
 
               
 
                                                                    
 
 
                                                            
 
   
 
  
 

 
Овој проект е финансиран од програмата за доделување грантови на проектот „Стратешки партнерства за 

развивање на социјална агенда за промени: ,,Препознај, почитувај и остварувај права" финансиран од ЕУ, а 
спроведуван од Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта. 
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I. ВОВЕД 
 

Во изминатиот период различни институции започнаа да спроведуваат дел од јавните 

политики кои произлегуваат од спроведената Декада за Роми 2005 – 2015, Стратегијата за Роми 

2014 – 2020 и Националните Акциони Планови во четирите области, образование, вработување, 

домување и здравство. Образованието е еден од домените во кој што е постигнат најголем 

напредок во однос на Декадата на Ромите1. Напредокот во високото образование најмногу се 

должи на стипендирањето на Ромски студенти од страна на Ромскиот Едукативен Фонд од 

Будимпешта, додека пак напредокот во средното образование најмногу се должи на 

стипендирањето на средношколци Роми од страна на Министерството за Образование и Наука. 

Дополнително, измената на законот за средно образование со кое се воведе задолжително 

средно образование исто така има позитивен ефект во зголемување на бројот на ученици во 

средното образование. Меѓутоа, покрај позитивните постигнувања постојат и одредени слабости 

во сите три нивоа (основно, средно и високо образование) во образовниот систем на Република 

Северна Македонија.  

 

Предмет на ова истражување е да се анализира состојбата во основното образование 

односно да се анализира една од бариерите за влез во основното образование. Станува збор за 

категорија на деца кои се со надмината возрасна граница за вклучување во соодветното 

одделение со што децата немаат можност да учат со нивните врсници. Меѓутоа и оваа категорија 

на деца имаат право на основно образование и соодветен пристап до основното образование кој 

ќе допринесе за нивен развој. Земајќи ја во предвид важноста на описменувањето, завршувањето 

на основното образование како и задолжителноста на основното и средното образование, ова 

                                                             
1 Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation. (2015). Roma InclusIon Index 2015. 
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истражување елаборира на законски дадените можности за вклучувањето на децата во основното 

образование и ги анализира теренските податоци кои директно ги тангираат семејствата кои се 

соочуваат со проблемот на невклученост на нивните деца во основното образование.  

 

II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП 
 

2.1 Предмет и цели на истражувањето  
 

Главна цел на ова истражување е да се утврди и анализира фактичката состојба за бројот 

на деца од ромската заедница кои се на училишна возраст (од 7 до 15 години) во Шуто Оризари, 

но не се вклучени во образовниот систем, преку прибрани податоци од терен. Специфични цели 

на ова истражување се: 

 Утврдување на причините поради кои ромските деца од Шуто Оризари не одат во 

училиште. 

 Утврдување на факторите кои придонеле ромските деца да бидат надвор од образовниот 

процес 

 Испитување на ставовите на родителите за реинтегрирање на децата во образовниот 

процес.  

2.2 Истражувачки методи  
 

За целите и потребите на истражувањето се користеше квантитативен пристап надополнет 

со деск истражување. Истражувањето започна со деск анализа на правната рамка при што 

вклучува анализа на клучната регулатива за образование, јавни политики, меѓународни конвенции 

и други истражувања, вклучувајќи го новиот Закон за основно образование, Законот за заштита на 
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децата, Законот за Бирото за развој на образованието, Правилникот за начинот на водење на 

евиденција од извршена нострификација и еквиваленција на свидетелства стекнати во странство, 

за завршено основно или одделно одделение од основното образование, Стратегијата на Ромите 

2014 – 2020, како и други значајни политики кои се од значење за децата кои се надвор 

образовниот процес. 

 

Со цел да се утврди бројот на ромски деца кои се надвор од образовниот процес како и да 

се увиди мислењето и ставовите на родителите за нивно враќање во образовниот процес се 

изработи анкетен прашалник. Прашалникот се состоеше од 19 прашања поделени во три дела. 

Првиот дел на прашања има за цел да го идентификува бројот на деца во семејството и деца кои 

се надвор од семејството, возраста, полот и знаењето за читање и пишување. Вториот дел од 

прашањата беа насочени кон идентификување на причините за напуштање на образовниот процес 

на децата како и можноста за нивно враќање во образовниот процес. Третиот дел од прашањата 

беа од демографски карактер за родителите на децата. Прашањата беа од затворен карактер 

  

Финален  

Извештај  

Деск истражување 

 Анализа на правната рамка за 
основно образование и клучни 

документи 

Квантитативен пристап 

Податоци од терен добиени 

преку прашалници 
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односно структурирани. По изработката на прашалникот се спроведе едно дневна обука со 

ангажираните анкетари за објаснување на прашалникот. Со цел да се провери дали прашањата во 

анкетниот прашалник се добро дефинирани и јасни за целната група, направени се  20 пробни 

прашалници. Анкетниот прашалник беше дизајниран така што, еден прашалник се пополнуваше 

за едно дете во семејството, но поради тоа што дел од семејствата имаа повеќе од едно дете, 

после пробното анкетирање, се дојде до заклучок да се направи промена во прашалникот, а 

истиот да се приспособи за едно семејство, а во него да се заведат сите деца.  

Примерокот на истражувањето се направи преку триетапен стратифициран 

репрезентативен примерок. Првиот стратум беше географски односно општина Шуто Оризари 

беше поделена на четири дела. Вториот стратум се однесуваше на семејства чии деца се на возраст 

од 7 до 15 и не вклучени во основното образование. Третиот стратум беше од куќа до куќа по 

семејство. Истражувачкиот тим таргетираше да бидат опфатени 300 деца кои живеат во општина 

Шуто Оризари. На прашалникот одговорија 245 семејства, 45 семејства не беа најдени во своите 

домови, додека 10 семејства одбија да бидат анкетирани. Пронајдени се 308 деца на возраст од 7 

до 15 години кои се надвор од образовниот процес. Податоците се со веројатност на точност од 

95% и со маргина на грешка од +/- 3%.  Релативната стапка на одговори изнесува 81,6% (response 

rate). Теренското прибирање на податоците се направи во периодот Мај – Јуни 2019 година. 
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III. ПРАВНА РАМКА 
 

3.1 Меѓународна регулатива 
 

Правото на  образование важи за едно од основните човекови права и е загарантирано со 

повеќе меѓународни конвенции на коишто Република Северна Македонија е потписник. 

Универзалната Декларација за правата на човекот го истакнува правото на образование во членот 

26 како основно човеково право. Правото на образование е исто така загарантирано и со 

Меѓународниот Пакт за економски, социјални и култирни права со членовите 13 и 14. Во однос на 

оние кои немаат основно образование или оние кои не го довршиле основното образование, 

Конвенцијата против дискриминација во образованието на УНЕСКО пропишува развивање на 

национални политики преку соодветни методи за завршување на основното образование и 

продолжување на образованието засновано според индивидуалниот капицитет.2 

Правото на образование е загарантирано и со Европската Конвенција за човекови права со 

првиот Протокол во член 2 во кој член е определено дека никому не треба да му биде ограничено 

правото на образование.3 Европскиот Суд за човекови права има исто така развиена судска пракса 

во однос на правото на образование на деца Роми од повеќе европски држави според која пракса 

Ромите се сметаат за вулнерабилна заедница за која е оправдан различен третман со цел 

корекција на нееднаквостите кои државата и ги има нанесено на заедницата.4 Понатаму, правото 

на образование е исто така загарантирано и со Конвенцијата за правата на детето во членот 28 

според којшто член правото на образование треба да обезбеди еднакви можности за едукација. 

Според оваа Конвенција образованието во основното училиште треба да биде задолжително 

                                                             
2 Convention against Discrimination in Education 1960 – Article 4. 14 December 1960.  
3 European Convention for Human Rights – Article 2, Protocol I.  
4 Guide on Article 2 of Protocol No 1 to the ECHR, right to education. 30 April 2019. Page 14.  
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достапно и бесплатно за сите. Покрај тоа, оваа Конвенција исто така ги охрабрува државите да 

остваруваат соработка во делот на образованието.5  

Генерално гледано, регулирањето на правото на образование со меѓународните конвенции 

е фокусирано на еднаквата достапност на образованието, додека специфичниот проблем на кој 

анализира ова истражување е сеуште проблематика за која повеќе држави бараат соодветни 

решенија. Па така квалитетното образование е исто така еден од 17те цели за одржлив развој на 

Обединетите Нации пришто еден од главните фокуси е целосна достапност на основното 

образование и обезбедување на писменост. Проблем на невклученост  на децата во образовниот 

систем е глобално присутен и според анализата на УНЕСКО, постојат шест големи групи на деца и 

тенденции со кои може да се соочи образовниот систем. Првата група се оние деца кои се 

вклучени и кои се очекува да го завршат своето образование. Втората група се оние деца кои се во 

училиште, меѓутоа кај кои што постојат индиции дека ќе го напуштат образованието и третата 

група на деца се оние кои ќе го започнат своето образование со задоцнување, меѓутоа за кои се 

очекува дека ќе го завршат своето образование. Четвртата група на деца се оние кои ќе се вклучат 

во образовниот систем, но кај кои постои веројатност дека ќе го напуштат образованието. Петтата 

група на деца се групата на ученици кои биле дел од образовниот систем, но го напуштиле и 

последната група на деца се оние кои никогаш не биле дел од образовниот систем и е голема 

веројатноста тие да не се вклучат во образовниот систем.6 Согласно фокусот на ова истражување, 

групата на деца опфатени со ова истражување спаѓаат во петтата и шестата група на деца.  

 

                                                             
5 Convention on the Rights of the Child. 20 November 1989 – Article 28.  
6 More than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide. UNESCO Institute for Statistics. Fact Sheet 
No. 46. Page 10. Link - http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-
2017.pdf стр. 10 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
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3.2  Законска рамка во Република Северна Македонија 
 

Правото на образование е уставно загарантирано право. Во Уставот на Република Северна 

Македонија е одредено дека образованието е достапно на секого под еднакви услови.7 Заштита 

на детето и остварувaњето на принципот на најдобар интерес на детето во македонското 

законодавство исто така претставува законски загарантиран принцип што е преточен во посебен 

Закон за заштита на деца.8 Па така, согласно овој закон детето има исклучиво право на живот и 

развој, право на обезбеден минимум стандард под еднакви услови и истото е заштитено од било 

каква форма на дискриминација во остварувањето на неговите права во кои несомнено спаѓа и 

правото на образование како круцијален сегмент кој допринесува за развој на детето. Понатака, 

согласно Законот за образование на Република Северна Македонија, основното образование е 

задолжително и бесплатно со времетраење од девет години и е поделено во три образовни 

периоди – од прво до трето одделение, од четврто до шесто одделение и од седмо до деветто 

одделение.9 Задолжителноста на образованието исто така повлекува и прекршочна одговорност10 

за родителот, односно старателот кој нема да овозможи неговото дете да ја исполни обврската за 

задолжително основно образование.11 

Во новиот Закон за основно образование кој стапи на сила во Август, 2019 година како 

новина се уредува и начинот на вклучување на децата кои се со надмината возрасна граница, а не 

биле вклучени во наставата. Согласно законската одредба, овие деца имаат еднакво право на 

основно образование како и останатите деца при што законот определува да се изготват 

                                                             
7 Устав на Република Северна Македонија, член 44. 
8 Закон за заштита на деца – Консолидиран текст на Законот со последни измени од 2018 година. 
9 Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019, Закон за основно образование, член 8.  
10 Новиот Закон за основно образование ја намалува висината на глобата од предходно предвидените 300 до 400 
евра во денарска противвредност во 200 до 250 евра во денарска противвредност.  
11 Исто, член 168, став 4. 
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прилагодени наставни програми за вклучување во соодветното одделение.12 Предвидена е 

проверка на знаењето на децата која ќе се врши од страна на училиштето со инструменти 

определени од страна на Бирото, со што по извршената проверка на знаењето ќе се издаде 

потврда со која детето ќе се запише во соодветното одделение. Законското решение определува 

дека прилагодените наставни програми ќе ги изготвува Бирото, а утврдува министерот, додека 

формата и содржината на потврдата ќе ја утврдува министерот на предлог на Бирото.  

Ваквото законско решение говори за одреден напредок на Законот за основно образование 

кој ја препознава категоријата на деца кои се надвор од образовниот систем, меѓутоа гледајќи ја 

самата поставеност на оваа определенa законска можност понудените чекори бараат внимателна 

и соодветна програма за вклучување на овие деца во основното образование. Тоа што законот го 

пропишува e решение во три чекори: 

1. Изготвување на прилагодени наставни програми за вклучување во соодветно одделение 

од страна на Бирото; 

2. Проверка на знаењето на детето преку инструменти определени од страна на Бирото и 

3. Издавање на потврда со која детето ќе се запише во соодветното одделение 

Оваа одредба е пропишана во посебен член во законот и категоријата на деца кои се со 

надмината возрасна граница, а не биле вклучени во наставата, не се споменува понатака во 

законот, со што нејзиното регулирање останува во рамките на пропишаниот член од законот. 

Останува овој член соодветно да се поткрепи со акт донесен од страна на Бирото за развој на 

образованието. Од Законот за Бирото за развој на образование произлегува дека согласно законот 

Бирото предлага наставни програми и исто така развива системи за проверка на знаењето кај 

децата. Воедно, едно од пропишаните надлежности на Бирото е следење, проверување и 

                                                             
12 Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019, Закон за основно образование, член 14. 
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оценување на учениците.13  Оваа надлежност на Бирото е значајна во случај кога системот на 

образование би формирал детален систем на вклучување на оваа категорија на деца во 

образовниот систем од причина што нивната вклученост во образованието би издвојувала потреба 

од проверување и следење на развојот на детето.  

Еден од водечките принципи на кои се темели образованието според новодонесениот 

закон е инклузивноста што подразбира инклузија на сите деца во задолжителното основно 

образование преку обезбедување на еднакви можности за сите деца.14 Инклузивноста 

предвидува разумно прилагодување и приспособување на условите, како и формирање на 

инклузивни тимови преку кои ќе се реализираат индивидуалните образовни планови. Меѓутоа, 

примената на инклузивноста која е претставена и регулирана во неколку одредби од законот не ја 

вклучува категоријата на деца кои се со надмината возрасна граница, а не биле вклучени во 

наставата. За реализирање на инклузивноста Бирото има донесено Водич за работа на училишниот 

инклузивен тим. Во овој Водич инклузивното образование е претставено воедно исто како 

“вклучување на оние деца кои може да бидат маргинализирани, дискриминирани или исклучени 

од образовниот систем’’.15 Овој Водич исто така ја потврдува потребата од прилагодување и 

обезбедување на квaлитетно образование на различни групи и поединци. Па така Водичот 

препознава три групи на ученици за кои е определено реализирање на универзални програми, 

стратегии и методи, интензивна поддршка и диференцирана и индивидуална настава. 16  Бидејќи 

законски гледано категоријата на деца на која што елаборира оваа анализа не е вклучена во 

одредбите кои ја регулираат инклузивноста, Водичот за работа на инклузивниот тим не е директно 

                                                             
13 Службен весник на Република Македонија“бр.37/2006; 142/2008; 148/2009, 69/2013, 120/2013, 148/2013, 41/2014 
и 30/2016. Закон за Бирото за развој на образованието, член 11. 
14 Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019, Закон за основно образование ,Член 11 
15 Биро за развој на образованието на Министерството за образование и наука. Водич за работа на училишниот 
инклузивен тим. Стр. 7.  
16 Исто, стр. 8. 
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наменет и за децата кои се надвор од образовниот систем. Меѓутоа истиот може да послужи како 

соодветен пример на документ кој говори за начинот на кој е планирана реализацијата на 

инклузивното образование. Оттука, се доаѓа до заклучок дека образовниот систем на рамниште 

на пишани документи ја инкорпорира потребата од диференциран и индивидуален приод и 

интензивна поддршка кон развој на основното образование што се јавува и како потреба за 

вклучување на децата кои не се дел од основното образование. 

Следна законска одредба која се поврзува директно со децата кои подолг временски 

период се надвор од образовниот систем е одредбата која се однесува на образовните 

медијатори. Законската одредба гласи дека за “учениците Роми кои потекнуваат од социјално 

загрозени семејства и/или се подолго време надвор од образовниот систем, може да се 

ангажираат образовни медијатори”.17 Нивните активности се подобрување на информираноста, 

остварување на редовни средби и соработка со населението и училиштето, како и превземање на 

активности за намалување на бројот на ученици кои го напуштаат образовниот процес. Воедно, 

медијаторите работат и на помагање во процесот на вклучување на детето во основното 

образование. Покрај медијаторите, во законот исто така се регулира и можноста учениците да 

имаат тутори кои ќе обезбедат дополнителна поддршка за учениците во однос на материјалот за 

учење и тоа по писмена согласност од родителот/старателот.18 Во однос на помагањето на 

учениците, значајна е и одредбата која се однесува на можноста за ангажирање на тутори во 

основното образование. 

Новиот Закон за основно образование исто така ги задржува одредбите кои се однесуваат 

на дополнителна настава. Дополнителната настава претставува дополнителна поддршка која се 

                                                             
17 Исто, член 37. 
18 Исто, член 36. 
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спроведува на барање на ученикот, родител/старател или по проценка на наставникот.19 Во 

законот исто така е задржана и одредбата која се однесува на изучување на мајчиниот јазик за 

полесно следење на наставата за децата државјани кои се вратиле во Република Северна 

Македонија.20 Од значење за оваа анализа се и одредбите кои се однесуваат на правото на 

бесплатен превоз на децата чие живеалиште е оддалечено најмалку два километри од 

најблиското основно училиште. 

Како значајни одредби исто така се истакнуваат и одредбите од Законот за основно 

образование кои се однесуваат на признавањето и еквиваленција на свидетелствата стекнати во 

странство. Согласно одредбите кои се однесуваат на признавањето и еквиваленцијата на 

свидетелствата покрај странските државјани и лицата без државјанство имаат право на 

признавање и еквиваленција при што во предвид се земаат системот на образование, траењето 

на образованието, наставниот план и други значајни делови за признавањето и еквиваленцијата.21 

Оваа постапка се спроведува по таксативно наброени чекори и потребна документација со што 

Комисијата надлежна за проверка на документација во случај на не комплетна документација има 

обврска да го извести подносителот. За разлика од предходното законско решение, новиот закон 

во наведената документација за признавање и еквиваленција не бара доставување на извод од 

матична книга на родени и доказ за државјанство. Па така законот ги набројува следните потребни 

документи: оригинал свидетелство или диплома заверена на нотар; превод на македонски јазик 

кај овластен судски преведувач на свидетелството или дипломата;  оригинален примерок од 

уплатниците за уплатените трошоци и потврда за користење на гарантирана минимална помош.22 

Оваа постапка ја води Министерството за образование и наука по истата се одлучува во рок од 60 

                                                             
19 Исто, член 31. 
20 Исто, член 12. 
21 Исто, член 147, став 2. 
22 Исто, член 151, став 1. 
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дена.23 Меѓутоа законот исто така регулира и условен упис во училиштето за периодот додека трае 

постапката на признавање и еквиваленција. Висината на трошоците за нострификација изнесуваат 

2.000,00 денари24 пришто законот исто како потребна документација наведува и доставување на 

потврда за користење на гарантирана минимална помош. Следејќи ги промените во законот, 

значајно е да се напомене дека официјалната страница на Министерството не е ажурирана со 

новите промени во однос на потребната документација за признавање и еквиваленција.  

Покрај законските одредби кои го гарантираат правото на образование, Стратегијата за 

Роми се истакнува како важна политика на државата која се реализира и фокусира на 

образованието на ромската заедница. Проблемот на напуштање на образованието е детектиран 

во самата Стратегија. Стратегијата отсуството на оперативни мерки и мерки за поддршка за 

повторно враќање на децата во основното образование го препознава како тематика на која треба 

да се работи. Оттука, Стратегијата определува мерки како што се информирање на родителите, 

следење на запишувањето на децата на училиште, особено во прво одделение. Меѓутоа, покрај 

предлог мерката за креирање на посебни програми за описменување и дооформување на 

основното образование што како мерка е сместена во делот на образование на возрасни, 

Стратегија не определува друг начин на вклучување на децата кои се на училишна возраст а се 

надвор од образовниот систем.25 Единствената јавна политика која директно се поврзува со децата 

кои се надвор од образовниот систем беше донесена во форма на Правилник за помош и 

поддршка за реинтеграција на повратниците чија што примена не беше интензивирана и не ги 

задоволи потребите на повратниците. 

 

                                                             
23 Исто, член став 2. 
24 Службен весник на РМ, бр. 130, 13.6.2016. Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапкатa за 
нострификација врз основа на направените реални трошоци. 
25 Стратегија за Роми 2014-2020. 
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IV. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ОД ТЕРЕН 
 

4.1  Идентификација на деца кои се надвор од образовниот процес 
 

Од спроведеното истражување на терен во општина Шуто Оризари вкупно 308 деца на возраст 

од 7 до 15 години се надвор од образовниот процес при што 179 деца се машки, а 129 деца се 

женски. Од табела 1 може да се забележи дека најголем дел од децата кои се надвор образовниот 

процес се на возраст од 11 години односно 43 деца, потоа на возраст од 14 години се најдени 41 

дете , на возраст од 12 години 40 деца. 

 

Деца од Шуто Оризари надвор од образовниот процес 

7 
години 

8 
години 

9 
години 

10 
години 

11 
години 

12 
години 

13 
години 

14 
години 

15 
години Вкупно 

30 34 33 28 43 40 39 41 20 308 

Табела 1. Деца од Шуто Оризари надвор од образовниот процес 

Од Графикон 1 може да се забележи дека 79,42% од семејствата имаат едно дете на возраст 

од 7 до 15 години кое не е вклучено во образовниот процес, додека 13,58% од семејствата имаат 

по две деца, а по три деца кои не се вклучени во образовниот процес има 5,35%. 
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Графикон 1. Број на деца во семејство кои се надвор од образовниот процес во Шуто Оризари 

Од добиените податоци од терен 73 од децата воопшто не  започнале да одат на училиште, 

а дури 219 деца започнале да одат во училиште, но подоцна прекинале да одат на училиште. При 

што во најголем дел децата го прекинуваат својот образовен процес во текот на второ одделение 

односно прво одделение. 

Во однос на вклученоста на децата кои се надвор од образовниот процес од графикон 2 

може да се забележи дека 67,23% воопшто не биле вклучени во активности на други институции, 

16,60% од децата биле вклучени во дневни центри, а 16,23 биле вклучени во активности од 

проекти на граѓански организации. 

 

79.42%

13.58%

5.35%

0.82%

0.41%

0.41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1

2

3

4

5

6

Број на деца во семејството кои се надвор од 
образовниот процес во Шуто Оризари
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Графикон 2. Вклученост на децата во активности на други институции 

 

Според графикон 3, повеќе од половина од децата кои се надвор од образовниот процес 

односно 54,2% не знаат ниту да пишуваат ниту да читаат, додека само 21,6% знаат да пишуваат и 

читаат,  14,3% од децата знаат да пишуваат, но не знаат да читаат, а само 2,3% знаат да читаат, а 

не знаат да пишуваат. Не знаат дали нивните деца знаат да читаат и пишуваат се изјаснија 7,3% од 

родителите односно старателите. 

Да, во дневни 
центри, 16.60%

Да, во проект 
спроведуван од 

НВО, 16.17%

Не, воопшто не 
биле вклучени 

во други 
институции, 

67.23%

ВКЛУЧЕНОСТ НА ДЕЦАТА ВО АКТИВНОСТИ НА 
ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
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Графикон 3. Основни познавање за читање и пишување 

 

4.2  Причини за напуштање на образованието 
 

Според добиените одговори најголема причина за напуштање на образовниот процес на 

ромските деца на возраст од 7 до 15 години во Шуто Оризари со 72,03% е заминувањето на 

семејства на децата во странство, потоа како втора најчеста причина со 38,98% се наведува 

немањето на доволно финансиски средства за покривање на трошоците за децата да одат на 

училиште. Трета најчеста причина со 14,83% претставува работењето на децата со цел да 

придонесуваат во буџетот на семејството. Како четврта најчеста причина со 11,02% се наведува 

неинформираност односно не знаењето за временскиот период кога треба детето да биде 

запишано на училиште. Потоа, под опцијата друго како причини се наведуваат далечината на 

училиштето, разделувањето на родителите, сместувањето на поголемите деца со помали деца, 

здравствените проблеми, не поседувањето на документи за завршено одделение во странство, 

како и не сакањето на децата да одат на училиште. Исто така, како причини се јавуваат и немањето 

2.3%

14.3%

54.2%

21.6%

7.3%

ПОЗНАВАЊА ЗА ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ

Знае да чита, но не знае да пишуваат Знае да пишува, не знае да чита

Не, не знае ниту да чита ниту да пишува Знае, и да пишува и да чита

Не знам
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на доволно средства за нострификација и еквиваленција на свидетелства со 4,24%  како и не 

поседувањето на лични документи како лична карти и извод на родителите со 3,81% се јавуваат 

како причини за не запишување или продолжување на образованието на децата на возраст од 7 

до 15 години. 

 
Графикон 4. Причини за напуштање на основното образование на ромските деца 

Со цел да се види желбата и мотивацијата на родителите за враќање на децата во 

образовниот процес им се постави прашањето дали доколку би го вратиле времето би ги запишале 

своите деца во основно училиште. Потврдно одговорија 73,49% од анкетирани родители односно 

старатели, можеби одговорија 21,30%, не знам одговорија 4,78%, а негативно на ова прашање 

одговорија само 0,43%.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11.02% 72.03%

3.81%

4.24%

38.98% 14.83% 10.59%

Причини за напуштање на основното 
образованието на децата

Неинформираност - не знаевме кога треба да ги запишеме

Бевме во странство

Немаме доволно средства за да ја нострифицираме дипломата од странство

Немаме документи (извод, лична карта и сл.)

Немаме доволно средства да ги покриеме трошоците

Децата мораа да работат за да придонесат во буџетот на семејството

Друго:
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Графикон 5. Доколку би го вратиле времето дали би го запишале детето во училиште 

 

Во однос на преземање одредени активности во иднина кои ќе го спречуваат напуштањето 

на основното образование се поставија четири изјави на кои родителите требаше да одлучат во 

кој степен се согласуваат. Првата изјава гласеше “Ромите планираат да ја напуштат државата, 

и затоа не ги запишуваат своите деца на училиште” при што од графикон  6 може да се 

забележи дека 44,49% од родителите се согласуваат со оваа изјава, 36,03 се неутрални, а 19,49% 

не се согласуваат со горенаведената изјава. 

 

73.49%

21.30%

0.43% 4.78%

Доколку би го вратиле времето дали би 
го запишале детето во училиште 

Да

Можеби

Не

Не знам
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Графикон 6. Заминување надвор од државата  

 

Втората изјава гласеше “Образованието не им помага на Ромските деца да се вработат” 

при што 44,49% од родителите се изјаснија како неутрални, 33,90% се согласуваат, а 21,61% не се 

согласуваат дека образование не им помага на ромските деца за полесно да се вработат. 

44.49%

36.02%

19.49%
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затоа не ги запишуваат своите деца на училиште
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Графикон 7. Образованието не им помага на ромските деца да се вработат 

 

Третата изјава гласеше “Подобро е ромските деца да учат некој занает отколку да одат 

на училиште” при што 50,85% од родителите се изјаснија неутрално, 28,81% воопшто не се 

согласуваат со ваквата изјава, додека 20,34% од родителите сметаат дека подобро е нивните деца 

да учат занает отколку да посетуваат основно училиште. 

33.90%

44.49%

21.61%
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Графикон 8. Подобро ромските деца да научат занает отколку да одат на училиште 

 

Четвртата и последна изјава гласеше “Наставниците или децата ги дискриминираат децата 

и поради тоа не ги запишуваме децата на училиште”, неутрално се изјаснија 44,68%, воопшто не се 

согласуваат 44,26% од родителите, а согласни се само 11,06% од анкетираните родители.  

20.34%

50.85%

28.81%
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отколку да одат на училиште
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Графикон 9. Дискриминација како причина за не запишување во училиште 

 

Десетто прашање имаше за цел да ја испита информираноста на родителите дека 

основното образование е задолжително и е казниво со закон доколку децата не одат во училиште. 

Дури 93,10% од родителите односно старателите се информирани дека основното образование е 

задолжително и казниво, но сепак своите деца не ги испраќаат односно не ги запишуваат во 

основните училишта, а само 6,90% од родителите не се информирани за ваквата законска одредба. 

11.06%

44.68% 44.26%
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Графикон 10. Информираност дека основното образование е задолжително 

 

Со цел да се испита мислењето на родителите односно старателите на ромските семејства 

чии деца не посетуваат основно училиште беше поставено прашањето “Какви мерки треба 

државните институции да преземат за вклучување на сите деца во образовниот систем?” 

при што беше дозволено да заокружат повеќе опции. Како најчеста мерка со 80,43% која треба да 

се преземе беше избрана доделувањето на стипендии, потоа следуваат дополнителна поддршка 

од страна на НВО со 71,19% и развивање на програма за ментори/ тутори кои би работеле со 

децата. Додека 30,21% од анкетираните сметаат дека е потребно да се овозможи превоз односно 

да се собираат децата од дома да се носат во училиштата и подоцна да се враќаат дома, а 14,89% 

сметаат дека треба да има олеснување на критериумите за запишување на децата во основните 

училишта. 

93.10%

6.90%

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО И Е КАЗНИВО?

Да Не
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Графикон 11. Мерки за вклучување на ромските деца во образовниот процес 

 

Од графикон 12 може да се забележи дека 84,75% од анкетираните семејства не добиле 

помош од ниту една стручна установа за вклучување на децата во основното образование, не знаат 

односно не се свесни дали добиле помош се изјаснија 8,05%, а само 7,20% добиле стручна помош 

и тоа главно од граѓански организации и дневни центри. 

30.21%

14.89%

50.21%

73.19%

80.43%

0.43%

ТЕРЕНСКА РАБОТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ДЕЦАТА

ОЛЕСНУВАЊЕ ВО КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ

МЕНТОРИ/ТУТОРИ ЗА ДЕЦАТА

ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА ОД НВО

СТИПЕНДИЈА ЗА РОМСКИТЕ ДЕЦА

ДРУГО:

Какви мерки треба државните институции да 
преземат за вклучување на сите деца во 

образовниот систем?
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Графикон 12. Помош од други стручни установи  

 

Последното прашање од овој дел беше насочено дали доколку постои забрзана програма 

за завршување на основно образование родителите би ги запишале на програмата своите деца. 

Дури 94% од родителите чии деца не посетуваат основно училиште би ги запишале своите деца на 

програма да завршат основно образование, а само 6% од родителите не би ги запишале своите 

деца. 

7.20%

84.75%

8.05%

Помош од други стручни установи за вклучување на 
децата во основно образование

Да, наведете кој ви помогнал

Не

Не знам
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Графикон 13. Дали би ги запишале децата на забрзана програма за основно образование 

 

4.3  Демографски податоци 
 

Од демографските податоци за лицата кои одговорија на прашалникот, 60,35% од 

родителите или старателите се машки, а 39,65% од родителите или старателите се жени при што 

просечната возраст на родителите односно старателите на децата е 38 години. 

Според добиените податоци од графикон 14 може да се забележи дека најголем дел од 

родителите на децата немаат завршено основно образование односно 55,41% од мајките и 43,38% 

од татковците. Завршено основно образование имаат 24,24% од мајките и 30,59 од татковците на 

децата. Незавршено средно образование од родителите имаат 11,69% од мајките и 9,59% од 

татковците, а завршено средно образование од родителите имаат 8,66% од мајките и 16,44% од 

татковците. 

 

94%

6%

Дали би ги запишале вашите деца на забрзана 
програма за завршување на основно образование

Да Не
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Графикон 14. Образование на родителите 

 

Во однос на бројот на деца 45,02% од семејствата имаат едно дете, 34,62% имаат две деца, 

13,57% имаат три деца, 4,30% имаат четири деца, 1,81% имаат пет деца, а 0,68% имаат шест деца 

во своите семејства.  

 

55.41%

24.24%
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8.66%
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9.59%

16.44%
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Образование на родителите
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Графикон 15. Број на деца во семејството 

 

Во однос на вработеност на родителите од графикон 16 може да се забележи дека висока 

е стапката на невработеност односно 70,18% од мајките во семејствата се невработени и 38,43 од 

татковците. Формално вработени се 9,26 од татковците и 0,88% од мајките. Неформално 

вработени од мајките се 22,37% и 37,50% од татковците. Одбиваат да одговорат на ова прашање 

6,58% од мајките и 14,81% од татковците. 

1 2 3 4 5 6

45.02%

34.62%

13.57%

4.30%
1.81% 0.68%

БРОЈ НА ДЕЦА ВО СЕМЕЈСТВО
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Графикон 16. Вработеност на родителите 

 

Од графикон 17 може да се забележи дека 57,87% од родителите се во формален брак, 

31,49% живеат во неформална заедница, 9,36% се разведени и 1,28 се вдовци односно вдовици. 
 

 
Графикон 17. Брачен статус на родителите 
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V. ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ 
 

Согласно добиените податоци од терен може да се забележи дека повеќе од половина од 

децата го започнале школувањето меѓутоа потоа го напуштиле, додека останатите воопшто не го 

започнале своето школување. Ваквиот податок се поврзува со високиот процент на деца, односно 

54,2% кои не знаат ниту да пишуваат, ниту да читаат. Од добиените податоци само 21,6% од децата 

знаат да читаат и пишуваат. Меѓутоа, земајќи го во предвид фактот дека една од главните причини 

за напуштање на образованието е нивното заминување во странство, останува дилемата дали 

нивните деца посетувале школо или курс за јазик во државата во којашто престојувале. Оттука, 

отворена е можноста овие деца сепак да имаат одредени знаења коишто треба да бидат 

тестирани за да се определи во кое одделение детето треба да го продолжи своето образование. 

Сепак од круцијална важност е на овие деца да им се обезбеди можност за потсетување или учење 

на македонскиот јазик и/или писмо затоа што сепак наставата во училиштата во Шуто Оризари се 

спроведува на македонски јазик и писмо. Останатите причини за напуштање или невклучување во 

образовниот процес укажуваат на потреба од информирање и работа со семејствата земајќи во 

предвид и гледано според причините (немање на доволно финансиски средства, работење на 

децата со цел да придонесат во семејниот буџет и неинформираност за времето за упис на детето) 

и податоците за вработеност на родителите/старателите станува збор за социјално-загрозени 

семејства.  Останатите две причини, немањето на доволно средства за нострификација и 

еквиваленција и не поседувањето на лични документи се поврзува со неинформираноста на 

родителите за понудените можности и потребата од насоки во административните процедури. 

Меѓутоа, проблемот со нострификација исто така се поврзува со немањето на дипломи од 

странство коишто би биле признаени во државата бидејќи често оние кои престојувале во друга 

држава или повратниците имаат само сертификати кои не се признаени како регуларно 

образование во странска држава.  
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Позитивниот исход од спроведеното истражување е што 73, 49% од испитаните семејства 

изразиле јасна свест за значењето на образованието и во висок процент, односно 94% од 

испитаните семејства одговориле дека би ги запишале нивните деца на забрзана програма за 

завршување на основно образование. Во однос на предложените мерки кои би требале да се 

превземат за да се олесни запишувањето на децата на училиште, семејствата сметаат дека 

доделувањето на стипендии би била најстимулирачка мерка за овие деца да се вклучат во 

основното образование. Покрај стипендиите, други значајни мерки кои би можеле да се 

превземат се дополнителната поддршка и развивање на програма за тутори/ментори. Во помал 

процент анкетираните семејства одговориле дека на нивните деца им е потребен превоз и 

олеснување на критериумите за упис на нивните деца во основните училишта. Од наведените 

мерки кои семејствата ги сметаат за потребни засега како законски дадена можност и право е 

правото на бесплатен превоз. Право на организиран и бесплатен превоз има ученикот чие место 

на живеење е оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште.26 Исто така 

новиот Закон за основно образование ја одредува можноста за ангажирање на тутори, меѓутоа 

ваквата можност во неколку наврати била организирана и од страна на невладини организиции 

при што се смета дека ваквата мерка не би имала административна пречка за нејзина реализација. 

Во однос на мерката стипендија, за разлика од средното образование за кое Министерството 

издвојува средства за стипендирање, основното образование не е покриено со стипендии за Роми. 

Меѓутоа, согласно Законот за заштита на деца, децата имаат право на детски додаток во семејство 

чии приходи изнесуваат до 2.490 денари, а за самохран родител до 4.980 денари.27 Месечниот 

детски додаток изнесува 716 денари и истиот се остварува доколку детето е ученик во основно 

                                                             
26 Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019, Закон за основно образование,Член 73. 
27 Закон за заштита на деца – Консолидиран текст на Законот со последни измени од 2018 година, член 29. 
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училиште.28 Оваа сума на пари е недоволна, меѓутоа е сума која децата кои се надвор од 

образованието не ја добиваат.  

Од спроведена анализа на законодавство и политиките, се заклучува дека новиот Закон за 

основно образование издвојува напредок во препознавање на категоријата на деца кои се надвор 

од образовниот систем, а се на училишна возраст или како што законот ги дефинира, деца со 

надмината возрасна граница за вклучување во соодветното одделение на основното образование. 

Останува членот 14 од Законот за основно образование да биде доуреден со посебен акт кој 

детално ќе елаборира на повторното вклучување на овие деца во основното образование. Земајќи 

во предвид дека новиот закон ја истакнува инклузивноста, а со тоа и индивидуализираниот 

пристап кон образованието, се очекува истиот пристап да биде искористен и за оваа категорија на 

деца. Притоа, очекувањата се дека поголем дел од децата нема да имаат документ со којшто би 

можеле да докажат дека во странство посетувале училиште или друга форма на образаование, со 

што во овој случај се очекува тестирањето (проверка на знаењето) на децата и нивната возраст да 

биде круцијален фактор за определување на соодветното одделение на детето. Ваквиот пристап 

е значаен бидејќи продолжување на образованието од одделението кога тие го напуштиле своето 

образование или вклучување на детето во прво одделение кога детето не било воопшто вклучено 

во образовниот систем голема е веројатноста да предизвика несоодветен ефект кај детето со 

тоашто се зголемува индицијата овие деца повторно да го напуштат образовниот систем. Поради 

тоа од клучно значење е креирање на соодветен систем за вклучување на децата во образовниот 

систем, систем кој ќе ја земе во предвид ваквата индиција и ќе ја спречи.  

                                                             
28 Исто, член 31. 
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Воедно, се очекува оваа постапка административно и финансиски да не го отежнува 

процесот на вклучување на детето во основното образование.  

 

 

ПРЕПОРАКИ 
 

- Мониторирање на реализацијата на  новиот Закон за основно образование, посебно 

членот 14 од Законот за основно образование; 

- Донесување на детален акт, протокол со детално елаборирање во однос на креирање на 

постапка за вклучување на децата во основното образование согласно член 14 од Законот 

за основно образование; 

- Донесување на прилагодени наставни програми со кои ќе се овозможи вклучување на 

децата во соодветното одделение; 

- Креирање на соодветни инструменти од страна на Бирото за проверка на знаењето на 

децата; 

- Вклучување во основно образование согласно спроведената проверка на знаењето и 

земање во предвид на возраста на детето; 

- Максимизација на постоечката законска регулатива, односно искористување на 

поддршката во основното образование преку медијаторите и можноста за ангажирање на 

тутори; 

- Зголемување на бројот на образовни медијатори во општината Шуто Оризари и нивно 

запознавање со новото законско решение; 

- Обезбедување на образовни медијатори во сите општини во државата каде има поголем 

број на ромско население 
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- По утврдувањето на деталниот пристап за реализација на член 14 од Законот за основно 

образование, информирање на семејствата за дадена можност; 

- Соработка на НВО секторот со училиштата и Бирото за креирање на систем за поддршка 

кој ќе ја овозможи реализацијата на вклучувањето на децата во основното образование.  
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