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Врз основа на член 24 став 1 точка 12 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за 
заштита од дискриминација го усвојува Протоколот за постапување во случаи за заштита од дискриминација 
врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет.

ПРОТОКОЛ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ ЗА 

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА 
ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

1. Комисијата за заштита од дискриминација (во понатамошниот текст: Комисијата), согласно член 3 од ЗСЗД 
постапува во случаи за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.

2. Комисијата прима писмени претставки кои содржат лични податоци на подносителот ако ја поднесува 
лично и податоци од подносителот и полномошникот, доколку претставката е поднесена преку 
полномошник. 

3. Комисијата има подготвено форма во која подносителите можат да поднесат претставка за заштита од 
дискриминација, но Комисијата ќе прима и разгледува претставки кои не се доставени во пропишаната 
форма. Формуларот се наоѓа во прилог на овој протокол. (Формуларот содржи и сексуална ориентација како 
основ за заштита од дискриминација).

4. Писмената претставка содржи информација за еден и повеќе основи за заштита од дискриминација поради 
кои се поднесува претставката, област во која е извршена дискриминацијата, потенцијалниот сторител на 
дискриминација, како и опис на настанот со време, место и начин на извршување на дискриминацијата.

5. Претставка може да се поднесе лично и усно на записник во просториите на Комисијата, по телефон во 
текот на работното време на Комисијата, секој работен ден од понеделник до петок од 9-16 часот. Комисијата 
има службена електронска пошта преку која прима претставки за заштита од дискриминација 
(contact@kzd.mk)

6. Вработените во Комисијата, на барање на жртвата која поднесува претставка лично и усно во просториите 
на Комисијата или преку телефон, составуваат службена белешка врз основа на која Комисијата понатаму 
постапува.  

7. За секоја примена претставка Комисијата оформува предмет што се означува со реден број и датум на 
прием на предметот и сите дејствија преземени во тој случај ќе го носат истиот број. 

8. Доколку претставката не ги содржи потребните податоци за да може да се постапува по истата, Комисијата 
преку известување ќе побара дополнување на претставката од страна на подносителот во рок од 15 дена од 
приемот на известувањето. Известувањето содржи јасни насоки во кој дел е потребно појаснување или 
дополнување на претставката.

9. По приемот на целосна претставка, случајот се распоредува кај член на Комисијата (кој има соодветна 
стручна подготовка за одделната област или основот по кој се бара заштита од дискриминација).

10. Комисијата, во рок од 15 дена од приемот на претставката, ќе поднесе писмено известување до 
потенцијалниот дискриминатор, со кое ќе го информира дека против него е поведена постапка за заштита од 
дискриминација и ќе го задолжи согласно член 31 и 32 од ЗСЗД во рок од 30 дена да достави податоци за 
дискриминација и да дозволи увид во списите со цел правилно утврдување на фактичката состојба за 
утврдување на дискриминација. 

11. Известувањето до потенцијалниот дискриминатор ќе содржи барање за потребни информации и 
документи кои и се потребни на увид на Комисијата за да може да постапува во конкретниот случај. 
Прашањата до потенцијалниот дискрминатор треба да бидат јасни и недвосмислени, а со цел правилно 
утврдување на фактичката состојба. 

12. Со известувањето, потенцијалниот дискриминатор ќе биде предупреден дека доколку не го почитува 
рокот за доставување на потребните информации и документи, Комисијата ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка, за што му се заканува глоба во согласност со ЗСЗД.

13. Комисијата, писмено го информира подносителот за приемот и постапувањето по поднесената постапка 
и преземените дејствија со цел утврдување на дискриминација.

14. Комисијата, доколку има потреба од дополнителни информации, може да се обрати до здруженија на 
граѓани и експерти кои работат на областа (основот за заштита од дискриминација) на која се однесува 
претставката и да побара дополнителни информации, појаснување на одделни факти, статистички податоци 
и други докази кои може да служат за правилно утврдување на фактичката состојба.

15. Комисијата може да ги повика странките во своите простории заради прибирање на дополнителни 
информации  и појаснување на одделни факти од значење за постапката.

16. Комисијата може да излезе на лице место и преку документи и информации достапни кај потенцијалниот 
дискриминатор да прибере потребни докази за правилно утврдување на фактичката состојба.

17. За секое преземено дејствие Комисијата подготвува записник во кој се забележуваат времето, местото и 
видот на дејствијата кои се превземени, како и одговорното лице кое учествувало во преземањето на 
дејствијата и другите лица кои биле вклучени.

18. Откако ќе се приберат сите потребни иформации, факти и докази, надлежниот член на Комисијата кому му 
е доверен случајот ќе подготви извештај што ќе ги содржи наодите на подносителот на претставката, наодите 
на потенцијалниот дискриминатор, предложените и изведени докази, мислења и податоци прибрани од 
здруженијата и експертите, постоечки извештаи, статистички податоци релевантни за предметниот случај.
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АНЕКС на ПРОТОКОЛОТ
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ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА 
ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

I.  ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО 
ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА 
НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ:

ЛГБТИ - кратенка која се користи за лезбејки-гејеви-бисексуалци- трансродови луѓе и интерсексуалци.

Сексуалната ориентација - способноста на една личност за длабока емоционална, љубовна и сексуална 
привлечност кон, како и за интимни и сексуални односи со индивидуи од различен пол, од ист пол или од 
повеќе од еден пол.

Бисексуалност - сексуална ориентација која се однесува на луѓе кои сексуално, емотивно и афективно се 
привлекувани од двата пола. Таквите луѓе уште се викаат бисексуалци.

Хетеросексуалност - сексуална ориентација која се однесува на оние кои сексуално, емотивно или 
афективно се привлекувани од лица од различен пол. 

Хомосексуалност - сексуална ориентација која се однесува на оние луѓе чија сексуална, емотивна, 
афективна привлечност е главно насочена кон лица од ист пол. Обично, мажите привлекувани од други мажи 
се нарекуваат геј, а жените привлекувани од други жени се нарекуваат лезбејки (иако истите можат да се 
определат / идентификуваат како геј).

МСМ - („мажи кои имаат секс со мажи“ или  „секс меѓу мажи“) е термин кој се користи во јавното здравство и се 
однесува на било кој маж кој има сексуални односи со друг маж без разлика дали тоа се случува повремено, 
редовно или како израз на хомосексуален идентитет. Терминот се користи за да се опише тип на сексуална 
активност без да налегува во дефинирање на идентитетот на лицата (хомосексуална и хетереосексуална 
ориентација) и се употребува со цел здравствените интервенции (особено превенција и третман на 
ХИВ/СИДА, образованието и услугите) да може да се нудат на лица врз основа на нивната потреба. 
Еквивалентниот термин ЖСЖ (жена со жена) не постои во јавни документи, но се користи во истражувања.

Родовиот идентитет - се однесува на личното чувство и сопствената перцепција на родот, кое може, но и не 
мора да кореспондира со полот со кој личноста се стекнува при раѓањето. Тука спаѓа и личното чувство за 
телото (кое може да подразбира промена на физичкиот изглед или телесните функции со помош на 

19. Извештајот се разгледува на седница на Комисијата на која се разгледува случајот и доказите поединечно 
и како целина. Потоа, се става на гласање предогот со кој треба да се утврди не/постоење на дискриминација; 
видот на дискриминацијата; основот врз кој е утврдена дискриминацијата; против кого е утврдена 
дискриминација доколку се пријавени повеќе потенцијални дискриминатори; правниот основ за утврдената 
дискриминација и препораките кои ќе произлезат од случајот.

20. Комисијата може да повика експерт/претставник на здружение кое има знаење и искуство во одредена 
област да даде свој придонес кон расправата за случаите предмет на разгледување на седницата. 

21. Членовите на Комисијата одлуката за не/постоење на дискриминација ја донесуваат со мнозинство 
гласови од вкупниот број на членови во Комисијата. 

22. Членот на Комисијата кој не се согласува со одлуката на мнозинството, може да даде писмено 
образложение за својата одлука и ова мислење да биде објавено на веб страницата.

23. Врз основа на резултатите од гласањето, членот на Комисијата кој директно работел на случајот заедно со 
стручните соработници во Комисијата во рок од 15 дена изготвуваат писмено мислење во кое ќе биде 
содржан диспозитивот на одлуката за не/постоење на дискриминација, образложение за донесената одлука 
со правниот основ и препораките кон дискриминаторот за начинот на отстранување на дискриминацијата.

24. Одлуката на Комисијата задолжително содржи напомена до дискриминаторот дека има обврска во рок од 
30 дена да ја отстрани дискриминација под страв за покренување на иницијатива за поведувaње на постапка 
пред надлежен орган за утврдување на одговорност од страна на Комисијата (член 28 ст. 3 и член 29 ЗСЗД).

25. Писмената одлука се доставува до подносителот и потенцијалниот дискриминатор и се објавува на веб 
страницата на Комисијата. Мислењата донесени за случаи во кои се одлучувало за заштита од 
дискриминација врз основа на сексуалната ориентација се поставува во посебна папка во делот Мислења по 
однос на претставки која е означена со сексуална ориентација.

26. Комисијата води статистички податоци за бројот на поднесени претставки врз основа на сексуалната 
ориентација и за нив известува во годишниот извештај. 

27. Анексот со дополнителни информации и Формуларот за поднесување претставка за заштита од 
дискриминација се составен дел на овој Протокол.
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медицински, хируршки и други средства, доколку таа промена е по слободен избор, како и други изразувања 
на родот како облеката, говорот и карактерните црти.

Трансродови (транс) луѓе - Општ термин кој се однесува на луѓе чиј родов идентитет и/или изразувањето на 
родот се разликува од биолошкиот пол стекнат при раѓањето. Терминот може да вклучува и транссексуални и 
интерсексуални луѓе, трансвестити и луѓе со други родови различности/ варијанти, но не се ограничува само 
на нив.

Транссексуални луѓе - индивидуи кои се идентификуваат со род различен од оној кој се поврзува со 
билошкиот пол стекнат со раѓањето. Транссексуална личност може да биде маж во жена или жена во маж. 
Вклучитело, луѓето кои се подложени на хормонска терапија, а немаат намера да извршат хируршка 
интервенција, самите себеси се нарекуваат транссексуалци. Транссексуални жени, кои биолошки се родени 
како мажи се нарекуваат маж во жена (MTF-male-to-female). Транссексуални мажи чиј биолошки пол стекнат 
со раѓањето е женски, се нарекуваат жена во маж (FTM – female-to-male). Трансродовите и транссесксуалните 
луѓе може да се идентификуваат како хетеросексуалци, хомосексуалци (геј, лезбејка), бисексуалци, или друга 
сексуална ориентација. Со други зборови, родовиот идентитет и сексуалната ориентација не зависат едно од 
друго.

Интерсексуална личност - личност која е родена со гениталии и репродуктивни органи кои не можат да се 
дефинираат ниту како типично машки, ниту како типично женски. Најголем дел од интерсексуалните 
личности се жртви на непотребни хируршки интервенции и хормонални терапии извршувани најчесто без 
нивна согласност. Во минатото за интерсексуалните луѓе се користел терминот хермафродит кој и денес се 
употребува, но се смета за несоодветен и навредлив.

Хомофобија - ирационален или општествено конструиран страв, омраза, предрасуда и дискриминација кон 
луѓето со хомосексуална и бисексуална ориентација и сите оние за кои воопшто се претпоставува дека се 
гејеви, лезбејки или бисексуалци. Лицата кои се најсилно хомофобични хомосексуалноста ја сметаат за 
грешна и болна, а кон хомосексуалците чувствуваат омраза, гадење и неретко желба за убиство. Конкретни 
акции на насилство врз хомосексуалците се многу чест исход на хомофобијата.

Трансфобија - ирационален или општествено конструиран страв, омраза, предрасуда и дискриминација 
кон трансродовите луѓе. Лицата кои се најсилно трансфобични трансродовоста ја сметаат за грешна и болна, 
а кон трансродовите луѓе чувствуваат омраза, гадење и неретко желба за убиство. Трансфобијата е став кој 
произлегува од стереотипното и културно нормативно сфаќање дека родот е природна и универзална 
категорија и дека секое излегување од машко- женско рамката претставува болест и опасност. Конкретни 
акции на насилство, честопати и убиство, врз трансродовите луѓе се многу чест исход на трансфобијата.

I I .  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А  П РА В Н А  П РА К С А  З А  З А Ш Т И ТА  О Д 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 
И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

1. Меѓународна пракса за заштита од дискриминација

А) Комитет за човекови права при Организацијата на Обединетите Нации

Toonen vs. Australia

Комитетот за човекови права одлучил дека законот на Тасманија (Австралија) со кој се криминализира 
доброволна сексуална врска помеѓу полнолетни мажи, го повредува правото на приватност загарантирано 
со Пактот за граѓански и политички права и претставува дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација. 

Young v. Australia (2000) 

X v. Columbia (2007)

Комитетот во два случаи одлучил дека ограничувањето на правото на користење на пензија од починат 
истополов партнер, право кое во случајот било гарантирано само на вонбрачни партнери од различен пол, 
претставува дискриминација врз основа на сексуалната ориентација. Во првиот случај сексуалната 
ориентација Комитетот ја толкува дека е дел од основот „пол", додека во вториот случај од 2007 го дефинира 
толкувањето за сексуалната ориентација како  „друг статус".

Irina Fedotova v Russia

Комитетот за човекови права во 2012 година одлучил дека постоење на закон со кој се санкционираат луѓето 
кои јавно ја изразуваат хомосексуалноста претставува дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација.  

Б) Европски суд за човекови права

Baczkowski and others v. Poland жалба бр. 1543/06 

Alekseyev v. Russia Жалби бр. 4916/07, 25924/08 и 14599/09

GENDERDOC-M v. Moldova (Жалба бр. 9106/06)

Судот во трите случаи  заклучил дека ограничувањето на остварувањето на слободата на организирање на 
јавни собири на кои се промовираат правата на ЛГБТИ луѓето, претставува дискриминација врз основа на 
сексуалната ориентација. 
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со раѓањето е женски, се нарекуваат жена во маж (FTM – female-to-male). Трансродовите и транссесксуалните 
луѓе може да се идентификуваат како хетеросексуалци, хомосексуалци (геј, лезбејка), бисексуалци, или друга 
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I I .  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А  П РА В Н А  П РА К С А  З А  З А Ш Т И ТА  О Д 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 
И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

1. Меѓународна пракса за заштита од дискриминација

А) Комитет за човекови права при Организацијата на Обединетите Нации

Toonen vs. Australia

Комитетот за човекови права одлучил дека законот на Тасманија (Австралија) со кој се криминализира 
доброволна сексуална врска помеѓу полнолетни мажи, го повредува правото на приватност загарантирано 
со Пактот за граѓански и политички права и претставува дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација. 

Young v. Australia (2000) 

X v. Columbia (2007)

Комитетот во два случаи одлучил дека ограничувањето на правото на користење на пензија од починат 
истополов партнер, право кое во случајот било гарантирано само на вонбрачни партнери од различен пол, 
претставува дискриминација врз основа на сексуалната ориентација. Во првиот случај сексуалната 
ориентација Комитетот ја толкува дека е дел од основот „пол", додека во вториот случај од 2007 го дефинира 
толкувањето за сексуалната ориентација како  „друг статус".

Irina Fedotova v Russia

Комитетот за човекови права во 2012 година одлучил дека постоење на закон со кој се санкционираат луѓето 
кои јавно ја изразуваат хомосексуалноста претставува дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација.  

Б) Европски суд за човекови права

Baczkowski and others v. Poland жалба бр. 1543/06 

Alekseyev v. Russia Жалби бр. 4916/07, 25924/08 и 14599/09

GENDERDOC-M v. Moldova (Жалба бр. 9106/06)

Судот во трите случаи  заклучил дека ограничувањето на остварувањето на слободата на организирање на 
јавни собири на кои се промовираат правата на ЛГБТИ луѓето, претставува дискриминација врз основа на 
сексуалната ориентација. 
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Salgueiro Da Silva Mouta v Portugal бр. 33290/96

Судот утврдил дека домашните судови со одлуката со која не му е доделено старателството на таткото поради 
неговата хомосексуална ориентација е разлика која не е прифатлива согласно Конвенцијата и претставува 
повреда на правото на приватен и семеен живот во врска со забраната за дискриминација од член 14 од ЕКЧП.  

E.B. vs. France жалба бр. 43546/02

Во овој случај судот утврдил дека жената која е во стабилна лезбијска врска со партнерка, чие барање за 
посвојување на дете и е одбиено, претставува дискриминација врз основа на нејзината сексуалната 
ориентација. Имено, Судот забележува дека административниот суд одлучил дека иако се осврнал на 
сексуалната ориентација на апликантката, не била основа за донесување на предметната одлука и не била 
разгледувана од непријателски аспект. Сепак, според мислењето на Судот, значаен е фактот што сексуалната 
ориентација е често споменувана во образложението на одлуката и поради начинот на кој одделни мислења 
биле изразени, открива дека хомосексуалноста на апликантката бил одлучувачки фактор. 

Кarner v Austria жалба бр. 40016/98

Карнер против Австрија, е прв случај поврзан со правата на истополови партнери кој ЕСЧП се согласил да го 
разгледува. По смртта на истополовиот партнер, закуподавецот отпочнал постапка за прекин на закупот на 
преживеаниот партнер. Основниот и регионалниот суд во Виена, терминот  „животен сопатник" од 
договорот за закуп го толкувал на начин што истиот ги опфаќа и истополовите партнери кои подолго време 
живеат заедно. Меѓутоа, Врховниот суд не се согласил со ваквото толкување на пониските судови. Затоа, 
Судот утврдува дека Државата не понудила убедлива и значајна причина која ќе го оправда тесното 
толкување на одделот од Договорот за закуп со кој се спречува преживеаниот партнер од истополовата 
двојка да се повика на таа одредба и утврдил дека е сторена дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација.

Vallianatos and others v. Greece жалби бр.  29381/09 и 32684/09

Судот утврдил дека исклучувањето на истополовите двојки од делокругот на законот со кој се овозможува 
граѓанско партнерство само за партнери од ист пол претставува дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација. 

X. v. Turkey жалба бр. 24626/09

Судот смета дека изолирањето на затвореник во самица со оправдување дека тоа е поради сигурносни 
мерки за заштита на притвореникот од телесна повреда е неприфатлива и поради тоа тој бил жртва на 
дискриминација врз основа на неговата сексуална ориентација. 

III. ОРГАНИЗАЦИИ КОИ РАБОТАТ НА ПРАШАЊА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 
И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ:

Коалиција СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА 
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ЗАЕДНИЦИ Скопје 
Коалицијата СЗПМЗ работи на заштита и унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето, преку документирање на 
случаи на повреда на правата на ЛГБТИ луѓето, обезбедување на бесплатна правна помош и советување во 
случај на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и застапување пред 
надлежните институции. Коалицијата нуди психосоцијална помош и поддршка на ЛГБТИ луѓето.

Контакт:

бул. Климент Охридски бр. 66-1/3, 1000 Скопје, 

тел. 02/3214269

  www.coalition.org.mk   

ЛГБТИ Центар за Поддршка 
Центарот работи со ЛГБТИ заедницата преку организирање на групи за самопомош, организирање на 
социјални активности. Центарот нуди бесплатна правна помош, мониторинг, известување, застапување и 
лобирање со цел подобрување на состојбата со ЛГБТИ луѓето. 

Контакт:

ул. Наум Наумовски Борче бр. 83, 1000 Скопје, тел. 02/3119073

  www.lgbti.mk   

Х.Е.Р.А.- Асоцијација за здравствена едукација и истражување
ХЕРА обезбедува доброволни и доверливи услуги за сексуално и репродуктивно здравје, вклучувајќи 
тестирање за ХИВ и за други сексуално преносливи инфекции, како и правна и социјална помош.

Контакт:

Ул. Дебарца бр. 56/4, 1000 Скопје

Тел. 02/3290395

  www.hera.org.mk   
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ЕГАЛ- Здружение за еднаквост на геј и лезбејки
ЕГАЛ спроведува активности за сексуалното здравје и културата на живеење на видливата ЛГБТ сцена во 
Македонија. Организацијата обезбедува доброволни и доверливи услуги за сексуално здравје, вклучувајќи 
тестирање за ХИВ и други сексуално преносливи инфекции.

Контакт:

Ул. Франклин Рузвелт, бр. 9/3, 1000 Скопје

Тел. 02/ 3213 337

ЛГБТ Јунајтед Тетово
ЛГБТ Јунајтед работи на заштита, промоција и почитување на човековите права, првенствено на ЛГБТИ 
луѓето, обезбедување на еднаков пристап до здравствена заштита и обезбедување на социјални и правни 
услуги.

Контакт: 

044/617 400

078/385 570

  info@lgbtunited.org  

  lgbtunitedmacedonia@gmail.com  

Субверзивен Фронт 
Субверзивен Фронт е организација која работи на промоција на критичен, креативен, квир и 
непатријархален пристап кон родот и сексуалноста преку организирање на јавни, едукативни и 
институционални акции и дебати кои имаат за цел да и понудат на индивидуата поголем простор за лична 
идентификација или неидентификација во однос на родот и сексуалноста.

Контакт:

Ул. Венјамин Мачуковски бр. 1А-1/13, 1000 Скопје

  info@s-front.org  

Женска Алијанса

Женска Алијанс работи на јакнење, промоција и зголемување на видливоста на ЛГБТ заедницата во 
општеството преку работилници, семинари, конференции, јавни трибини, активности за подигнување на 
свеста, лобирање, медиумски кампањи и друго. За потребата од еднакви права за ЛГБТ луѓето, Женска 
Алијанса се залага за промена и подобрување на домашната легислатива.

Контакт: 

Ул. Волгоградска/5/42, 1000 Скопје

Тел: 078/243 649

  info@womensalliance.mk  

Мрежата за борба против хомофобија и трансфобија

  http://www.facebook.com/lgbtimreza  

Мрежа за заштита од дискриминација 

Мрежата за заштита од дискриминација има за цел да развива стратегиско застапување во случаи на 
дискриминација преку поднесување предмети пред Комисијата за заштита од дискриминација и пред 
домашните и меѓународните судови. Развојот на домашната практика е поттикната преку обезбедување 
бесплатна правна помош во стратегиски случаи на дискриминација. Мрежата беше воспоставена во 
декември 2010 од страна на следните организации: Фондација отворено општество – Македонија; 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување (ХЕРА); ХОПС - Опции за здрав живот; Хелсиншки 
комитет за човекови права на Република Македонија и Здружение за еманципација, солидарност и 
еднаквост на жените на Република Македонија (ЕСЕ); Ромска Oрганизација за Mултикултурна Aфирмација 
РОМА С.О.С. - Прилеп; Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ и 
Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА. 
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ПРЕТСТАВКА

ВАЖНО: Од претставката која ни ја упатувате, копија ќе биде доставена до физичкото/правното 
лице, односно органот против кого ја поднесувате претставката.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

1. ИМЕ: 

2. ПРЕЗИМЕ: 

3. НАЗИВ: 

4. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: 

(ДОКОЛКУ ПОДНОСИТЕЛОТ Е ПРАВНО ЛИЦЕ)

5. ПОЛ: 6. ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 

7. ТЕЛЕФОН: E-MAIL: 

8. ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ: (НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПОДАТОК)

9. ДАЛИ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА ЗА ИМЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ: 

(ОДГОВОРЕТЕ СО ДА ИЛИ НЕ)

10. АКО ОДГОВОРОТ НА ПРЕТХОДНОТО ПРАШАЊЕ Е ПОТВРДЕН, 
        НАВЕДЕТЕ ВО ЧИЕ ИМЕ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА: 

11. ДАЛИ ИМАТЕ СОГЛАСНОСТ ОД ЛИЦЕТО 
ВО ЧИЕ ИМЕ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА: 

(ОДГОВОРЕТЕ СО ДА ИЛИ НЕ; ДОКОЛКУ ДА, ИСТАТА ПРИЛОЖЕТЕ ЈА)

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО/ПРАВНОТО ЛИЦЕ, 
ОДНОСНО ОРГАНОТ ПРОТИВ КОГО ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА

1. АКО ПРЕТСТАВКАТА СЕ ОДНЕСУВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН:

НАЗИВ: 

СЕДИШТЕ: 

2. АКО ПРЕТСТАВКАТА СЕ ОДНЕСУВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

(ОДГОВОРЕТЕ СО ДА ИЛИ НЕ)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

АДРЕСА: 

ТЕЛЕФОН: 

ДАЛИ ЛИЧНОСТА ЗА КОЈА ТВРДИТЕ ДЕКА ВЕ 
ДИСКРИМИНИРАЛА ТОА ГО НАПРАВИЛА НА 
РАБОТНОТО МЕСТО/ИЗВРШУВАЈЌИ ГИ РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ 

(ОДГОВОРЕТЕ СО ДА ИЛИ НЕ)

АКО ПРЕТХОДНИОТ ОДГОВОР Е ПОЗИТИВЕН, 
НАВЕДЕТЕ КАДЕ Е ВРАБОТЕНА ЛИЧНОСТА: 

(НАЗИВ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО/ИНСТИТУЦИЈАТА/ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ПОЗИЦИЈА/РАБОТНО МЕСТО НА СООДВЕТНАТА ЛИЧНОСТ)

ТЕЛЕФОН: 

ДАЛИ СТЕ ВРБОТЕН/А ВО ТОА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН: 

ВАЖНО: Доколку има повеќе физички и/или правни лица, односно органи против кои 
поднесувате претставки, Ве молиме за секој од нив да пополните посебна претставка.

ПРЕТСТАВКА 2/6
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КАДЕ СЕ СЛУЧИ НАСТАНОТ ПО КОЈ ПОВОД ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКА

1. РАБОТАТА И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

2.  ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И СПОРТ

3.  СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ПОДРАЧЈЕТО НА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ, 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

6.  ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И МЕДИУМИ

7.  ПРИСТАП ДО ДОБРА И УСЛУГИ

8.  ЧЛЕНУВАЊЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СИНДИКАЛНИ, ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА 
НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСНОВАНИ НА ЧЛЕНСТВО

9.  КУЛТУРА

10. ДРУГИ ОБЛАСТИ ОПРЕЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН

(НАВЕДЕТЕ)

4.  ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

5.  ДОМУВАЊЕ

ОСНОВ/И ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА

ЗАОКРУЖЕТЕ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ ОСНОВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА, 
ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СМЕТАТЕ ДЕКА СТЕ ДИСКРИМИНИРАНИ.

1.  ПОЛ 12.  ОБРАЗОВАНИЕ

2.  РАСА 13.  ПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ

3.  БОЈА НА КОЖА 14.  ЛИЧЕН ИЛИ ОПШТЕСТВЕН СТАТУС

4.  РОД 15.  МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ

5.  ПРИПАДНОСТ НА 
МАРГИНАЛИЗИРАНА ГРУПА 16.  ВОЗРАСТ

6.  ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 17.  СЕМЕЈНА ИЛИ БРАЧНА СОСТОЈБА

7.  ЈАЗИК 18.  ИМОТЕН СТАТУС

8.  ДРЖАВЈАНСТВО 19.  ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

9.  СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО 20.  СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 
И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

10.  РЕЛИГИЈА ИЛИ ВЕРСКО УВЕРУВАЊЕ 21.  НЕКОЈА ДРУГА ОСНОВА: (НАВЕДЕТЕ КОЈА)

11.  ДРУГИ ВИДОВИ УВЕРУВАЊА

ПРЕТСТАВКА 4/6ПРЕТСТАВКА 3/6
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ДОКАЗИ 

1. 

2.  

3.  

1.  ДАЛИ ИМАТЕ ПОВЕДЕНО СУДСКА ПОСТАПКА 

2. АКО СТЕ ПОВЕЛЕ, ПРЕД КОЈ СУД И КОГА

(ДОСТАВЕТЕ И ФОТОКОПИЈА ОД ТУЖБАТА)

4.  

5.  

(ОДГОВОРЕТЕ СО ДА ИЛИ НЕ)
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