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Седмо издание1 на здружението РОМА С.О.С. Прилеп, за периодот 24
Октомври 2017 до 24 Март 2018 година, со цел:
- Информирање на јавноста за реализираните активности од проeктот,
- Илустрација на напредокот кој се постигнува квартално,
- Едукација на ромската заeдница за прашањата коишто се од интерес и
нивно поттикнување да се вклучат во застапување и заштита на правата.
Билтенот е алатка на здружението преку кој се иницира дискусија и
редоследни реакции на Ромскиот Граѓански Парламент (РГП).

Во ова издание:
1.

ПРОДОЛЖУВА ОДДОЛГОВЛЕКУВАЊЕТО НА
СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНИТЕ СЛУЧАИ
ПОД СОМНЕВАЊЕ ЗА ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

2.

„РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ“ – ПРИЛЕП
2.1. Ромите учествуваа во креирањето локални политики и буџет
за решавање на нивните проблеми – 05.12.2017
2.2. Предновогодишно дружење и избран претседавач и асистент
на РГП – Прилеп - 28.12.2017
2.3. Донесен План за работа за пeриод од три месеци – 27.01.2018
2.4. Координативен состанок во Општина Прилеп – 07.02.2018
2.5. Последователни активности, согласно Планот за работа и координативниот состанок со Општина Прилеп
2.6. Дискусија за постигнатите резултати, поддршката и улогата на
членството -24.03.2018

3.

„РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ“ – БИТОЛА
3.1. Дискусија за реализираните активности и резултати – 06.12.2017
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Билтен бр.1: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2016/03/Roma_SOS_Bilten_Mart_WEB.pdf
Билтен бр.2: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2016/07/Bilten_2_Juli.pdf
Билтен бр.3: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2016/12/Roma_SOS_Bilten_noemvri-2016_PRINTA4.pdf
Билтен бр.4: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2017/04/Bilten_4_2017.pdf
Билтен бр.5: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2017/07/Bilten_Juni-2017_MK_WEB_02.pdf
Билтен бр.6: http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2018/01/Bilten_Oktomvri-2017-MK-za-web.pdf

ИНТЕГРИТЕТ - ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

Случај Анета Неџипоска (Прилеп)

...смрт од непознати причини во 2015 година,
а по наводно труење со храна...
ÂÂ На ден 18.12.2017 година добиено Решение од ОЈО Прилеп со кое се отфрла
кривичната пријава – службена белешка на ОЈО Прилеп, од причина што пријавеното
дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност.
ÂÂ На ден 25.12.2017 година преку полномошник адвокат Владимир Петличковски беше
поднсена жалба против решението на ОЈО Прилеп до Вишо јавно обвинителство.
ÂÂ На ден 14.02.2018 година Вишо јавно обвинителство Битола донесе Решение со кое
жалбата се уважува и се задолжува Основното јавно обвинителство Прилеп да ја
продолжи истражната постапката.
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Случај Сабина Веселова (Битола)

...смрт на родилка за време на породување
од непознати причини во 2012 година...
ÂÂ Против Пресудата на Основниот суд Битола, обвинетата преку своите полномошници,
поднесе жалба до Апелациониот суд во Битола, по која се чека решение.
ÂÂ На ден 06.03.2018 година по втор пат беше поднесено Писмо за загриженост
до Министер за правда, г-дин Билен Саљији, Министер за здравство г-дин Венко
Филипче и Претседател на Апелационен суд Битола, г-ѓа Елизабета Манели
Ташевска, од причина што е донесена истата пресуда при што во текот на целата
постапка се забележува тенденција за ослободување на лекарите од одговорност
и не-утврдување на вистинските причини за смртта на пациентката Сабина, а со
апел да се заложат за правично судење во разумен рок.
ÂÂ На ден 11.03.2018 година на ТВ Телма се емитуваше емисијата КОД „Три случаи
заглавени во лавиринтите на правдата“ 2 во која беше проследен случајот за
Сабина Веселова истакнувајќи дека 6та година низ судскиот лавиринт се бара
правда за смртта на родилката од Битола, а вистинските причини за смртта сеуште
не се утврдени.
Во прилогот беше емитувана изјава дадена од страна на извршната директорка
Несиме Салиоска, која истакна дека загрижува фактот што во текот на целата постапка
е забележана тенденција за ослободување на лекарите од одговорност, при што не
би не изненадило доколку на крај случајот заврши со утврдена причина – СМРТ од
непознати причини. Исто така во прилогот беше содржана и изјава од страна на Сенин
Пелифановиќ, сопруг на починатата, за текот на на немилиот настан.

Случај Ајтен Јашар (Битола)

...смрт на новороденче од непознати причини
во 2012 година...
ÂÂ По однос на поднесената Ревизија до Врховен суд на Република Македонија, поради
фактот што досудениот износ е премногу мал, на ден 21.12.2017, беше донесена
Пресуда со која Ревизијата на тужителите делумно се усвојува, а Пресудата на
Апелациониот суд Битола се преиначува. При што, се задолжува ЈЗУ Клиничка
болница Д-р Трифун Пановски Битола, да им плати на тужителите на име повреда
на нивните лични права на душевно здравје односно за претрпени душевни болки
поради ненавремено информирање за причините за смртта на нивното дете и
непредавање на посмртните остатоци на детето на тужителите, покрај досудениот
износ од 30.000,00 денари со пресудата на Апелациониот суд, уште износ од
420.000,00 денари и затезна камата.
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https://www.youtube.com/watch?v=B3Lz-wSKBs0&feature=youtu.be&app=desktop

ИНТЕГРИТЕТ - ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

2.1.

РОМИТЕ УЧЕСТВУВАА ВО КРЕИРАЊЕТО
ЛОКАЛНИ ПОЛИТИКИ И БУЏЕТ ЗА РЕШАВАЊЕ
НА НИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ - 05.12.2017

На ден 05.12.2017 година „Ромски Граѓански Парламент“ Прилеп во Собраниската
сала на Општина Прилеп одржа средба во присуство на градоначалникот Илија
Јованоски. Целта беше да се пренесат идеите и можностите кои се предвидуваат
од Локалната самоуправа од инфраструктурно – урбанистичко значење за Тризла
2, а истовремено Ромите да ги посочат проблемите со кои се соочуваат во своето
секојдневие.3
Самата дискусија беше насочена и кон реално и конструктивно влијание врз
планирањето на Буџетот на ЕЛС за 2018 година. На средбата вкупно беа присутни
100 лица од ромската заедница, 10 новинари и 10 претставиници од стручните
служби на ЕЛС, како и директорите на Јавните комунални претпријатија.
Истовремено се одбележа симболично и 10ти роденден на РОМА С.О.С.
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https://www.youtube.com/watch?v=YfqzZ9xnn5o
http://www.prilep.gov.mk/news/mk/gradonacalnikot-jovanoski-so-reshenija-za-problemite-na-gragzanite-od-trizla/
http://radiopela.mk/%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/
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Заклучоци:
ÂÂ Градоначалникот на Општина Прилеп Илија Јованоски укажа дека на 26
декември ќе се носи буџетот на Општина Прилеп за 2018 година и вети
дека дел од наведените инфраструкурни проблеми на населба Тризла,
ќе влезат во програмата на Општината за 2018 година. Исто така, тој
повика ваквите средби да бидат пракса и понатаму, со тоа што Ромите на
наредната средба би можеле директно да пренесат дали се задоволни од
работата на градоначалникот и во која насока истата треба да продолжи.
ÂÂ Списоци на објекти за кои се има поднесено Барање за легализација, а за
кои сеуште не е издадено Решение, да се подготви и достави на ЕЛС за
да се провери до каде е постапката и истата да може да се заврши.
ÂÂ Списоци на улици за асфалтирање да се направат и достават до ЕЛС со
цел истите да се предвидат за 2018 година.
ÂÂ Ревидиран План за реонизација како предлог да се достави до ЕЛС со
цел да се разгледаат можностите за превенција од понатамошна етничка
сегрегација во ОУ Добре Јованоски.
ÂÂ Директорите на ЈКП Комуналец и Водовод и Канализација ја искажаа
својата отвореност и подготовка да интервенираат по барањата на
Ромите, за што ги повикаа од наредниот ден да ги пријават сите дефекти
директно до нивните простории.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ АКТИВНОСТИ
Врз основа на посочените проблеми на средбата, на ден 06.12.2017 година, од
страна на екипите ЈKП „Водовод и канализација“ беа извршени итни интервенции,
односно поправка на водоводни приклучоци, отстранети дефекти на водоводна
линија на улица Тризла, активности за монтажа на премини под сообраќајници
на улица Дебарца. ЈKП Комуналец од друга страна со механизација исчисти дел
од каналот, а паралелно се изврши тампонирање на дел од улиците кои беа
посочени за време на дискусијата. 4

4

http://www.prilep.gov.mk/itni-interventsii-na-jp-vodovod-i-kanalizatsija-po-sinokeshnite-posocheniproblemi-od-zhitelite-na-trizla/

ИНТЕГРИТЕТ - ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

На ден 28.12.2017 година во канцеларијата на здружението се одржа средба
на „Ромски Граѓански Парламент“ – Прилеп со цел да се дискутира за средбата
од 05.12.2017 година која се одржа во Општината, договарање за следни
активности и да се избере претседавач за РГП.

Заклучоци:
ÂÂ Ромите со одржувањето на средбата со Градоначалникот Илија Јованоски
и службите на ЕЛС Прилеп од 05.12.2017 година покажаа на дело дека се
обединета група со заеднички став, кои придонесуваат за подобрување
на состојбата на Ромите, во насока на зајакнување на довербата со
локалната власт.
ÂÂ На средбата се избра Претседавач и асистент преку номинирање и
гласање од самите членови со цел да го превземат лидерството во
2018 година, со што “моќта” на одлучување се распределува, а со тоа и
“сопствеништвото” над успесите.
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ПРЕДНОВОГОДИШНО ДРУЖЕЊЕ И
ИЗБРАН ПРЕТСЕДАВАЧ И АСИСТЕНТ НА
РГП – ПРИЛЕП - 28.12.2017

7

8

БИЛТЕН Бр.7

2.3.

| 24 Октомври 2017 - 24 Март 2018

ДОНЕСЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА
ТРИ МЕСЕЦИ - 27.01.2018

На ден 27.01.2018 година во ресторан “Македонска куќа” се
одржа средба на „Ромски Граѓански Парламент“ – Прилеп, со
цел членството да донесе одлуки и План за работа за февруари,
март и април. На средбата вкупно 30 членови беа присутни.
Се разгледуваа шест точки за кои оделно се дискутираше, со
учество на сите присутни:
33 Списоци на објекти за кои се има поднесено Барање за
легализација, а за кои сеуште не е издадено Решение,
како и за објекти за кои се нема поднесено Барање за
легализација, како и нивна проверка заедно со Општината.
33 Обележување на куќите, преку поставување на таблички со
број на сите легализирани куќи заедно со екипа на Општината.
33 Теренска проверка на уличното осветлување во населбата и замена или
поставување нови светилки заедно со екипа од Општината.
33 Организирање еколошка акција за чистење на депониите во населбата и
поставување на јавни контејнери заедно со ЈКП Комуналец.
33 Организирање хуманитарна акција за помош на најсиромашните семејства.
33 Попис на населеното место Три Багреми со цел точно евидентирање на бројот
на жители/домаќинства како и нивните потреби во врска со домувањето.
Сите заклучоци се преточија во План за работа на РГП со цел да ја
направиме Тризла подобро место за живеење, преку кој секој член
превзеде конкретна улога и активност за реализација.

2.4.

КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК ВО
ОПШТИНА ПРИЛЕП -07.02.2018

Со цел споделување на информации и Планот за работа на РГП, во насока на
реализација на активностите во соработка со општина Прилеп, на ден 07.02.2018
беше одржан координативен состанок со претставници на надлежните сектори и
стручни служби од ЕЛС.

ИНТЕГРИТЕТ - ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

ПОПИС НА ТРИ БАГРЕМИ
Во февруари 2018 година, Пописот на Три Багреми беше спроведен од страна
на членството на „Ромскиот Граѓански Парламент“ и финализиран.

СРЕДБА СО ЈУМ ЦСР ПРИЛЕП
На ден 05.02.2018 година во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Прилеп беше остварена средба со директорот Живко Силјаноски на која се
дискутираше за вклучување на дополнителни лица од ромската заедница во
списокот на Народната кујна, како и склучување на Меморандум за соработка
со цел да се воспостави и унапреди соработката помеѓу РОМА С.О.С. и ЦСР.
На ден 01.03.2018 година беше потпишан Меморандумот за соработка.

БАРАЊЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
На ден 20.02.2018 година беше поднесено
Барање до Локална самоуправа Прилеп,
Одделение за комунални работи за
подобрување на уличното осветлување
во населба Тризла 2 со цел да се санираат
утврдените проблеми на терен.

ДОПИС ДО ЕЛС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПОСТАПКИТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Здружението подготви список на објекти за кои се има
поднесено Барање за легализација, а за кои сеуште не
е издадено Решение, како и за објекти за кои се нема
поднесено Барање за легализација, кој заедно со Допис
беше доставен до Општина Прилеп, сектор Урбанизам.
Со дописот беше побарано од страна на стручните служби да биде проверен статусот на објектите, а потоа директно да ги повикаат лицата за давање на дополнителни
информации и поддршка при реализација на постапката.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, СОГЛАСНО
ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА РГП И КООРДИНАТИВНИОТ
СОСТАНОК СО ОПШТИНА ПРИЛЕП
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ХУМАНИТАРНА ЗАБАВА 08.03.2018
„Ромски Граѓански Парламент“ на ден 08.03.2018
година организираше хуманитарна забава, на која
присуствуваа 450 жени Ромки со цел собирање
средства за помош на сиромашните семејства
од ромската заедница и децата од улица, кои се
евидентирани во здружението РОМА С.О.С. На хуманитарната забава присуствуваа и градоначалникот Илија Јованоски, како и претседателот на
Советот на Општина Прилеп, Миле Талевски.
Градоначалникот изјави дека организирањето
на настан со хуманитарен карактер заслужува да
биде забележан, бидејќи од една страна значи
помош за оние на кои им е неопходна, а од друга, покажување пример кој треба да го следат
и други здруженија и организации. Градоначалникот Илија Јованоски истакна дека Општина
Прилеп се залага за своите граѓани, за децата
од улица, па во таа насока изјави дека ја поддржуваат
хуманитарната акција преку донирање на ваучер од 20.000 денари.5
Извршната директорка на здружението РОМА С.О.С., Несиме Салиоска, изјави
дека е големо задоволството да се види хуманитарниот гест на Општина Прилеп
и градоначалникот Илија Јованоски, кои со донирањето финансиски средства ќе
овозможат да се зголеми бројот на деца, кои ќе бидат опфатени со хуманитарната
акција. „Сиромаштијата сите нѐ засега, меѓутоа не сме сите исто сиромашни.
Затоа нашата идеја со организирањето на оваа хуманитарна забава, е тие кои
што имаат повеќе, да им дадат на тие кои што имаат помалку. На тој начин ќе ја
постигнеме онаа еднаквост за која сите ние се залагаме. Жените карактерно се
солидарни и хуманитарни и затоа не случајно го избравме 8 март, за да покажеме
колку многу жените сакаат да помагаат“, изјави Несиме Салиоска.6

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 12.03.2018
На ден 12.03.2018 година на 40 деца од
најсиромашните ромски семејства во Прилеп
им беа доделени патики, тренерки и пакет
со хигиенски средства, благодарение на
хуманитарната забава организирана по повод
8ми март и заложбата на неформалната група
“Ромски Граѓански Парламент”:7
55 40.000 денари од влезници на жените,
55 20.000 денари од Општина Прилеп
55 10.000 денари од РОМА С.О.С.
5

https://www.youtube.com/watch?v=iPMkOiEkLgo
ibidem
7
http://sitel.com.mk/so-pitachenje-do-korka-leb-nema-reshenieza-decata-prinudeni-da-pitachat
6

ИНТЕГРИТЕТ - ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

На ден 24.03.2018 година, во канцеларијата
на здружението се одржа средба на „Ромски
Граѓански Парламент“ – Прилеп со цел да
се дискутира за реализираните приоритети,
спроведени активности и постигнатите резултати во изминатиот период.
Заклучок:
Членството се заложи за понатамошно
функционирање на групата и нивна доследност за плановите
и одлуките кои се носат интерно во групата, а во насока на
континуитет во заложбата за општо добро на заедницата.

3

„РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ“
– БИТОЛА

„Ромскиот Граѓански Парламент“ – Битола на ден 06.12.2017 година во хотел
Милениум Палас Битола одржа средба на која здружението РОМА С.О.С. го
информираше членството за реализираните активности во изминатите четири
месеци, беа слушнати впечатоците за нив, како и начинот на остварување на
комуникацијата во иднина.

Заклучок:
Потребно е да се одржи средба со градоначалничката Наташа Петровска
и да се пренесат проблемите на заедницата, со цел нивно решавање.

ПРОЕКТ “ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ – ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО 7”

2.6.

ДИСКУСИЈА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
СОГЛАСНО ПЛАНОТ ЗА РАБОТА И ПОДДРШКАТА
И УЛОГАТА НА ЧЛЕНСТВОТО - 24.03.2018
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