
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

(„Службен весник на РМ“ бр.114/2009) 

 

Член 1 

Во Законот за Народниот правобранител („Службен весник на Република 
Македонија” број 60/2003), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

“Член 11-а 

Народниот правобранител обезбедува посебна заштита на правата на децата, 
лицата со посебни потреби и на лицата кои се предмет на тортура и друг вид 
на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или казнување во 
органите, организациите и установите во кои слободата на движењето е 
ограничена.“ 

Член 2 

Во членот 21 став 3 по зборот „лица“ се додаваат зборовите: „со посебни 
потреби и“, а по зборот „способност“ се додаваат зборовите: „како и лица кои 
се предмет на тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување во органите, организациите и установите во кои 
слободата на движење е ограничена“. 

Член 3 

По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат: 

„Член 31-а 

Народниот правобранител во следењето на состојбите на почитувањето и 
заштитата на уставните и законските права на лицата во органите, 
организациите и установите во кои слободата на движење е ограничена, 
презема активности согласно со закон и меѓународни договори ратификувани 
согласно со Уставот на Република Македонија. 

Народниот правобранител за реализација на активностите од ставот 1 на овој 
член врши редовни и ненајавени посети во органите, организациите и 
установите во кои слободата на движење е ограничена за што подготвува 
посебен извештај. 

За начинот на остварувањето на посетите од ставот 2 на овој член Народниот 
правобранител донесува правилник. 

 



Член 31-б 

Службените лица во органите, организациите и установите во кои слободата 
на движење е ограничена, се должни на Народниот правобранител да му 
овозможат непречен пристап до сите документи и информации кои се 
однесуваат на лицата на кои слободата на движење им е ограничена. 

Службените лица во органите, организациите и установите во кои слободата 
на движење е ограничена, се должни да постапат по укажувањата и 
препораките на Народниот правобранител и за постапувањето да го известат 
најдоцна во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на посебниот 
извештај.“ 

Член 4 

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

„Член 34-а 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на службеното лице во органите од членот 2 на овој закон 
кое нема да постапи согласно со одредбите од членовите 31-б став 2 и 34 став 
1 на овој закон.“ 

Член 5 

Во членот 45 став 1 по зборот „области“ се додаваат зборовите: „или за 
одделни ранливи групи лица“. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Народниот правобранител формира посебни одделенија за заштита на 
правата на децата и на лицата со посебни потреби, одделение за заштита на 
граѓаните од дискриминација и тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување, како и одделение за правична и 
соодветна застапеност на граѓаните.“ 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 6 

Членот 48 се менува и гласи: 

“Средствата за работа на Народниот правобранител се обезбедуваат во 
разделот на Буџетот на Република Македонија наменет за Народниот 
правобранител. 

Предлогот за средствата за работа на Народниот правобранител пред 
доставувањето на предлогот на Буџетот на Република Македонија, Народниот 
правобранител го усогласува со Владата на Република Македонија преку 
Министерството за финансии. 



При гласањето на Буџетот на Република Македонија на седницата на 
Собранието на Република Македонија задолжително присуствува народниот 
правобранител кој го образложува предлогот на пресметката на разделот на 
Буџетот на Република Македонија наменет за Народниот правобранител. 

Со користењето, распределбата и намената на средствата за работа 
обезбедени во разделот на Буџетот на Република Македонија наменет за 
Народниот правобранител, Народниот правобранител располага самостојно. 

Собранието на Република Македонија посебно гласа за разделот на Буџетот на 
Република Македонија наменет за Народниот правобранител.“ 

Член 7 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок шест месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
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