
ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Комисијата нема да постапува по претставката доколку 
за истата работа се води судска постапка или
веќе е одлучено.

Утврдува дискриминација и дава 
препорака за отстранување на 
дискриминацијата. 

Лицето е должно да постапи по препораката во рок од 30 дена 
или во подолг рок ако има оправдани причини за тоа, но не 
подолго од шест месеци.

Доколку не се постапи по препораката, 
Комисијата поднесува барање за покренување 
прекршочна посапка.

Комисијата по сопствена иницијатива упатува општа 
препорака во случај на дискриминација на поголем 
број лица.

Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

 ПРИЈАВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА 
НА:+389 (0)2 3119-073

Комисијата носи заклучок за 
неповедување или запирање 
на постапката: 

За претставка за која веќе постапувала.

Доколку претставката се повлече.

Доколку подносителот починал, 
освен ако наследниците не бараат 
продолжување на постапката.

Комисијата дава мислење 
во рок од 60 дена од денот 
на поднесувањето на 
претставката и го доставува 
до поднесувачот и до лицето 
против кое е поднесена 
претставката.

Лицето може да се 
изјасни за наводите од 
претставката во рок од 
15 дена од денот на 
нејзиниот прием.

ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕТСТАВКА ПРЕД КОМИСИЈАТА1

Ако 
подносителот не 

ја доуреди 
претставката 
постапката се 

запира.

6 месеци од дознавањето на актот на дискриминација или 

една година од денот кога била сторена повредата.

Ако 
претставката е 
поднесена во  
овие рокови 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВКАТА2

Комисијата нема да поведе постапка

Ако 
претставката е 
поднесена по 

истекот на овие 
рокови

Комисијата ќе поведе 
постапка и по истекот на 
рокот ако оцени дека се 
работи за случај што засега 
поголема група лица или кога 
последицата трае или засега 
јавен интерес.

Комисијата ќе поведе постапка

Доколку претставката е нејасна или нецелосна, Комисијата го 
задолжува подносителот да ја доуреди во рок од 8 дена.

ТЕК НА ПОСТАПКАТА3

Ако 
подносителот ја 

доуреди 
претставката 
постапкaта 

продолжува.

ОДЛУКИ НА КОМИСИЈАТА4

Не утврдува дискриминација 

Комисијата ја доставува 
претставката до лицето 
против кого е поднесена 
во рок од 5 дена од 
денот на приемот. 

Секое физичко и правно 

лице кое смета дека 

претрпело дискриминација.

Здруженија, фондации, 

синдикати или други 

организации од граѓанското 

општество и институции.

Самата Комисија по 

службена должност.


