непречено организирање и одвивање на 
јавниот собир и податоците за организирање на редарската служба.

3.2. Облици на непосредно изјаснување на граѓаните
Прашање:
„Како изгледа постапката по поднесување референдум и која е разликата помеѓу 
референдумот и граѓанската иницијатива?“

Одговор:
Советодавниот сервис изготви инфографици каде може полесно да се види постапката, 
роковите и карактеристиките на овие облици на непосредно изјаснување на граѓаните.

Инфографиците се објавени на www.mof.mk/servismladi
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3.2.1. Инфографик - Референдум
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3.2.2. Инфографик – Граѓанска иницијатива
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3.2.3. Инфографик - Собир на граѓани во општината
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3.3. Права на невработени лица (во однос на нивното здравствено 
осигурување и евиденција во Агенција за вработување на РМ)
Прашање:
„Како би можела здравствено да се осигурам, а сум невработено лице и кои документи ми 
се потребни?“

Одговор:
Можеш да си го оствариш твоето право на здравствено осигурување доколку си невработена, 
на начин што ќе одиш во ФЗО (Фонд за здравствено осигурување) со копија од документ 
за лична идентификација (лична карта), копија од извод од матична книга на родени и ќе 
пополниш ЗО 1 формулар (пријава), соодветна изјава за остварени приходи во претходната 
година (личните примања не треба да надминуваат 96600,00 денари на годишно ниво, како 
и во случајот кога си остварила од 96 000 денари до 183 546 денари приход под услов 
во изминатите два месеци во семејството да нема приход поголем од 16 000 денари (во 
спротивност секој месец ќе бидеш обврзана да плаќаш соодветен надоместок) и формулар 
– согласност за заштита на личните податоци.Сите три формулари можеш да ги набавиш 
од самиот ФЗО. Пријавувањето се врши еднаш годишно, освен ако во меѓувреме немаш 
некакви измени во однос на твоите приходи и работен статус.

Прашање:
„Моето прашање се однесува за пријавување како активен барател во агенцијата за 
вработување. Веќе еден месeц се имам пријавено, мојата наредна пријава е на 10 мај и 
тоа е сабота. Според нивната евиденција, јас треба да се пријавам на 12 – понеделник, 
меѓутоа ќе патувам оваа недела и неможам да се пријавам лично, а тоа значи дека ќе бидам 
избришана од евиденција и немам право да се пријавам една година (без разлика дали 
имам или немам работа)и ќе се укинат сините картони. Се јавив да прашам дали може да 
се пријавам на 9-ти меѓутоа неможело. Моето прашање е дали лично мора да се пријавам 
и колку пријавувањето има влијание на здравственото осигурување дали целосно ќе биде 
укинато?“

Одговор:
Согласно со правилата на АВРМ (Агенцијата за вработување), за жал пријавувањето 
мораш да го направиш лично, на датумот кој ти е предвиден од самата агенција. Доколку 
го пропуштиш предвидениот рок, ќе бидеш избришана од евиденција. Во однос на вториот 
дел од твоето прашање, пријавувањето во АВРМ не е поврзано и нема влијание врз твоето 
здравствено осигурување, тоа го регулира ФЗО (Фонд за здравствено осигурување) и 
доколку регуларно таму си пријавена, тогаш ќе ти издаваат сини картони, или ако веќе 
имаш здравствена картичка ќе можеш да си ја користиш.

Прашање:
„Имам 21 година. Бев вработена во приватна фирма со скратено работно време, но веќе 
краток период не работам. Ми се јави матичниот лекар со известување дека сум го изгубила 
здравственото осигурување. Јас сум студент и моментално невработено лице. Што да 
направам за да го регулирам здравственото осигурување?“

Одговор:
Имајќи предвид дека си редовен студент, а сè уште немаш навршено 26 години, твоето 
здравствено осигурување можеш да го оствариш, како член на семејство на осигуреник 
(преку еден од твоите родители, доколку се вработени) со поднесување на соодветен 
образец и потврда за редовен студент.



4444

Прашање:
„На кој начин можам да се евидентирам во Регистарот на Агенцијата за вработуање и кои 
документи ми се потребни?“

Одговор:
Како невработено лице,за да можеш да се евидентираш во Регистарот на Агенцијата за 
вработување, потребно е да поднесеш пријава за воведување во Регистарот, која треба 
своерачно да ја пополниш и потпишеш и истата да ја поднесеш во центарот за вработување 
на чие подрачје имаш место на живеење. 
Притоа потребни документи се:
- лична карта и
- диплома/свидетелство за завршено образование со поднесување на оригиналот на увид.

Прашање:
„Дали морам секој месец да се пријавувам во Агенцијата за вработување и дали постои 
можност, доколку не го сторам тоа, да бидам избришана од евиденцијата во Агенцијата за 
вработување?“

Одговор:
Постојат соодветни временски интервали во кои треба да се пријавуваш во Агенцијата за 
вработување, а тоа се:
- на секои 30 дена (за оние кои активно бараат работа) и
- на секои 6 месеци

Во однос на бришењето од евиденција, постојат повеќе причини поради кои може тоа да се 
случи, меѓу кои:
- не се пријави во утврден рок(30 дена/6 месеци) или не се јави на покана од Агенцијата од 
неоправдани причини
- не е веќе невработено лице
- своеволно се одјави од Регистарот
- замине на отслужување на доброволен воен рок
- доколку одбие погодно вработување, одбие да присуствува на интервју за работа или не 
покаже интерес за присуство на интервју за работа и сл.

3.4. Права на лица во работен однос
Прашањe:
„Имам 20 години и за прв пат ќе засновам работен однос, па ме интересира кои се основните 
елементи кои треба да ги содржи еден договор за вработување?“

Одговор:
Договорот може да се дефинира како согласност на волји со кои настануваат, се менуваат 
и престануваат воспоставените договорни односи. Покрај основните елементи кои треба 
да бидат исполнети за еден договор да се смета за полноважен, за секој договор има и 
посебни елементи кои треба да бидат задоволени. Во Законот за работни односи точно 
е определена содржината од која треба да биде составен секој договор за вработување. 
Имено во договорот за вработување треба да постојат податоци за:
- самите договорните страни;
- датум настапување на работа;
- назив на работното место (податоци за видот на работата, како и краток опис на работата 
што ќе ја врши);
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- oдредби за обврската на работодавачот да го информира работникот за посебните ризици 
кои според законските прописи можат да бидат последица од работата;
- место на вршење на работата (ако не е наведено точното место, се смета дека работникот 
ја врши работата во седиштето на работодавачот);
- времетраење на работниот однос (кога е склучен договор за определено време);
- дали се работи за работен однос со полно или пократко работно време;
- дневно или неделно редовно работно време и распоредување на работното време;
- висината на основната плата, која се изразува во паричен износ која му припаѓа на работникот 
за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот завработување;
- одредба за другите надоместоци кои му припаѓаат на работникот завршење на работата 
според закон и  колективен договор;
- одредба за годишниот одмор, односно начинот за определување на годишниот одмор и
- наведување на општите акти на работодавачот во кои се определени условите на работа 
на работникот

Секако дека покрај овие задолжителни одредби, може во самиот договор за работа да бидат 
наведени и други информации, права и обврски, но истите се од диспозитивна природа за 
самите договорни страни, односно не се задолжителни.

Прашање:
„Вработена сум веќе 8 месеци, па ме интересира дали можам да користам годишен одмор, 
доколку можам  – колку дена би ми следувале?“

Одговор:
Како работник кој за првпат засновал работен однос, се стекнуваш со правото на цел годишен 
одмор кога ќе оствариш непрекината работа од најмалку шест месеци кај ист работодавач, 
без оглед на тоа дали работиш со полно работно време или пократко работно време од 
полното. Имајќи предвид дека ти работиш веќе осум месеци, имаш право на годишен одмор 
кој минимум може да изнесува 20, а максимум 26 дена.

Tраењето на годишниот одмор се определува според времето поминато во работен однос, 
условите за работа и други критериуми утврдени со колективниот договор. Празниците, 
саботите и неделите и слободните денови, отсуствата поради боледување, како и другите 
случaи на оправдано отсуство од работа не се пресметуваат во деновите на годишниот 
одмор. Како ден на годишен одмор се смета секој работен ден кој е според распоредот на 
работното време кај работодавачот за конкретниот работник одреден како работен ден.

Прашање:
„Вработен сум и имам право на годишен одмор, но мојот шеф не ми дозволи за првиот дел 
од одморот да искористам само 7 дена, ми кажа дека морамда земам минимум 12 дена,  
дали има право на тоа, што можам да направам?“

Одговор:
Годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година. Исто така, тој 
може да се користи и во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни 
дена. Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди искористување на 12 работни 
дена годишен одмор до крајот на тековната календарска година, а остатокот до 30 јуни 
следната година. Годишниот одмор којшто не бил искористен во тековната календарска 
година поради отсутност поради боледување или повреда, породилен одмор или одмор за 
нега и чување на дете, работникот има право да го искористи до 30 јуни идната календарска 
година. Ова е познато и како „стар одмор“.
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Прашање:
„Имам 16 години и сакам да се вработам, дали имам право на тоа?“

Одговор:
Постојат повеќе критериуми кои треба да ги исполнеш за да можеш да засноваш работен 
однос како малолетно лице, меѓу кои се:
- возраст
- тип на работа/работно место(позиција)
- работни часови и сл.

Договор за вработување може да склучи младо лице под 18-годиншна возраст кое има општа 
здравствена способност, но се забранува работа за дете под 15-годиншна возраст или дете 
кое не завршило задолжително образование, освен за учество во активности кои со закон 
е утврдено дека може да ги извршува, но не подолго од четири часа дневно (изведување 
драмски сцени, за други културно-уметнички или рекламни активности, за потребите на 
снимање филмови и сл.), но со дозвола од родител/законски застапник.

Во конкретниот случај, имајќи предвид дека имаш 16 години, можеш да засноваш работен 
однос, но притоа како малолетно лице работодавецот не смее да ти наложи да вршиш 
тешки физички работи, работи кои се вршат под земја или под вода, работи со извори на 
јонизирачки зрачења и други работи кои можат штетно и со зголемена опасност да влијаат 
на твоето здравје, односно здравствениот развој.

Максималниот број часови на работно време како младо лице на возраст над 16 години 
е 37 часа и 45 минути неделно,дури и во случај кога би работел кај повеќе работодавачи. 
Работното време не смее да надмине осум часа во период од 24 часа.

Прашање:
„Дали мојата продавница може да биде давател на донација во друга држава погодена од 
елементарни непогоди?“

Одговор:
Како давател на донација може да се појави вашата продавница, а како примател на 
донација може да се појави и странско правно лице кое има непрофитен карактер за 
остварување јавен интерес во друга држава во случаите на елементарни непогоди, природни 
и хуманитарни катастрофи. Вашата продавница и примателот на донација имате обврска да 
го регулирате односотсо склучување на договор во писмена форма, кој задолжително треба 
да се  достави до УЈП, најдоцна 30 дена од денот на исполнувањето на договорот. Овој 
договор за донацијата и спонзорството, како и секоја друга документација која е поврзана 
со донацијата и спонзорството, мора да се чува најмалку пет години од завршувањето 
на календарската година во која е исполнета обврската од договорот. Како предмет на 
донацијата и спонзорството може да бидат: финансиски средства, секаков вид добра и 
услуги, вклучувајќи и материјални добра, сопствено произведени или набавени и сл.

За секој вид данок (персонален данок на доход, данок на добивка, данок на додадена 
вредност и даноци на имот) постојат различни процентуални ослободувања во зависност 
дали донацијата е упатена кон правно или физичко лице. Кога се применува можноста за 
даночни поттикнувања, УЈП има надлежност да го контролира давањето, примањето и 
користењето на донацијата/спонзорството, така што најдобро е да воспоставите контакт со 
УЈП за да се информирате подетално за целата процедура.
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3.5. Права во врска со атрибутите на физичките лица (Промена на лично 
Прашање:
„Имам 19 години и сакам да си го променам моето име, дали можам да го направам тоа и на 
кој начин?“

Одговор:
Твоето личното име е твое лично право составено од твоето име и презиме, па токму поради 
тоа имаш право да го промениш како твоето име, така и твоето презиме. 

- Тоа можеш да го направиш на начин што ќе поднесеш барање за промена на твоето лично 
име до Министерството за внатрешни работи, кое во рок од 30 дена по приемот на барањето 
носи решение со кое твоето барање ќе го уважи или ќе го одбие. Барањето треба да содржи 
податоци за органот до кого се поднесува барањето; твое презиме и име; место и адреса на 
живеење; контакт-телефон; причина поради која се поднесува барањето; датум и место на 
поднесување на барањето и твој потпис.

- Доколку Министерството за внатрешни работи не донесе решение во дадениот рок, ти, по 
истекот на тој рок, можеш во рок од 3 работни дена да поднесеш барање до писарницата на 
министерот/министерството за внатрешни работи по што министерот за внатрешни работи 
во рок од 5 дена треба да донесе решение со кое твоето барање се уважува или одбива.

- Во случај кога министерот за внатрешни работи не донесе решение во предвидениот рок, 
можеш во рок од 5 работни дена да го известиш Државниот управен инспекторат, кој е 
должен во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето да изврши инспекциски 
надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена постапката 
и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да те извести за утврдената 
состојба. 

- По извршениот надзор, инспекторот носи решение со кое го задолжува министерот за 
внатрешни работи да донесе решение во рок од 10 дена, во спротивно инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка и ќе му даде на министерот за 
внатрешни работи дополнителен рок од 5 дена, по кој рок инспекторот во рок од 3 работни 
дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во истиот тој рок ќе те информира 
за преземените мерки. 

- Доколку инспекторот не постапи по твоето известување, можеш во рок од 5 работни дена 
да поднесеш приговор до писарницата на директорот/седиштето на Државниот управен 
инспекторат. По што директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање 
за поведување прекршочна постапка и ќе определи дополнителен рок од 5 работни дена 
во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни работи за да утврди 
дали е спроведена постапката. 

- Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок, директорот на Државниот управен 
инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. Како 
крајна истанца (начин) на кој можеш да се избориш за твоето право е преку поведување на 
управен спор пред Управен суд.

Прашање:
„Стапив во брак и го променив своето презиме, каде  треба да одам и која е постапката за 
да ги променам личната карта и пасошот?“
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Одговор:
Кога при склучување на брак еден од брачните другари изврши промена на своето презиме, 
потребно е да поднесе барање за промена на своето лично име во Министерството за 
внатрешни работи. Потребно е да се јавиш  на телефонскиот број 0800 192 92 и да закажеш 
термин за лична карта во органот на Министерството за внатрешни работи кој ја издал 
личната карта. Телефонското закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 
е задолжително за сите апликанти. Потребни документи се: старата лична карта на увид и 
копија од истата, лична карта од сопругот и копија, извод од матична книга на венчаните на 
увид и копија од истиот. На самото место ќе пополниш соодветен формулар и потребно е да 
уплатиш соодветен паричен износ на сметката која е објавена и истакната во просториите, 
а можно е и плаќање со картичка. Министерството за внатрешни работи ќе ти издаде нова 
лична карта во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето, а кога ќе ја подигнеш 
новата лична карта, мора да ја предадеш старата лична карта во МВР заради нејзино 
поништување.

Откако ќе ја имаш новата лична карта, повторно на истиот број 0800 192 92 закажуваш 
термин за патна исправа. Потребни документи за издавање на патна исправа се:

- Барање за издавање на пасош, уредно и читко пополнето, (барањето може да го најдете 
на сите шалтери каде аплицирате за издавање на патна исправа). Обрaзецот на барањето 
за издавање на пасош е со димензии на А4 формат и е изработен во бела боја. 

  - Лична карта или друга јавна исправа од која може да се утврди идентитетот на подносителот 
на барањето, а за лица кои немаат живеалиште на територијата на Република Македонија 
се приложува лична карта издадена од надлежен орган на странска држава или друга јавна 
исправа од која може да се утврди нивниот идентитет.

- Уплатница на жиро-сметка во износ од 1.500,00 денари за  образецот на пасошот,

- Уплата за административна такса од 100,00 денарина уплатница за лица до 4-годишна 
возраст,

- Уплата за административна такса од 200,00 денарина уплатницаза лица од 4 до 27-годишна 
возраст   

-Уплата за административна такса од 300,00 денари на уплатницаза лица над 27-годишна 
возраст

Законски рок за издавање нова патна исправа е 15 дена од денот на поднесувањето на 
барањето.

3.6. Исклучоци од правото на слободно фотографирање просториииме и 
Прашање:
„Би сакала да знам дали е противзаконски да се објават слики од просториите на една 
државна установа (каква што е психијатриската болница во с.Бардовци), на пример, на 
интернет?“

Одговор:
Секоја фотографија направена од твоја страна претставува твое авторско дело, а тоа значи 
дека ти имаш право да располагаш со неа како и право на прво јавно објавување и секој оној 
кој ќе сака да ја објави твојата фотографија ќе треба да го наведе твоето име, псевдоним 
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или друга ознака, освен ако ти во писмена форма изрично не изјавиш дека не сакаш тоа да 
биде направено.

Но, притоа треба да внимаваш, бидејќи ти немаш право да правиш фотографии на лица 
хоспитализирани или пак вработени во конкретната установа (Бардовци), ниту пак на каков 
било начин да ја повредиш нивната приватност, бидејќи на тој начин правиш кривично дело. 
Исто така, треба да имаш предвид дека постојат такви установи/институции кои изрично 
забрануваат да се фотографира или пак снима (како што се некои музеи, археолошки 
локалитети и сл.), па во тој случај правењето фотографија и нејзиното објавување претстаува 
кривично дело.Затоа треба да видиш дали некаде е истакнато дека е забранета употреба 
на фотоапарат, па доколку не е, можеш да правиш фотографии од просториите.

3.7. Одговорност на организаторот при организирање настан
Прашање: 
„Дали постои ослободување од одговорност на организација при организација на настани за 
малолетни лица (академија/летна школа, турнир)?“

Одоговор:
Согласно со законските одредби, секој кој организира некаква приредба (настан) со 
поголем број луѓе во затворен или на отворен простор одговара за штетата настаната од 
смрт или телесна повреда што некој ќе ја претрпи поради вонредни околности што можат 
да настанат во такви прилики, како што е бранување на масите, општ неред и слично, без 
оглед на постоењето на вина.

Имајќи предвид дека во конкретниот случај станува збор за малолетни деца, одговорноста 
која ја имаат родителите се пренесува на оној кој моментално врши надзор над децата– 
конкретно самата организација, која може да се ослободи од одговорноста само ако се 
докаже дека надзорот го вршела на начинот на  кој е обврзана, или дека штетата би 
настанала и при грижливо вршење на надзорот.

Што значи дека не може однапред да се изврши ослободување од одговорност, туку 
единствено може и треба да се прибават соодветни дозволи од родителите со кои тие 
кажуваат дека се согласни и дозволуваат нивното малолетно дете да учествува на 
академијата/турнирот.

Прашање:
„Ме интересираат најбитните и најприменливите извадоци од законските и уставните 
одредби кои важат во Македонија, на национално и меѓународно ниво, за користење на 
јавните простори и нивната примена, слободата на изразување, правото на собир и протести, 
како и цензурата.“

Одговор:
Универзална декларација за човекови права на ООН

1. Слобода на изразување
Член 19 од Универзална декларација за човекови права на ООН:
„Секој има право на мислење и на негово изразување. Ова право ја вклучува слободата да 
се држи/има мислење без надворешно мешање и право да се бараат, примаат и предаваат 
информации и идеи преку каков било медиум и без оглед на границите“.

3.8. Право на користење на јавни простори
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Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи
Член 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи:
Слобода на изразување

1. Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на 
мислење и слободата на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на 
јавната власт и без оглед на границите. Овој член не ги спречува  државите, на претпријатијата 
за радио, филм и телевизија да им наметнуваат режим на дозволи за работа.

2. Остварувањето на овие слободи, коешто вклучува обврски и одговорности, може да биде 
под одредени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во 
едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, 
територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на 
нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, 
за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и 
непристрасноста на судството.

Член 11 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи:
Слобода на собирање и здружување

1. Секој човек има право на слобода на мирно собирање и здружување со други, вклучувајќи 
го и правото да основа синдикати и да им се придружува на синдикатите за заштита на 
своите интереси.

2. Остварувањето на овие права може да биде ограничено само со законски мерки што 
во едно демократско општество се неопходни за националната безбедност, јавната 
безбедност, заштитата на редот и спречувањето на злосторства, заштитата на здравјето 
или моралот или заштитата на правата и слободите на други. Со овој член не се забранува 
наметнување законски ограничувања за припадниците на оружените сили, полицијата или 
државната администрација.

Устав на Република Македонија

Член 16 од Уставот на РМ
Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.
Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното 
основање на институции за јавно информирање.
Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување 
на информации.
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно 
информирање.
Цензурата е забранета.

Закон за јавни собири
2. Јавни собири

Согласно со Законот за јавните собири:
Што е јавен собир? (член 2)
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Под јавни собири на повеќе од 20 граѓани, во смисла на овој закон, се сметаат собирање 
на отворен или затворен простор заради остварување на забавни, културни, верски, 
хуманитарни, социјални, политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните, 
организирани заради јавно изразување на мислење или протест.

Не се смета за јавен собир: 
– верски обреди што се одржуваат во простории наменети за верски цели; 
– вообичаени народни свечености; 
– погребни поворки; 
– собирање на простори на кои е затворен слободниот пристап заради разгледување на 
синдикални прашања; 
– вообичаени собирања од културно-забавен или спортски карактер кои организаторот, во 
рамките на својата дејност, ги организира во затворени простори наменети за таа цел и 
– вообичаени собирања, состаноци, семинари, трибини, на претставници на државни 
органи, организации или други правни лица во вршењето на надлежноста, односно дејноста, 
собирање на политички партии и слично, во затворени простори.

На кое место може да се одржи? (член 2а)
Јавен собир заради мирно изразување на мислење или протест може да се одржува на 
секое место кое е соодветно за таа намена, освен: 
- до здравствени установи, на начин кој го оневозможува пристапот на возила на брза помош 
и го нарушува мирот на болните, 
- до детски градинки и училишта додека децата престојуваат во нив и 
- на автопатишта и магистрални патишта, на начин со кој се загрозува патниот сообраќај.

Дали некаде треба да се пријави ? (член 3)
Заради интересите на безбедноста организаторот на јавниот собир може да го извести 
Министерството за внатрешни работи за одржување на јавниот собир и мерките што се 
преземени за неговото одржување.

Известувањето за јавен собир се поднесува во подрачната единица на Министерството за 
внатрешни работи на чие подрачје се одржува јавниот собир најдоцна 48 часа пред почетокот 
на одржувањето на јавниот собир.

Во известувањето организаторот ги наведува следниве податоци: целите на одржувањето 
на јавниот собир; местото и времето на одржувањето; организаторот на јавниот собир; 
мерките што организаторот ги презел во врска со непречено организирање и одвивање на 
јавниот собир и податоците за организирање на редарската служба.

Дали и кога може да се оневозможи одржувањето на јавниот собир? (член 6)
Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во случаите 
кога истиот е насочен кон: 
– загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓаните; 
– вршење или поттикнување на вршење кривични дела утврдени со закон и 
– загрозување на животната средина.

Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во случај 
кога неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кои е предвидена 
обврска за непречено одвивање на сообраќајот.
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Закон за сопственост и други стварни права
Ствари од општ интерес за Република Македонија

Член 16
- Сите природни богатства, растителниот и животинскиот свет, стварите во општа употреба, 
градежното земјиште, шумите и земјоделското земјиште, пасиштата и водите, како и 
стварите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се 
ствари (добра) од општ интерес за Републиката.
- Стварите кои врз основа на Уставот или со посебни закони се прогласени за ствари одопшт 
интерес за Републиката можат да бидат предмет на правото на сопственост на државата, 
односно на физички и правни лица.
- Облиците на сопственост врз градежното, земјоделското и шумското земјиште, пасиштата 
и водите се уредуваат со посебни прописи.
- Ствари во општа употреба се ствари во државна сопственост кои ги користат сите физички 
и правни лица.
За стварите во општа употреба се грижи и со нив управува Република Македонија, ако 
поинаку не е определено со закон.
- Стварите од општ интерес за Републиката уживаат посебна заштита и правата врз нив 
можат да се ограничуваат согласно со закон.
- Со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени ствари од општ интерес 
во државна сопственост можат да се отстапат на користење на физички и правни лица 
(концесија).
3.9. Ненадлежност за давање правна помош
Прашање:
„Имам еден сосед кој има проблем со прекршок против јавниот ред и мир, истиот тужеше 
до Управен суд, меѓутоа тужбата му беше одбиена како неоснована. Поради високите 
ценовници на адвокатите, ме замоли како правник да му ја прегледам жалбата која 
ја напишал до Вишиотуправен суд. Би ве замолила да ја погледнете жалбата која ви ја 
испраќам со иницијали и да ми одговорите дали е во ред, односно дали е напишана согласно 
на сите формални и суштествени стандарди.“

Одговор:
Советодавниот сервис за права на млади е формиран со цел да им понуди на младите 
советување како полесно да ги остварат своите права низ лавиринтите на образовните и 
државните институции. Како таков, советодавниот сервис ги информира младите за нивните 
слободи и права, споделува информации кои ги засегаат младите за нивните слободи и права 
и нуди советување во три категории: средно образование, високо образование и млади 
и комуникација со релевантни органи и институции во области кои ги засегаат младите.
Советодавниот сервис за права на млади не може да помогне во овој случај поради тоа што 
ова прашање спаѓа во доменот на давање правна помош, а советодавниот сервис не го прави 
тоа. Правната помош се дава од страна на адвокатурата како самостојна и независна јавна 
служба која дава правна помош на физички и правни лица во остварувањето и заштитата 
на нивните права и врз закон засновани интереси во постапката пред судовите, државните 
органи, други правни лица, органите на единиците на локалната самоуправа.

Она што советодавниот сервис за права на млади може да те советува во овој случај, со 
оглед на тоа што напомена дека лицето поради високите тарифници на адвокатите не може 
да си дозволи правна заштита, е тоа да се обратиш до адвокат кој ќе те посоветува и за 
можноста за давање бесплатна правна помош која е уредена пак со Законот за бесплатна 
правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09). Со донесувањето на 
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овој закон, во нашата земја за прв пат се воспостави правото на бесплатна правна помош 
со цел обезбедување еднаков пристап на граѓаните и другите лица до институциите со што 
се остварува начелото на еднаков пристап до правдата кое е загарантирано со Уставот на 
Република Македонија.

Советодавниот сервис за права на млади те советува да видиш повеќена следниот линк:
http://pristapdopravda.mk/

Заклучоци и препораки

Заклучоци:

Средношколците/студентите/младите:

Не се запознаени со законските и институционалните механизми кои им стојат на 
располагање со цел заштита на нивните права и интереси;

- Недостасува информираност на средношколците, студентите и младите за правата што 
ги имаат, како и каде да започнат постапка за остварување и заштита на некое свое 
право. 

Само начелно и теоретски се запознаени со можностите кои им ги нудат 
соодветните закони и подзаконски акти, но не и со начинот како да ја искористат 
конкретната можност која тие им ја нудат;

- Генерално, на почетокот на учебната година/студирањето средношколците/студентите 
преку извесни водичи, односно правилници се запознаени за условите на школување/
студирање, нивните права и обврски, но отсуствуваат систематизирани информации за 
начинот како и каде да се остварат правата.

Не знаат каде да се обратат во случај на повреда на нивните права, ниту пак знаат 
кој е надлежен да одлучува во нивниот случај;

- Голем дел од прашањата кои пристигнаа до советодавниот сервис за права на млади 
почнуваа со „каде да се обратам“, „кој е надлежен“, „каде да се жалам“, што укажува на 
нивната неинформираност за надлежноста и овластувањата на органите во училиштето/
факултетот.

Законските одредби кои се однесуваат на одредени права на студенти не 
се доволно прецизни и јасни и оставаат простор за арбитрарно толкување и 
неуедначена пракса по исто прашање од страна на различни факултети;

- Постоење правни празнини и нејаснотии во законските одредби кои регулираат извесни 
права. Таков е случајот со правото на бесплатно студирање за коешто на различни 
факултети, студентите добиле различен одговор од страна на факулетот. Самиот член 
од законот кој ја уредува оваа материја не е доволно јасен кој има право на бесплатно 
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студирање. Исто така, за оваа можност студентите речиси и да не се доволно информирани.

Не секогаш во вистинско време ја имаат потребната информација, а доколку ја имаат 
честопати се во дилеми како можат правилно да ја применат (употребат);

- Честопати се случува остварувањето и заштитата на правата да е врзано со рок и 
преземање на некое дејствие (поднесување извесен поднесок или сл.) за кое студентите/
средношколците не се запознаени, па недостатокот на информацијата во потребното време 
значи губење на можноста за остварување или заштита на правото.

Прописите со кои се уредуваат правата на средношколците, студентите генерално не 
се лесно достапни, па за да се дојде до дел од нив потребно е поднесување барање 
за слободен пристап до информации од јавен карактер;

- Не можеме да зборуваме за остварување и заштита на права доколку нема јавна достапност 
на сите прописи со кои се уредуваат правата. Неопходно е учениците/студентите да можат 
лесно да ги преземат сите тие документи дали на веб-страниците на училиштето/факултетот 
или пак во копија директно од службите на училиштето/факултетот.

Не можат да остварат некое свое право, односно имаат тешкотии при остварувањето 
поради недоволното знаење и неинформираност за постоење на таквата можност од 
страна на институциите.

Во некои од случаите во кои постапувавме, неможноста за остварување на извесно право 
(на пример, право на волонтирање) се должеше на недоволната информираност од страна 
на вработените во институцијата за начинот и постапката за остварување на тоа право. 
Тоа повлекува непотребно одолговлекување на постапката, талкање на младите низ 
институционалните лавиринти и на крај дури и нивно откажување од институционалната 
битка да го остварат своето право

Препораки

Неопходно е да се работи на зголемување на отвореноста на училиштата/
факултетите во насока на зголемена соработка меѓу студентите и факултетот, 
односно средношколците и училиштето  во надминувањето на проблемите и 
остварување на правата;

Потребни се поголеми заложби на студентите /средношколците во смисла 
на искористување на сите правни механизми што им стојат на располагање и 
неоткажување од институционалната битка за остварување на своите права;

Воспоставување поголема соработка помеѓу професорите, од една страна, и 
студентите и средношколците, од друга страна, нивна вклученост во носењето 
одлуки и нивно консултирање во процесот на образованието при носење одлуки 
што ги засегаат;

Поголема соработка на младите луѓе со споделување на проблеми, информации и 
искуства, од една страна, и анализа и практични примери, од друга страна, со што би 
се развила критичката мисла и поактивното вклучување во општествениот живот на 
младите;
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Зголемување на соработката помеѓу младите и младинските организации, од една 
страна, и органите на државна власт од друга страна, сè со цел да се овозможи 
намалување на јазот кој постои меѓу младите и институциите и воедно да се 
овозможи враќање на довербата во институциите;

Креирање на заеднички проекти и обуки во кои ќе бидат инволвирани младите 
и релевантните институции со штоќе се овозможи поголема информираност на 
младите за нивните права и слободи, како и за механизмите кои им стојат на 
располагање;

Институциите и професорите да ја користат оваа брошура, како и да се инспирираат 
за креирање нови содржини за да може да им го олеснат остварувањето на правата 
на средношколците и на студентите;

Создавање позитивна атмосфера каде посочувањето на проблем ќе биде сфатено 
како конструктивен критицизам;

Јавно објавување на правилници, одлуки, обрасци и нивна достапност во 
електронска форма;

Онаму каде што има потреба, отстранување на контрадикторности или дополнување 
на правните празнини;

Креирање нови или зајакнување на старите механизми за заштита на правата 
на студенти и средношколци (на пр. воведување ученички правобранител, 
проширување на надлежностите на студентскиот правобранител и сл.);

Креирање и дистрибуција на промоматеријали за подигнување на свеста и 
информирање за правата и механизмите кои стојат на располагање за нивно 
остварување и заштита.
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За Младински образовен форум

Здружението „Младински образовен форум“ [МОФ] е младинска невладина организација 
формирана во 1999 година, која работи на полето на образованието и на човековите 
права. Активностите на Организацијата се реализираат во рамките на три програми:

1) Неформално образование (Дебата, Учиме право и обуки за млади);
2) Истражување, анализа и креирање младински и образовни политки;
3) Младински активизам.

Програмите на МОФ се насочени кон промовирање критичко мислење, поттикнување 
толеранција и почит кон туѓите идеи и ставови, промовирање на правото и демократијата 
и развој на квалитетно и транспарентно образование.

МИСИЈАТА НА МЛАДИНСКИОТ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ Е ДА ОБЕЗБЕДИ 
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ КАКО РЕЛЕВАНТЕН ОПШТЕСТВЕН ФАКТОР КОЈ ЌЕ 
ГИ УНАПРЕДУВА ВНАТРЕШНАТА И НАДВОРЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА.

Преку предавања, обуки, дискусии, кампањи, публикации и други методи, членовите на 
МОФ придонесуваат во етаблирање на демократските вредности и младинско учество во 
градењето отворено општество и интеграција на Македонија кон Европската Унија.

mof.mk/servismladi
www.mof.org.mk   www.radiomof.mk

info@mof.org.mk
www.facebook.com/MOF.edu

www.twitter.com/MOFedu
www.youtube.com/YouthEduForum

www.flickr.com/MOFedu
телефон:   +389 2 3139 692

факс: +389 2 3114 412


