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Предговор 

Оваа година институцијата Народен правобранител на Република Македонија 
одбележува 20 години откако за првпат ги отвори вратите за граѓаните, овозможувајќи им 
на полесен начин да ги остваруваат своите слободи и права.

 Низ годините, Институцијата се справуваше со голем број предизвици, секогаш 
поддржувајќи ги човековите права, обесправените и оние кои за нив се борат. И покрај 
многубројните премрежија, Институцијата успеа да се етаблира во општеството и да 
постигне значителен напредок во заштитата, следењето на состојбите и промоцијата на 
човековите слободи и права. Значаен е и продонесот кон отпочнување и усвојување на повеќе 
законодавни реформи, со цел зголемување на одговорноста и отчетноста кај органите на 
управата по однос на остварувањето на човековите слободи и права. 

Како национална институција за човекови права, Народниот правобранител одигра 
значајна улога и во имплементацијата и следењето на ефикасното спроведување на 
меѓународните стандарди на национално ниво. 

Развојот на Институцијата и нејзината ефикасност во остварувањето на 
надлежностите придонесе таа денес да е признаена од многубројни тела и да е членка 
на голем број регионални, европски и светски асоцијации за заштита и унапредување на 
човековите слободи и права. 

Страниците на ова дело сведочат за бројни активности и настани низ годините, 
хронолошки поделени низ периоди, кои оставиле белег во работењето на институцијата 
Народен правобранител од почетокот до денес. 

Оваа книга, истовремено претставува документ за придонесот на Народниот 
правобранител во процесот на подигање на јавната свест за потребата од постоење на 
моќна и независна национална институција за човекови права, која и понатаму ќе тежнее кон 
јакнење, промоција и заштита на правата на граѓаните со цел нивно целосно уживање.

         Народен правобранител

          Иџет Мемети
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Иџет Мемети, народен правобранител

ПРОМЕНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ ВО 
ЗЕМЈИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА И ПОТРЕБАТА ОД 

ВОСТАНОВУВАЊЕ НА НОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА 

 Уривањето на берлинскиот ѕид кој безмалку триесетина години не само што 
разделуваше еден град на два дела туку разделуваше семејства, судбини, и како меѓник 
стоеше помеѓу истокот и западот, помеѓу капитализмот и социјализмот, придонесе за уривање 
на општествениот систем на кој се потпираше најголемиот дел од Југоисточна Европа. Тоа, 
пак се рефлектираше во сите делови на општеството, вклучуваќи го делот за кој дотогаш 
никој и не дискутираше - човековите слободи и права. 

Преминот од еден репресивен систем во кој поединецот се губеше за сметка на државата 
и колективот, бараше радикални промени не само на хартија туку и во свеста кај граѓаните 
од комунистичките земји, кои со години живееа под матрицата дека државата е пред сè и над 
сè, наспроти западните демократии каде поединецот-индивидуата неговите слободи и права 
беа на прво место во општеството. Промената на системите секако бараше и промена на 
највисокиот акт со кој се дефинира концептот на државното уредување - Уставот. Тоа беше 
првиот чекор кон транзицијата во постсоцијалистичка Европа, од кој понатаму се изродуваа 
и другите промени, како на пример оние во економијата, сопственичките односи, односот кон 
религијата, граѓанското општество, слободотата на изразување итн.

Промената на уставите и односот кон човековите слободи и права

Првиот крупен чекор кој во тоа време мораше да се направи во овие земји беше промената 
на Уставот. Промените беа длабоки, суштински и од корен го сменија погледот на работите во 
сите сфери, особено во сферата на човековите слободи и права како фундаментален постулат 
на општествата. 

Пристапот кон оваа промена во различни земји беше различен. Така голем број на земји 
се одлучија за донесување на сосема нови Устави, додека во некои од нив на постојните устави 
се интервенираше амандмански иако суштината беше иста, промена на општествениот систем 
во насока на поставување на гаранциите за основните човекови слободи и права како јадро 
на Уставот. Всушност во нив се поставија границите на тоа до каде може да оди државата во 
ограничувањето на правата на поединецот, како и на кој начин може да му се ограничи некое 
право. Во тоа време речиси и да немаше земја која во својот Устав не го вметна овој дел, 
затоа што се создаде уверувањето дека не постои модерен европски устав, а пандан на тоа и 
дека не може да се гради модерна европска држава, без притоа како приоритет да се земат 
предвид човековите слободи и права без разлика на која група и припаѓаат. 



11

20 години Народен правобранител

Промените во Југославија

Сите овие промени неминовно се рефлектираа и врз земјите членки на Федерацијата 
Југославија, во која Македонија беше рамноправна членка. Тоа беше времето  кога почнаа да 
се трасираат патиштата по кои наскоро ќе појдат членките на Федерацијата, како и времето 
кога сè погласни беа најавите за измени во системите и формирањето на првите партии. 

Република Македонија - Декларација за независност и нов граѓански концепт 
на државно уредување

Република Македонија ги дочека овие турбулентни настани со Устав донесен во 1974 
година, дополнет со амандмани во 1989 година. Во овој Устав доминираше колективистичкиот 
дух наспроти единката како граѓанин, што впрочем беше карактеристика за сите социјалистички 
устави.

На донесувањето на новиот Устав му претходеше донесување на Декларација за 
сувереност на Република Македонија и референдумот кој се спроведе на 8 септември 1991 
година. Македонија тогаш се одлучи промената 
на системот да ја направи преку донесување на 
нов Устав со граѓански концепт, каде како темелна 
вредност се јавува почитувањето на слободите и 
правата. Голема предност во тоа време беше фактот 
што во Македонија постоеше политички консензус 
за неоходноста од уставни гаранции на човековите 
права, како и за уставниот концепт на овие права, 
при што се гарантира еднаквоста, неприкосновеноста 
и неотуѓивоста на правата на граѓаните, а државата ја 
добива улогата на нивен гарант. Имено, според член 
9 од Уставот „Граѓаните на Република Македонија се 
еднакви во слободите и правата независно од полот, 
расата, бојата на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната 
и општествената положба“.

Во годините потоа, Република Македонија стана 
членка на низа меѓународни организации, следуваа 
ратификации на низа конвенции од сите области, 
вклучувајќи ги и оние кои се однесуваа на човековите 
слободи и права. Сето ова имаше одраз и во домашното 
законодавство кое се усогласуваше во сите сегменти 
со европското. 

Востановувањето на Омбудсманот како гарант за човековите слободи и права

Во процесот на демократизацијата и создавањето на европска држава, Република 
Македонија најголемиот исчекор го направи преку членот 77 од Уставот, со кој предвиде 
функционирање на институцијата Народен правобрантел како гарант за почитувањето на 

Декларација - септември 1991 год.
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основните човекови слободи и права. Уставната позиција ја прави институцијата независна и 
надвор од политичките влијанија, а со тоа им гарантира на граѓаните можност во секое време 
да побараат заштита на нивните слободи и права. 

Со ова се направи основата за 
конституирање на институција, а по 
шест години се донесе првиот Закон за 
народниот правобранител. Македонија го 
одбра шведскиот модел на востановување 
на омбудсманот или се востанови така-
наречениот парламентарен омбудсман 
што значи дека тој се избира во законо-
давниот дом.

Извадок од  Уставот на Република Македонија
од 1991 год.



НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НИЗ ГОДИНИТЕ 
ПОЧЕТОЦИ, РАЗВОЈ И ПРЕДИЗВИЦИ



14

проф. д-р Борче Давитковски, 
Правен факултет Јустинијан Први,Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје 

ИСТОРИСКИ ОСВРТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИЈАТА 
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН СИСТЕМ И 

НЕЈЗИНАТА УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ ВО ЗАШТИТАТА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ

Уставот на Република Македонија од 1991 година, го напушти постоењето на институцијата 
општествен правобранител на самоуправувањето и во согласност со новонастанатите потреби 
ја воведе институцијата Народен правобранител, која соодветствува на скандинавскиот 
омбудсман. Со тоа е создадена уставна основа за нејзиното воведување, а за жал со големо 
задоцнување, во 1997 година е донесен и закон со кој се прецизираат прашањата за изборот, 
организацијата, надлежностите и начинот на работа на народниот правобранител. Со Уставниот 
закон на Република Македонија беше предвидено Законот за народниот правобранител, поради 
неговата исклучителна важност, да биде донесен најдоцна шест месеци по прогласувањето 
на конститутивниот акт на нашата земја. Во собранискиот процедурален лавиринт, тој закон 
талкаше уште од 1993 година, кога за прв пат беше актуелизиран во форма на предлог-закон 
од страна на пратеник. 

Причините за ваквото одолжување на усвојување на законскиот текст се разновидни; 
прво, поради несогласувањата околу самиот текст на Законот бидејќи се работеше за 
институција сосема нова и непозната во нашава држава; второ, на тоа се надоврза и потребата 
од стручни рецензии од европски институции (на пр. Парламентарното Собрание на Советот 
на Европа) и од домашни научни и стручни лица и институции, и трето, големо влијание 
врз одолговлекувањето на постапката имаа и партиските и дневно-политичките интереси, 
или несакањето власта да има дополнителни контролори. Конечно, Законот за народниот 
правобранител беше донесен на 13 февруари 1997 година и објавен во Службен весник на 
Република Македонија бр.7/97. Тој е изгласан со 76 гласови „за” и само еден воздржан. 
Законот ја доби и поддршката на сите пратенички групи кои за содржината на текстот имаат 
искажано пофални зборови. На тој начин, речиси по шест години, конечно, во Република 
Македонија се операционализира уставната рамка на институтот - Народен правобранител, 
замислен како самостоен и независен орган, кој треба да ги штити граѓаните од самоволието 
на државната администрација, како и од другите органи и организации што имаат јавни 
овластувања.

Методот на нашиот Омбудсман, како и положбата на дејствување, се состои во 
предлагање, советување, укинување, сугерирање, подучување, соработување. Народниот 
правобранител – Омбудсман е специфичен, посебен, самостоен, стручен и независен орган, 
со специјален статус на орган-институција за заштита на правата на граѓаните. Притоа, 
најважно е Омбудсманот правовремено да дејствува и да ги решава проблемите бидејќи, 
неблаговременото дејствување доведува до непроценливи штети за човекот и за поредокот 
и ја потврдува максимата „задоцнетата правда е најголема неправда”. Дел од пошироката 
јавност смета дека Народниот правобранител е, адвокат на граѓаните, кој ќе ги штити нивните 
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законски права секогаш кога се повредени од страна на државните службеници. Во теоријата, 
постојат ставови против поистоветувањето на омбудсманот со некаков „адвокат на граѓаните” 
бидејќи на тој начин се губи значењето на неговата двојна улога, како институција која со 
своето дејствување, од една страна, им служи на интересите на граѓаните, а од друга, со 
самото свое постоење превентивно дејствува и врз работата на самите јавни службеници.

Со донесувањето на Законот за народниот правобранител, Република Македонија се 
вброи во оние демократски држави кои можат да се пофалат дека во нивниот политички, а 
пред сè правен систем, заживеа и започна да функционира уште едно средство за контрола 
над работата на управата, а со тоа и за заштита на правата и слободите на граѓанинот - 
Народниот правобранител или македонскиот Омбудсман.

Степенот на денешниот развој на современата држава укажува на нарасната експанзија 
на управните активности во сите сегменти на животот на луѓето, што ги прави речиси наполно 
зависни од услугите, дејностите и актите на управата. Поради тоа, едноставно се наметнува 
потребата од постоење механизам, каков што е Омбудсманот, единствено задолжен да 
постапува по претставките на незадоволните граѓани од работењето на јавната управа 
и на тој начин да ги штити нивните основни права и слободи. Потребата од него е уште 
поголема, ако се земе предвид дека постапката пред Омбудсманот е лишена од строгите 
форми и високите трошоци, за разлика од постапката пред судовите која е бавна, скапа и 
однапред предвидена со крути процедурални форми. Понатаму, функцијата на Омбудсманот 
има и своја психолошка страна, битна и значајна за граѓаните, која овозможува жалителот 
да се чувствува задоволно и тогаш кога жалбата, односно претставката ќе му биде одбиена 
бидејќи кај граѓанинот останува чувството дека бил сослушан дека некој му обрнал внимание 
и се ангажирал околу неговите проблеми, без притоа да биде изложен на поголеми трошоци.

Во однос на пасивниот субјект на надзорот, т.е. управата, Омбудсманот врши еден 
вид превентивна функција, која се изразува преку воздржување на органите на јавната 
управа и нивните службеници од идни повреди на законот, преку принципот на правичност 
и административните стандарди бидејќи, станувајќи свесни за фактот дека постои посебен, 
специјализиран контролор над нивната работа, тие однапред настојуваат да не станат предмет 
на неговата критика.

Се чини, еден од најмоќните аргументи за паралелно постоење на институцијата 
Омбудсман и другите „класични” средства за контрола на работата на управата, претставува 
фактот дека единствено Омбудсманот контролира активности кои ниту еден друг орган во 
државата не може да ги контролира. Затоа велиме: Омбудсманот претставува инструмент за 
контакт помеѓу административната држава и цивилното општество.





 

ПРВ ПЕРИОД 1997-2004
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ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА 
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прогласувањето на независноста на Република Македонија и воведувањето на 
демократските принципи на владеење и цивилно општество, директно се поврзани со 
востановување на институцијата Народен правобранител.

Имено, по осамостојувањето и донесува-
њето на Уставот во ноември 1991 година, 
Република Македонија отпочна нова ера на 
општествено-економски односи и политич-
ко уредување. Во таа насока, прифаќајќи 
демократски концепт на широко поставени 
основи и гаранции на правата и слободите 
на граѓаните, со Уставот се определени и 
механизмите за нивна заштита, меѓу кои и 
Народниот правобранител.

Конкретно, Народниот правобранител е 
предвиден со одредбите од член 77 од Уставот 
на Република Македонија. 

Така во согласност со Уставот: „Собранието избира Наро-
ден правобранител. Народниот правобранител ги штити устав-
ните и законските права на граѓаните кога им се повредени од 
органите на државната управа и од други органи и организации 
што имаат јавни овластувања. Народниот правобранител се 
избира за време од осум години, со право на уште еден избор. 
Условите за избор и разрешување, надлежноста и начинот на 
работа на Народниот правобранител се уредуваат со закон“.

Законот за народниот правобранител иако согласно Устав-
ниот закон беше предвидено да биде донесен најдоцна шест 
месеци по прогласувањето на конститутивниот акт на државата, 
Собранието на Република Македонија го донесе на седницата 
одржана на 13 февруари 1997 година. 

Со одредбите од овој Закон (вкупно 29 членови), подетално 
се уредени условите за избор и разрешување, надлежноста и 
начинот на работа на Народниот правобранител.

Притоа, за тогашните услови на дејствување како 
најрационален, ефикасен и економичен е применет принципот 
на концентриран систем на надлежности, односно Народниот 
правобранител иако имаше своја канцеларија само во Скопје, 
дејствуваше на целата територија на Република Македонија. 

Во тој сегмент, Законот определува што Народниот правобранител во рамките на својата 
надлежност во текот на постапката може да преземе кон органите и организациите над кои 

Извадок од Уставот на Република Македонија
- 1991 год. 

Извадок од првиот Закон за 
народниот правобранител  

- 1997 год.
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надлежно постапува, за нив предвидува должност со него да соработуваат и на негово барање 
да му ги обезбедат сите податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост, 
како и да го известат за мерките донесени врз основа на неговите предлози, мислења или 
препораки.

Народниот правобранител ги презема дејствијата за да ги заштити правата на граѓаните 
по поднесена претставка на граѓаните и по сопствена иницијатива. Мандатот на Народниот 
правобранител не се однесува на приватниот сектор и на судската власт.

За обезбедување јавност на работата, Законот определува обврска Народниот право-
бранител да му поднесува на Собранието на Република Македонија извештај за својата 
работа, најмалку еднаш годишно, кој пак, се објавува во средствата за јавно информирање.

Значајно е и тоа што за поднесената претставка и за постапката пред Народниот 
правобранител, не се плаќа такса. Што се однесува на внатрешната организација, Законот 
има посебна глава насловена како „Стручна служба“, согласно која Народниот правобранител 
основа стручна служба и ги донесува општите акти за организацијата и работата и за 
систематизацијата на работите и задачите, во кои се утврдува видот и бројот на стручните и 
другите работници и нивните работни задачи.

Неколку месеци по донесувањето на Законот, на седницата одржана на 03.07.1997 
година, избран е првиот народен правобранител. На предлог на народниот правобранител, 
Собранието дополнително на 26.11.1997 година избра четворица заменици, по што е 
формирана Стручна служба и е именуван секретар.

Целосната концепција за организацијата и дејствувањето од страна на Собранието на 
Република Македонија е усвоена на седницата одржана на 27.09.1997 година.

Оттука, заради неопходните подготовки (избор на замениците, обезбедување простории 
за работа, пополнување на кадровските капацитети, како и обезбедување на материјално-
финансиски средства), Институцијата не почна со работа веднаш, туку на 1 февруари 1998 
година, со три внатрешни организациски единици (студиско- аналитичка единица, единица 
за евиденција, документација и информатика и организациска единица за финансиски, 
административни и технички работи), со 28 пополнети работни места, од вкупно 41 
систематизирани и Буџет од 11.942.000,00 денари. 

На тој начин, по речиси шест години и практично се операционализира уставната рамка 
на институтот – Народен правобранител.

Прва Службена легитимација
Извадок од првиот Деловник 

на Народниот правобранител
- 1998 год.
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ПРВ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Првиот народен правобранител, г.Бранко Наумоски е 
роден на 02.02.1951 година во с.Букојчани - Кичево, Република 
Македонија. Матурирал 1968/69 во Гимназијата „Кочо Рацин”-
Скопје. Дипломирал 1974 година на Правниот факултет во Скопје. 

Својата професионална кариера ја започнал 1975 г. како 
приправник во Основното јавно обвинителство Скопје, а по 
полагањето на правосудниот испит во 1976 година распореден 
е на работно место стручен соработник. Во 1981 година избран 
е за заменик-јавен обвинител во Основното јавно обвинителство 
за градот Скопје. Во 1987 година именуван е за помошник на 
министерот за правда, задолжен во Секторот за извршување на 
кривични санкции. Во 1995 година избран е за главен државен 
управен инспектор.

г. Бранко Наумоски е избран за Народен правобранител 
на Република Македонија (Парламентарен Омбудсман) на 
03.07.1997 година, а функцијата народен правобранител ја 
извршува до декември 2004 година.

Автор е на повеќе стручни трудови во неколку стручни списанија: „Пенелошка мисла”, 
„Безбедност”, „Правник”, „Легитима”, изданијата на „Европскиот Омбудсман Институт” и сл. 
Како Омбудсман на Република Македонија често учествува со лични трудови и излагања 
на семинари, трибини и советувања организирани од домашни и од меѓународни владини 
или невладини организации на теми поврзани со демократијата, владеење на правото и 
унапредувањето, обезбедувањето и заштитата на човековите слободи и права.

За време на својот мандат ја поддржуваше секоја организација и асоцијација на европско 
и светско ниво и документите и актите што произлегуваат од тие организации, а со кои се 
унапредуваат и штитат човековите вредности и се развиваат и унапредуваат демократските 
процеси. 

За време на неговиот мандат избрани се четворицата заменици - Трупун Танушевски, 
Невенка Крушаровска, Сузана Салиу и Љупчо Ивановски.

Одлука за избор на заменици на 
народниот правобранител 

- 1997 год. 

Одлука за избор на Народен 
правобранител, Бранко Наумоски 

- 1997 год.

Прв Народен правобранител - 
г. Бранко Наумоски
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРВИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

- јули, 1998 година

Почитуван претседател, почитувани пратеници, дами и господа. 
Денес на оваа седница вие за прв пат по востановувањето на институцијата Народен 

правобранител го разгледувате и ќе расправата по Извештајот на Народниот правобранител, 
насловен како извештај за работењето на Народниот 
правобранител од неговото основање 3.07.1997 година 
до 31.03.1998 година. Тоа е, всушност периодот од мојот 
избор до целосното конституирање, кадровско екипирање 
и отпочнување со работа на оваа институција. Од самиот 
наслов и содржината може да заклучиме дека ова не е типи-
чен и потполн извештај, којшто Народниот правобранител 
согласно член 24 од Законот за народниот правобранител 
е обврзан најмалку еднаш годишно да го поднесува на 
Собранието, поради тоа што целокупната активност во овој 
период беше насочена кон обезбедување на потребните 
материјално - технички и просторни услови, донесување 
на општите акти, кадровското екипирање, проучување 
на компаративните решенија и остварување контакти со 
други земји. Меѓутоа, во извештајот не е заобиколено и 
предметното работење во овој краток почетен период. 
И покрај кусиот рок на ефективно предметно работење 
оценив дека е целисходно да ве запознам со подготовките 
и отпочнувањето со работа на Народниот правобранител 
како ново востановена демократска институција во 
нашиот правен систем, во чија исклучителна надлежност 
е заштитата на уставните и законските права на граѓаните 
кога тие ќе им бидат повредени со акти и дејствија 
на органите на државната управа и другите органи и 
организации со јавни овластувања.

Со оглед на динамиката на дејствијата насочени кон организации и функционирање на 
оваа институција првиот целосен годишен извештај со целосна анализа и оценка за состојбите 
и почитување на човековите права, овој Дом ќе го има на почетокот на идната година, согласно 
законот и деловникот на народниот правобранител, со што вам односно на Собранието на 
Република Македонија како претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната 
власт во Републиката, ќе му овозможи целосна политичка контрола во примената на законите 
во овој сегмент од функционирањето на управата. Иако изнесеното во делот од извештајот 
за остварувањето на делокругот на работа на Народниот правобранител е од релативна 
природа, со оглед на веќе споменатиот краток рок од функционирањето, сепак има основ 
да се истакне дека државните органи и организации до кои со свои укажувања и предлози 
се обрати Народниот правобранител во најголем дел ги прифатиле барањата, навремено 
ги доставиле бараните податоци, а сметам дека укажувањата, сугестиите, мислењата и 

Првиот Годишен извештај на 
Народниот правобранител 

- мај 1998 год.
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предлозите ги постигнале потребните ефекти во воспоставувањето на повредените права. 
Но, се разбира постојат органи и организации кои се уште во доволна мера не ја сфатиле и 
не ја разбрале содржината, суштината, улогата и значењето на оваа институција, со кои во 
натамошниот период ќе треба да се изградат потребните функционални односи.

Тоа што би сакал да нагласам во оваа прилика е мојата оценка дека постоењето на 
функционирањето на ваква демократска институција се покажа како потреба и реална 
оправданост која се заснова на потребите на граѓаните на РМ изразени преку нивните писмени 
претставки, остварените лични контакти во органот, телефонски јавувања и сл.

Второ, заложбата на Европскиот совет и ОН за заштитата на човековите права и слободи, 
како и успешното функционирање на овие и слични институции во развиените демократски, 
традиционални системи. Оценка е дека со самото востановување и функционирање на оваа 
институција, правно - политичкиот систем на Македонија се здоби со исклучително значајна 
институција независна, стручна и непартиска и како таква и ќе биде од големо значење 
во заштитата на слободите и правата на граѓаните, институт на политичкиот и правниот 
систем кој придонесува за заокружување и докомплетирање на инструментите на контрола 
на одлуките на органите на државната управа, начелно утврдени во Уставот.

Не можам, а да не го изнесам интересот што го покажаа сите меѓународни организации, 
асоцијации и здруженија, владини и невладини за постоењето и функционирањето на оваа 
институција во нашата земја. Во овој краток период побараа и остварија средба со Народниот 
правобранител над 30 вакви меѓународни органи и организации и асоцијации меѓу кои, 
Комисијата за заштита на човековите права на ОН и Европскиот совет, парламентарни 
делегации на Германија, Шведска, Полска, повеќе амбасадори и други. Во разговорите 
безрезервно беше изнесено задоволството од постоење и функционирање на оваа институција 
во нашата земја, при што се нагласуваше значењето и угледот на овие институции што го 
уживаат во светот на полето на заштитата на човековите права и безрезервното почитување 
на нивните одлуки од органите на државната управа.

Со задоволство би сакал да ве известам и да го запознам Собранието, со мојата 
оценка дека институцијата Народен правобранител по обезбедувањето на потребните услови 
како единствен, самостоен, независен и инокосен орган на целата територија на РМ со 
седиште во Скопје, веќе функционира и ги извршува своите надлежности.

На крајот би сакал да ја истакнам неминовната соработка и поддршката што треба 
да ја има Народниот правобранител од овој највисок претставнички и законодавен дом, во 
остварувањето на надлежностите на оваа институција, пред кој единствено е одговорен. Тоа ќе 
придонесе и за угледот и местото што оваа институција треба да го заземе во нашиот правно 
- политички систем. Убеден сум дека, Народниот правобранител на полето на заштитата на 
правата на граѓаните ќе даде голем придонес во остварувањето и на глобалната политика 
и заложбите, Република Македонија да го најде местото меѓу развиените традиционални 
демократски организации и заедници на европските држави и пошироко во светот и да се 
заокружи концептот на правна држава, а со тоа и принципот на владеење на правото како 
темелна вредност на нашиот Устав. 

Благодарам.
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ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОРАБОТКА И 
ПОЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ

Меѓународната соработка, размената на искуствата, соработката со невладиниот сектор, 
како и развивање на проектите за запознавање на граѓаните со мандатот и надлежностите беа 
значаен сегмент од работата на народниот правобранител во овој пеирод. Така, веќе во 1998 
година преземени се конкретни дејствија за зачленување во асоцијацијата на Европскиот 
Омбудсман Институт (ЕОИ) кој е конституиран во 1982 година со седиште во Инсбрук - Австрија 
и дејствува на планот на координирање на Омбудсман Институциите заради воспоставување 
соодветна комуникација меѓу нив и размена на искуства, материјали, стручна литература и 
слично. Истата година започнати се и подготовките за зачленување и во Интернационалниот 
омбудсман институт (ИОИ). 

Во рамките на активностите што 
ги преземаше Европскиот омбудсман –
Институт, во 1998 година беше организиран 
собир на европските омбудсмани, на кој 
учествуваше и народниот праобранител. 
На овој собир, меѓу другото беше нагласе-
на потребата од изготвување на специјални 
извештаи од извршените испитувања во 
посебните случаи каде се констатирани 
сериозни повреди од делокругот на рабо-
тата на државната администрација, а 
со кои грубо се повредуваат правата на 
граѓаните.

Во насока на соработка со омбудсман 
институциите остварени се и првите кон- 
такти со Омбудсман канцелариите на Репу-
блика Словенија, Република Хрватска, 
Кралството Шведска, Кралството Шпанија, 
Република Полска. Истовремено се воспоставуваше соработка и со претставници на 
меѓународни организации, асоцијации и здруженија, како што е Советот на Европа, Мисијата 
на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), Американската асоцијација 
за меѓународен развој (УСАИД), Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации 
(УНХЦР), како и Фондот за деца (УНИЦЕФ), потоа со Европската мрежа на омбудсмани за 
деца (ЕНОК) и со Европска комисија против расизам и нетолеранција при Советот на Европа 
(ЕКРИ). 

Дејствувајќи пошироко на полето на заштитата на правата на граѓаните, Народниот 
правобранител воспостави тесна соработка и со невладините организации, асоцијации и 
здруженија, па врз основа на известувања од овие организации преземаше дејствија за за-
штита на правата на граѓаните. Меѓу првите невладини организации со кои беше воспоставена 
соработка се: Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Сојузот 
на организацијата на жените, Советот за превентива против малолетничка деликвенција 

Апликација за членство во ИОИ - 
  Интернационален Омбудсман Институт
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во Кавадарци, Сојзуот на жените Ромки во Република Македонија „Есма“, Здружението за 
заштита на правата на детето од Скопје, „ХОПС” заштита на децата од употреба на дрога, 
канцеларијата на „Амнести Инетернешнал“ во Република Македонија, како и Хуманитарно и 
добротворното здружение на Ромите „Месечина“ од Гостивар.

Народниот правобранител со цел да ја доближи институцијата до граѓаните и да биде 
подостапна за нив, спроведе проект и организираше прием на граѓани и во другите градови 
низ земјата. Така, веќе од 1998 година беа организирани приеми во Битола, Велес, Гевгелија, 
Гостивар, Кичево, Кочани, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово и 
Штип. При овие посети примени беа 758 граѓани, а по извршение разговори во 255 случаи 
беше покрената постапка. На останатите 503 случаи на граѓаните им беа дадени соодветни 
стручни совети и правна помош.

Со помош на Институтот отворено општество-Центар за граѓанско општество, беше 
промовирана првата брошура испечатена на македонски јазик и на јазиците на заедниците 
во Република Македонија.

Прва брошура на Народен правобранител
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ОД РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 1997-2004

Затворениците први ја сфатија важноста на улогата на Народниот правобранител

По изборот на Народниот правобранител и неговите заменици, во импровизирана 
канцеларија во Министерството за правда, каде писмата се пишуваа  само на една стара 
машина за пишување „олимпиа“, започнаа да пристигнуваат и првите претставки од граѓаните 
и нивен прием. Меѓу првите, беше претставката на еден затвореник од Охрид, на издржување 
на казна во затворот „Идризово“, кој во својата претставка напиша дека затворениците 
очекуваат многу од оваа иституција за заштита на нивните права и дека им се враќа довербата 
во државните институции. Затвореникот веднаш беше посетен и тоа „инфицирано“ влијаеше 
кај другите затвореници, кои почнаа секојдневно да бараат заштита и интервенција на 
Народниот правобранител, кој пак одговараше на секој нивен повик и претставка. Секое 
појавување на екипите на Народниот правобранител во затворите, влијаеше позитивно на 
остварувањето на правата на затворениците и на нивното расположение. Нивните барања 
се засноваа на тоа „доаѓајте почесто, денот кога доаѓа Народниот правобранител, ако ништо 
друго, имаме подобро јадење, топла вода, се капеме и се чувствуваме поважни бидејќи некој 
мисли на нас“.

Во првиот период, годишно во просек се примаа околу 1.200 претставки, кои беа од 
граѓани од сите слоеви на општеството, почнувајќи од најсиромашните граѓани па, се до високи 
воени лица, универзитетски професори, носители на политички функции. Претставките се 
однесуваа на сите сфери на општественото живеење и најбројните беа поврзани со социјалните 
прва (16%), судството (15%), урбанизмот (14%), работните односи (12%), уставните слободи 
и права во кои беа опфатени правата во полициските постапки, државјанствата и другите 
граѓански состојби, дискриминацијата, како и правата на затворениците (10%), имотните 
права (9%), јавните служби и услуги (4%) итн. 

Воените лица кои претходно служеле во поранешната ЈНА главно бараа регулирање на  
нивниот статус во Армијата на Република Македонија.

Дивоградбите проблем за нормално урбано живеење

Наталожените проблеми во минатото, во сферата на урбанизмот и градежништвото, 
предизвикани со миграцијата село-град, поради неподготвеност на самиот правен систем тоа 
да го регулира на најсоодветен начин, резултираше со хаотична состојба во оваа сфера и до 
прекумерен број на бесправно изградени градежни објекти, познати како „дивоградби“, а со 
тоа и до пречки за нормално урбано живеење. Народниот правобранител укажа дека ваквите 
состојби никако не смеат да претставуваат оправдување и понатаму да продолжи толерантниот 
однос кон инвеститорите на бесправните градби и да не се преземаат мерки за постапно 
разрешување на ваквите состојби и тенденции. Вообичаените одговори на Министерството за 
урбанизам и градежништво, кон обраќањата и препораките на Народниот правобранител беа 
од типот дека „се работи за објект од постар датум“ или „списите се изгубени или поради протек 
на временски период се уништени“, па во тоа и се бараше и причината за неизвршување на 
конкретни решенија за уривање кои беа правосилни и извршни и не можеа да се вклопат во 
урбанистичките планови. 
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Чести беа случаите кога за ист предмет се јавуваа две странки, каде едниот бараше 
уривање, а другиот заштита на бесправно изградениот објект. Во ваквите специфични 
случаи, Народниот правобранител стоеше доследно на почитување на позитивните прописи 
поврзани со материјата. Вршејќи увид во Министерството за неколку објекти, кои требаше да 
се уриваат, тогашниот државен секретар на Министерството ни рече „половина од градбите во 
Македонија се дивоградба, зарем да ги уриваме“. За евидентираните проблеми во сферата на 
урбанизмот и градежништвото, соработката на Народниот правобранител со Министерството 
за урбанизам и градежништво, вклучувајќи ги и инспекциските органи беше тешка, наидуваше 
на отпор и во многу случаи резултираше со непочитување на дадените препораки. Токму ова 
беше причината во првиот петгодишен период, од страна на Народниот правобранител да 
бидат упатени повеќе ургенции и Информации не само до Министерството, туку и до Владата 
и до Собранието на Република Македонија.

Солидарноста помеѓу вработените во полицијата пречка во работата на  
Народниот правобранител

Во првиот период од работењето постепено растеше бројот на граѓаните кои се жалеа 
на повреда на нивните права и слободи од страна на полицијата. Доминираа претставките 
за употреба на прекумерна сила од страна на припадниците на полицијата при повикување, 
при задржување во полициски станици, при вршење претрес во домовите за непосредно 
пронаоѓање и апсење на сторители на кривични дела или пронаоѓање траги за сторени 
кривични дела без налог на судот, при постапување со сомнителни предмети или во други 
контакти со полицијата. Пречекорувања на овластувањата од страна на полицијата, Народниот 
правобранител констатираше во неколку случаи кои и беа познати и на пошироката јавност. 
Во јануари 2000 година, во близина на Скопје, при влезот во Арачиново, каде главно 
живеат етнички Албанци, со автоматска пушка беа убиени тројца полицајци на Република 
Македонија. Народниот правобранител констатираше дека полицијата во дејствијата за 
откривање на сторителите, при претресот во неколку куќи во селото ги пречекорила своите 
овластувања, со тоа што употребиле прекумерна физичка сила кон членовите на нивните 
семејства (домашните), малтретирале и малолетници и жени и предизвикале непотребна 
штета во куќите (домовите). Во врска со случајот, дополнително во неразјаснети околности, 
во една вила во Маврово беше убиен и еден жител од Арачиново, на чие тело беа најдени 
траги на насилство. За трикратното убиство беа обвинети и осудени со вискои казни затвор 
петмина жители од Арачиново, сите етнички Албанци, кои по долги судски постапки и неколку 
години издржување на казната затвор , во отсуство на докази беа ослободени како невини. 
Извештајот на Народниот правобранител за случајот „Арачиново“, со низа предлог мерки до 
Министерството за внатрешни работи беше во целост поддржан од страна на меѓународната 
организација за човекови права „Amnesty International“, која со голем интерес го следеше 
случајот. Сторителите на убиството на тројцата полицајци се уште не се откриени.

Пречекорувања на овластувањата на полицијата се констатирани и во врска со познатиот 
случај кој се случи на почетокот на 2001 година, при нападот на Полициската станица во 
Теарце-тетовско, кога полицијата за да ги открие сторителите, изврши претрес во неколку 
куќи во селата Шемшево и Шипковица. Во сите случаи каде Народниот правобранител 
констатираше повреди, полицијата одбиваше да го открие идентитетот на полицајците кои 
ги пречекориле овластувањата, а често и лицата врз кои беше употребена сила не беа во 
можност да ги идентификуваат тие полицајци. 
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За констатираните повреди, Народниот правобранител непрекинато бараше дисциплин-
ска и кривична одговорност за полицајците кои постапиле спротивно на прописите на 
работењето на полицијата, како и перманентна обука за човековите права на службените 
полициски лица кои се во контакт со граѓаните.

Апсурдност со непризнавањето на документите на УНМИК

Народниот правобранител се соочи со голем број на претставки на граѓани кои се жалеа 
дека Владата на Република Македонија не ги признава изводите, регистарските таблички и 
другите документи издадени од УНМИК Косово. УНМИК претставуваше Меѓународен протекто-
рат, односно меѓународна администрација на Обединетите нации воведена на Косово во 1991 
година. 

Со овој проблем главно се соочуваа граѓаните од албанската заедница, кои имаа блиски 
врски со Косово и остваруваа права од граѓанските состојби пред државните управни органи 
на двете земји. Поплаките се однесуваа на непризнавање на сите изводи и друга документа-
ција издадена од УНМИК, почнувајќи од изводите на родени, изводите на венчани, неможноста 
за запишување на новороденчиња, па дури и непризнавањето на изводите на умрените.

Во еден случај, на граѓанин од Скопје му починала 
жената додека престојувала кај блиските роднини на 
Косово и таму била погребана. Смртта ја докажуваше 
со документација издадена од УНМИК и од болницата 
во Приштина. Кога дошол да го пријави случајот 
во Министерството за внатрешни работи во Скопје 
за да извади извод на умрени за неговата сопруга, 
од надлежните служби му одговориле дека не може 
да му се издаде таков документ поради фактот што 
Министерството за внатрешни работи не ги признава 
како валидни документите кои се издадени од страна 
на УНМИК. Граѓанинот бил советуван дека ако сака 
да ја избрише неговата сопруга од живите, треба да 
донесе документи од Република Србија бидејќи само 
тие документи Република Македонија ги признава.

Во друг случај, на млад брачен пар, младоженецот 
од Тетово, а невестата од Косово, кои веќе станале и 
родители не им беше дозволено да се венчаат, токму 
поради фактот што невестата поседуваше документи 
од УНМИК. Поради овие причини им беше забрането 
венчавањето и на многу други млади брачни парови, 
само затоа што невестите беа од Косово. Како последица на оваа забрана децата родени во 
овие брачни заедници се сметаа за вонбрачни. 

На граѓаните кои се обидуваа да остварат права во Република Македонија со докумен-
тација на УНМИК, од страна на органите на Министерството за внатрешни работи дури им се 
даваше една листа со градови од Република Србија од каде треба да ги извадат и достават 
изводите и другите документи ако сакаат да ги остварат своите права.

Колумна на заменик - народен правобранител, 
Сузана Салиу, „ФАКТИ“, - 2002 год.
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Со оглед на сериозноста на проблемот кој влијаеше директно во спречување на 
остварувањето на основните човекови права на овие граѓани, Народниот правобранител 
постапувајќи поединечно за секој случај, во неколку наврати се обрати до Министерството 
за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, до Министерството за правда, 
како и со посебни Информации до Владата на Република Македонија и претставници на 
меѓународната заедница, со посебен осврт на сериозноста на проблемот и со барање и 
препорака за признавање на документите на УНМИК. Овој апсурден однос на Владата на 
РМ беше анализиран темелно и во годишните извештаи. Народниот правобранител укажа 
дека Република Македонија како членка на Обединетите нации има меѓународна обврска да 
ги признае документите кои се издадени од меѓународната администрација на Обединетите 
нации на Косово. Проблемот, преку медиумите беше претставен и пред пошироката јавност. 
Имено, заменичката на народниот правобранител која напорно работеше на овие предмети, 
овој проблем, со своја колумна јавно го претстави во дневниот весник на албански јазик 
„ФАКТИ“, со сензибилен и интересен наслов „Се забрануваат невестите од Косово“. 

Во јули 2004 година, Владата на Република Македонија одлучи да ги признае документите 
на УНМИК Косово и со овој позитивен чекор беше отстранета една голема пречка во 
остварувањето на основните права на една голема група на граѓани пред државните управни 
органи во земјата.

Врховниот суд го оспори правото на Народниот правобранител за директно 
обраќање до судовите

Уште од самиот почеток на функционирање на институцијата, Народниот правобранител 
се судри со едно спорно прашање. Дали, како и на кој начин Народниот правобранител 
би можел да им овозможи заштита на првата на граѓаните кога им се повредени од самите 
носители на судиската функција и вработените во судската администрација. Ова, од причина 
што Народниот правобранител немаше конкретна законска поддршка, а сепак голем број 
од претставките се однесуваа токму на правата на граѓаните пред судовите. Граѓаните, од 
Народниот правобранител бараа да интервенира во судовите, со влијание врз начинот на 
водење на постапката, на начинот на одлучување или на видот на судските одлуки. Народниот 
правобранител респектирајќи ја независноста и самостојноста на судовите загрантирана со 
Уставот и Законот за судови, се задржуваше единствено само за наводите на испитување на 
одолжување на судската постапка. Врховниот суд на Република Македонија со заклучок му 
го оспори правото на Народниот правобранител непосредно да се обраќа до судовите, по што 
наредниот период проверките ги вршеше преку Министерството за правда, што претставуваше 
дополнително одолжување на постапките.

Денационализација само на хартија

Правото на сопственост претставува фундаментално право и како таква е загарантирана 
во член 30 од Уставот на Република Македонија. Во текот на првиот период на своето работење, 
Народниот правобранител се соочи и со значителен број на претставки кои се однесуваа 
на денационализација, експропријација, за запишување на правата на недвижностите пред 
Државниот завод за геодетски работи, одземање, односно доделување на градежно земјиште 
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и слично. Во постапките за денационализација кои беа и најбројни, граѓаните се соочуваа со 
разни бирократски произволности и субјективистички проценки на имотот што беше предмет на 
денационализација, неоправдано одолжување на овие постапки, и покрај тоа што законските 
одредби беа децидни во поглед на итноста. Во оваа насока, Народниот правобранител во 
неколку наврати се обраќаше до комисиите за денационализација и до ресорниот министер 
за финансии, со укажување на нивната законска обврска да постапуваат итно и рационално 
по доставените барања, со согледување на сите правно-релевантни докази. Сепак, и покрај 
ваквите укажувања надлежните органи не постапуваа. 

Со оглед дека, во почетниот период Народниот правобранител функционираше 
централизирано и без подрачни канцеларии, како доста успешни, се покажаа посетите 
на негови екипи во поголемите градови, низ целата територија на земјата. Посетите на 
Народниот правобранител по градовите претходно беа најавени во локалните средства за 
информирање, како и кај градоначалниците на општините кои требаше за тие денови да 
му обезбедат простории и услови за работа. Посетите по градовите резултираа со голема 
блискост и одзив кај граѓаните и со оформување на голем број на предмети. На овој начин 
Народниот правобранител стана препознатлив за сите и една голема отворена врата за сите 
граѓани на Република Македонија, без разлика на нивната етничка, религиозна, културна и 
социјална припадност.
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        Сузана Салиу, заменик-народен правобранител

ДРЖАВЈАНСТВОТО-СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ НА ГРАЃАНИТЕ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ РЕПУБЛИКИ, ОСОБЕНО НА ЕТНИЧКИТЕ АЛБАНЦИ

По распаѓањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ), односно 
веднаш по осамостојувањето и независноста на Република Македонија, во 1992 година беше 
донесен Законот за државјанство на РМ. Законот предизвика многу проблеми за граѓаните 
кои имаа основа и право да го регулираат државјанскиот статус во Република Македонија. 
Граѓаните, дури и не беа свесни со какви проблеми ќе се соочуваат во постапките за прием 
во државјанство во својата матична земја. 

Рокот за утврдување на македонско државјанство кој беше предвиден во членот 26 од 
Законот за државјанство, беше прекраток за регулирање на правото во една многу сложена 
државна управна постапка. Овој член не беше прилагоден на условите и околностите во кои 
претходно живееа многумина граѓани, кои ефективно беа поврзани и со други територии од 
поранешната Југославија. Членот 26, како државјани на РМ ги утврдуваше лицата кои со 
дотогашните прописи имале државјанство на СРМ, без да се прецизира врз основа на кои 
документи. Имено, државјаните на другите републики во поранешната СФРЈ и државјаните на 
поранешна СФРЈ кои имаа пријавено живеалиште на територијата на Република Македонија, 
можеа да стекнат државјанство на Република Македонија само ако во рок од една година 
по влегувањето на сила на овој закон поднесат барање, доколку имаат постојан извор 
на средства, се полнолетни и до поднесувањето на барањето законски престојувале на 
територијата на Република Македонија, најмалку 15 години. Поради неинформираност, 
неукост, поради тешките услови кои беа поставени, а и поради други причини, многумина 
граѓани бесправно останаа без утврдување на државјанскиот статус. Дел од нив, иако ги 
исполнуваа условите останаа без овој важен документ поради високата административна 
такса која на почетокот чинеше дури 1000 долари. Природувањето-член 7 од Законот, во кој 
беа предвидени најтешките услови за прием во државјанство, остана главната можност за 
стекнување со ова клучно право. 

Со проблемите и тешкотиите на граѓаните за остварување на првото на државјанство  
на Република Македонија, Народниот правобранител се соочи уште од првите денови на 
неговото функционирање. Како што секојдневно растеше бројот на граѓаните кои бараа 
негова заштита и помош во постапките за државјанство, така растеше и сериозниот пристап 
на Народниот правобранител кон проблемот. Се работеше за многу сериозен проблем кој 
влијаеше и беше поврзан со остварување на низа други основни човекови права, како што 
се социјалните, здравствените, граѓанските и политичките права. Без државјанство останаа 
многумина граѓани кои беа родени во Република Македонија, живееа тука, лица кои имаа 
силни ефективни врски со државата, како куќи и други имоти, семејства, се школуваа тука, а 
никако не можеа да докажат дека припаѓаат на Република Македонија. 
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Без државјанство и војниците на АРМ

Во првиот петгодишен период од своето работење, Народниот правобранител просечно 
примаше по 200 претставки годишно, поврзани со постапките за државјанство. Истовремено, 
секојдневно вршеше прием на граѓани на кои им даваше совети и ги упатуваше по кој основ 
да бараат остварување на ова право. 

Според бројот на претставките и примените граѓани во канцеларијата на Народниот 
правобранител, факт е дека со проблемот со државјанството најмногу се соочуваа грѓаните 
од албанската етничка заедница. Дури, се добиваше впечаток дека на граѓаните Албанци 
единствен проблем им е нерегулирањето на државјанскиот статус и проблемите со другите 
лични документи и граѓански состојби. Тие се жалеа дека не можат да ги запишат децата во 
книгата на родени, не можат да се венчаат, не можат да извадат лични документи, како лична 
карта, патна исправа. Дури многумина се жалеа дека не можат да извадат извод на умрени. На 
вакви проблеми особено се жалеа жителите на скопскиот, кумановскиот и тетовскиот регион. 
Со слични проблеми и нерегулирани граѓански состојби се жалеа и многумина припадници на 
ромската заеница, особено со тешкотии при запишување на новороденчиња. 

Народниот правобранител во своето практично работење наидуваше и се уште наидува 
на апсурдни и нелогични ситуации поврзани со првото за државјанство. Има евидентиран 
случај на тројца браќа (Албанци) родени во Република Македонија, во село Матејче–Куманово 
(едниот 1979 г., другиот 1981 г. и помалиот брат 1983 година) и сите служеле војска во АРМ 
(која по деведдесетите години беше задолжителна), а се уште не го уживаат правото на 
македонско државјанство. Кога во 2002 година Народниот правобранител постапуваше по 
претставката на тројцата браќа, помалиот брат беше на активно служење на воениот рок на 
Караулата „Пелинце“. Првото логично прашање што се постави пред Народниот правобранител 
беше „кој наредил странски државјани да служат војска на АРМ ?!“. Нормално, прашањето 
остана без одговор, но тројцата браќа по интрервенција на Народниот правобранител се 
стекнаа со правото на државјанство.

Злоупотреба на дискреционите овластувања на безбедносните служби

Сличен беше и случајот со граѓанин од Скопје (Албанец), кој ја имаше завршено воената 
обврска на РМ, а немаше државјанство. Во постапката што се водеше по завршување на воениот 
рок, скопјанецот никако не можеше да докаже дека има обезбедено стан и постојан извор на 
средства (услов што произлегуваше од чл. 7 став 1, точка 4 од Законот за државјанство), со 
оглед на тоа што работел како „амал“ на Бит-пазар. Во тешка и сложена постапка овој граѓанин 
го оствари своето право врз основа на чл. 11 од Законот (поради национален интерес), по 
интервенција на Народниот правобранител.

Албанка, родена во с.Коњаре – Скопје 1966, со завршено основно образование во родното 
место, со постојан и непрекинат престој во Република Македонија, домаќинка, традиционална 
и патријахална жена, поради овој начин на живеење не можела да го оствари правото врз 
основа на чл. 26-со утврдување на македонско државјанство. На оваа жена, државата и 
направила голема неправда со тоа што прекршочно ја казнила бидејќи не поседувала лична 
карта за странци. Жената не можеше да сфати дека во матичната земја треба да извади лична 
карта за странци, па потоа да аплицира за државјанство. 
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Друг интересен случај евидентиран во канцеларијата на Народниот правобранител е 
случајот на поранешно воено лице од ЈНА (Албанец), кој во македонско државјанство беше 
примен врз основа на националниот интерес. Апсурдноста на овој случај е во тоа што неговата 
сопруга- домаќинка беше одбиена поради загрозување на безбедноста на државата. 

Голем број на барања за прием во државјанство на Република Македонија беа одбиени  
врз основа на член 7 став 1, точка 7, односно со приемот во државјанство на Република 
Македонија да не се загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија. Овој 
услов предвиден во стариот Закон за државјанство од 1992 г., им даваше неограничени 
дискрециони овластувања на тајните и безбедносните служби на Република Македонија, 
главно по овој основ да ги одбиваат барањата. При тоа, во решението за одбивање да не 
ги наведат и образложат причините според кои се раководел надлежниот државен орган 
при донесувањето на решението. Токму во делот на дискреционите права, Народниот 
правобранител препознаваше и констатираше злоупотреби на овие овластувања од страна 
на органите на тајните служби при Министерството за внатрешни работи, а во оваа насока и 
флагрантни кршења на човековите права на барателите на државјанства. 

Тешкотиите при практичното спроведување на Законот за државјанство, особено 
дискреционите овластувања на Министерството за внатрешни работи при одлучувњето по ова 
право, станаа важен предмет на работењето на Народниот правобранител. Во многу негови 
извештаи и јавни обраќања, проблемот со државјанствата и другите нерешени граѓански 
состојби се во фокусот на вниманието на Народниот правобранител.  

И најстарите лица мораа да го научат македонскиот јазик

Поради сериозноста и тежината на проблемот, Народниот правобранител воспостави 
редовна соработка со Министерството за внатрешни работи, односно Секторот за државјанство и 
граѓански состојби, преку писмени обраќања-барање информации и објаснувања, препораки, 
вршење увид директно во списите на предметите, како и со доставување на посебни извештаи 
до функционерите на Министерството и Владата на Република Македонија. Народниот 
правобранител често учествуваше и во работењето на посебната комисија на Владата, која 
го утврдуваше условот барателот на државјанство да го владее македонскиот јазик. При 
тоа, констатираше дека членовите на комисијата ги кршат правата на оваа категорија на 
граѓани, со тоа што на стари лица, етнички Албанци, над 60-70 години, кои долг период 
живееле во своите традиционални средини, им наредуваа во стилот „бабо, треба да го научиш 
македонскиот јазик“. За надминување на оваа непријатна состојба, Народниот правобранител 
инсистираше на пофлексибилен однос на Комисијата кон постарите лица, односно нивното 
знаење да биде на ниво, разбирливо да комуницираат во својата средина каде живеат, по што 
овој проблем беше надминат.

Народниот правобранител во неколку наврати бараше измени на Законот за државјанство 
на Република Македонија и негово усогласување со Европската конвенција за државјанство. 
Од неговото донесување во 1992 година, Законот за државјанство е сменет три пати, во 2004, 
2008 и 2011 година. Најголемите измени беа усвоени во 2004 година кога беше вградена и 
дефиницијата од Европската конвенција дека ,,Државјанството е правна врска меѓу лицата 
и државата и не го означува етничкото потекло на лицата“. Важна измена беше и тоа што  
во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанство на Република 
Македонија поради безбедносни причини, органот мора да ги образложи причините. 
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Исто така, долгиот престој од 15 години во 
Република Македонија беше намален на 8 години. Беа 
олеснети и условите за стекнување на државјанство 
врз основа на брак (член 9).

И во актуелниот период, Народниот право-
бранител продолжува да се соочува со слични 
проблеми на граѓаните. За време на пишувањето на 
овој текст, Народниот првобранител води постапка 
за нов апсурден случај за државјанство. Имено, жена 
родена во Република Македонија, каде има завршено 
основно и средно образование, родила шест деца 
во Република Македонија, од кои сите поседуваат 
македонско државјанство, никако да го оствари 
правото. Надлежениот орган за државјанство го 

одбил нејзиното барање од причини што „не го исполнува условот од Законот за државјанство 
нејзиониот прием да не ја загрозува безбедноста и одбраната на државата”. Иако, надлежниот 
орган имал законска обврска во решението да ги образложи причините зошто оваа жена 
претставува опасност за државата, тоа не го сторил. Овој специфичен случај е објавен во 
Годишниот извештај на Народниот правобранител за 2016 година со наслов -Мајка на 6 деца 
- „голем ризик” по безбедноста на државата?!

 

Колумна на тема државјанство, заменик- 
народен правобранител, Сузана Салиу

Уверение за државјанство
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    Невенка Крушаровска, заменик- народен правобранител

ПОЧЕТОЦИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА 
НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Народниот правобранител уште во првите години од своето функционирање ја согледа 
потребата на посебна заштита на правата на децата. Со оглед на тоа што во Законот не 
беше предвидена посебна заштита на правата на децата, Народниот правобранител во 1999 
година донесе одлука во рамките на институцијата да се формира посебно Одделение за 
заштита на правата на децата, чие формирање финансиски и технички беше поддржано од 
Канцеларијата на УНИЦЕФ. 

На почетокот оценивме дека првенствено е неопходно да се запознае пошироката јавност 
со функционирањето на ова одделение и со можноста не само родителите, други лица туку и 
децата самостојно да поднесуваат претставки и свои мислења за остварувањето и заштитата 
на детските права. За таа цел со поддршка на УНИЦЕФ беше организирана јавна презентација 
за формирањето и работата на Одделението пред пошироката јавност, а интерес за работата 
на одделението покажаа и повеќе пишани и електронски медиуми.  

Само по неколку месеци од формирањето на Одделението со неговата работа беше 
запозната Европската мрежа на детски правобранители (ЕНОК), при што по предлог на 
претседавачот на оваа асоцијација Одделението беше примено за рамноправна членка на 
оваа Асоцијација, во која во тоа време членуваа 14 западно- европски развиени земји. 
Одделението за заштита на правата на децата во нашата институција во тој период беше прво 
и единствено во регионот на Југоисточна Европа. 

Работата на Одделението беше оценета како успешна од членките на ЕНОК и од други 
меѓународни тела и организации, и истото беше презентирано во Полска пред земјите на 
Југоисточна Европа, во Советот на Европа пред земјите-членки на овој совет, во Обединетите 
нации на првиот глобален состанок на независни институции за заштита на човековите права 
на децата, на Специјалната сесија за децата одржана во Обединетите нации, на Регионалната 
омбудсман конференција на омбудсманите во Југоисточна Европа, одржана во Софија, како и 
на други меѓународни конференции и семинари одржани во и надвор од земјата.

Од постапувањето по поединечни претставки и од истражувањата на состојбите со 
остварувањето и почитувањето на детските права, на почетокот на функционирањето на 
Одделението оценивме дека се уште во Републиката нема соодветна законска регулатива 
целосно усогласена со меѓународните конвенции и дека со примената на истата не може 
да се обезбеди соодветна заштита на детските права. Поради тоа, Одделението достави 
повеќе предлози за соодветни измени во регулативата, при што дел од истите беа прифатени. 
Меѓу другото, беше донесен посебен Закон за заштита на децата, беа извршени измени на 
Кривичниот законик за заштита на децата жртви на трговија со луѓе, уличните деца како 
посебна ранлива категорија беа предвидени во Законот за социјална заштита и Законот 
за локална самоуправа. Исто така, со закон се забрани продажба на алкохол и цигари на 
малолетни лица и се забрани малолетни лица да посетуваат ноќни локали, барови и дискотеки, 
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а беа донесени други законски решенија, особено во насока на усогласување со Конвенцијата 
за правата на детето. Покрај другото, по наш предлог децата со посебни потреби со закон беа 
ослободени од партиципација во користењето на здравствената заштита и беа предвидени 
законски олеснувања при добивањето на ортопедски и други помагала. 

Поради констатацијата дека децата се уште недоволно ги знаат своите права и обврски 
и не ги распознаваат повредите на нивните права, изработивме посебна брошура за детските 
права под наслов „Запознајте ги своите права“, која со финансиска поддршка на УНИЦЕФ 
беше отпечатена и дистрибуирана до сите основни и средни училишта во Републиката. 
Воедно, правевме напори децата да бидат директно вклучени со свои предлози и мислења 
па, за таа цел беше формиран Одбор на деца во кој учествуваа деца од основни и средни 
училишта, кои со финансиска поддршка од страна на УНИЦЕФ беа обучувани за детски права 
и со кои редовно одржувавме средби. Целта на овој одбор беше децата сами да размислуваат 
и да ги изнесуваат своите проблеми и размислувања за надминување на состојбите со кои се 
соочуваат во секојдневниот живот, како и да ги анимираме сами да се борат за своите права.

Брошура  „Запознај ги своите права“



37

20 години Народен правобранител

Бранко Наумоски, народен правобранител     
Скопје, јули 2002

ПОЗДРАВЕН ГОВОР ПО ПОВОД ПЕТ ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО НА 
ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

 

Почитувани претставници на средствата за јавно информирање,
Почитувани гости, драги колешки и колеги,
Имам чест, задоволство и одговорност пред Вас и преку моќта на средствата за јавно 

информирање да ја известам јавноста, односно граѓаните на Република Македонија дека 
денес ја одбележуваме петгодишнината од основањето и функционирањето на институцијата 
Народен правобранител, позната во светот и под името Омбудсман, како уставна институција 
за заштита на слободите и правата на граѓаните кога им се повредени и загрозени од акти и 
дејства на државните органи.

Сигурно забележавте дека го нагласив елементот на одговорност да ја изнесам оваа 
информација пред нашата општествена јавност затоа што им придавам особено значење на 
известувањата на средствата за јавно информирање, односно на медиумите, за се она што се 
случува со активностите и во врска со дејствувањето на Народниот правобранител, бидејќи 
изминатиот период потврди дека за поддршката што ја  уживав, а и понатаму би сакал да ја 
имам, средствата за јавно информирање имаат најголем придонес и претставуваат гаранција 
за севкупното дејствување на оваа институција и се разбира доколку и Вие оцените така, 
барем за скромните резултати што ги постигнавме во заштитата на човекот и неговите права 
во изминатиот период.

Да се тврди дека одредена институција остварила врвни резултати на планот на 
превентивата или постзаштитата на слободите и правата на човекот денес е голема одговорност 
затоа што живееме и дејствуваме во време на нарушена безбедност, со мали гаранции на 
големите уставни права, со делување и постојани корекции во правец на стеснување на 
тие права, наместо целиот тој процес да се одвива кон демократизација на односите и се 
поголеми слободи на човекот, затоа што сме сведоци на тргување со луѓето и тргување со 
човековото тело, најразлични облици на организиран криминал, експлоатација на трудот, 
голема невработеност и радикално опаѓање на животниот стандард под критичната точка, 
насилства во семејствата, загрозување на слободата на движење, киднапирања, уцени, 
силувања, разбојништво и други антисоцијални појави што немаат ништо заедничко со 
една слика и состојби во кои Народниот правобранител треба да дејствува не во правец на 
искоренување на овие зла, туку за заштитата на повредените права и слободи што доколку 
се спореди со изнесеното и со она што се случува во општеството е минорно и занемарливо.

Затоа првата мисла беше дека е одоговорно да се рече дека се постигнати одредени 
резултати, но да преземам и таква одговорност и врз себе за да покажам дека во визијата 
на нашето дејствување се повеќе и повеќе се отвара една таква страница и сигурно е дека 
стрпливо се гради и ќе се гради овој механизам за заштита на човекот и неговите слободи и 
права.
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Денешниот ден институцијата го утврди како почеток на нејзиното работење, со оглед 
на тоа што 3 јули е врзан за изборот на првиот Народен правобранител како претставник 
на институцијата од кога во 1997 година со изборот на Народниот правобранител почнаа 
подготовките од организациска, функционална, финансиска, материјална и оперативна 
природа за работно дејствување на оваа институција.

Со кадровската структура што имавте прилика да ја запознаете од носителот на 
функцијата, четворица заменици, 14 стручни соработници и 12 административни работници, 
Народниот правобранител ја сочинува и претставува институцијата што во изминатиот период 
постапуваше по над 6.000 претставки поднесени од над 20.000 граѓани и имаше повеќе од 
30.000 директни комуникации и разговори и неброени телефонски контакти со граѓани.

Институцијата прими и реши најголем број барања од областа на урбанизмот и 
градежништвото, застапени со 15% од вкупниот број барања; потоа од работните односи со 
12%; судството 12%; имотно-правните односи 10%; пензиското и инвалидското осигурување 
8%; потрошувачките права 8%; полициската постапка 6%; социјалните права 5%; станбените 
односи 5%; детската заштита 4%; здравствената заштита 3%; финансиите и финансиското 
работење 2%, како и помал број барања од областите на образованието, науката, културата 
и спортот, животната средина, воените лица и воените обврзници, правата на заедниците кои 
не се мнозинско население и слично.

Во постапките и испитувањата констатирани се повреди на правата на граѓаните од 
различна природа: формална, материјална, субјективна, објективна и слично. Процентот 
на повреди од вкупниот број на барањата на граѓаните кој изнесува 30% и процентот на 
повреди на правата на граѓаните кога беше во прашање рокот за постапување по барањата за 
остварување на правата на граѓаните, односно одолговлекувањето на постапките во органите, 
кој е над 90%, покажуваат и потврдуваат дека остварувањето и почитувањето на слободите 
и правата на граѓаните во Републиката е на многу ниско ниво.

Својата активност Народниот правобранител ја остварува врз основа на Законот за 
народниот правобранител кој тесно правно кореспондира со целокупниот правен поредок во 
Републиката и со законите и подзаконските акти во чии рамки и врз основа на кои Народниот 
правобранител постапува. Тој податок и значење на работите во областа во која постапуваме 
ја отсликуваат де факто сложеноста на проблематиката, а со самото тоа и неопходната 
стручност и одговорност што се бара од субјектите што ја носат оваа општествена одговорност.

Не треба да се запостави, а да не се искаже една мисла за големото значење што 
современиот правен систем во сите демократски правни општества му го придаваат на 
работењето и функционирањето на Омбудсманот, односно она што е заедничко за сите 
современи тенденции, а тоа е се повеќе и повеќе да се развиваат компетенциите на 
Омбудсманот во сите области на општественото живеење, да се зголемува неговиот авторитет 
и се посигурно правно да се втемелува неговото самостојно и независно дејствување, да 
се проширува корпусот на правата заштитени од Народниот правобранител, почнувајќи од 
заштитата на правата на детето, преку управата и другите државни органи до заштита на 
правата на воените лица, воените обврзници, силите за безбедност и другите структури на 
општеството за кои до сега беше незамислива екстерна внатрешна контрола, односно увид и 
извештај за состојбите во самите органи.

Во овој контекст, должен сум да ја подвлечам елементарната мисла дека во нашиот 
правен систем со дејствувањето на државните органи правата не се доволно заштитени и 
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истите како што споменав не се почитуваат или нивното почитување е минимално. Владее 
атмосфера и сознание, па може да се рече и убедување дека, денес ниту едно право не може да 
се оствари без подмитување, посредство на пријатели и врски, партиски интереси, непотизам 
и други нелегални инструменти надвор од легално-правните механизми. Така слободно може 
да се каже дека во остварувањето на правата на граѓаните денес во Републиката постои 
сериозен и загрижувачки расчекор помеѓу нормираното право и реалноста. Но да потсетиме 
како сознание дека не може да се смета за демократска онаа земја која само ги нормира 
слободите и правата на човекот и граѓанинот на ниво на највисоките европски и цивилизациски 
стандарди, а системот и особено власта од сите степени, видови и нивоа не обезбедуваат 
нивно остварување во реалноста, односно секојдневниот живот.

Затоа и одговорноста на Народниот правобранител е дотолку поголема во заштитата на 
правата на граѓаните, но треба да биде поголема и одговорноста на сите субјекти, претставници 
на правниот поредок, кои се должни да содејствуваат со Народниот правобранител во 
остварувањето и заштитата на слободите и правата на граѓаните. Без тоа, без сеопштата 
поддршка и повторно нагласувам без постојана и перманентна поддршка на медиумите, кои 
ги дефинирав како гаранти за дејствувањето на Народниот правобранител, институцијата 
Народен правобранител тешко ќе може да ја извршува својата функција.

За крај, ќе го истакнам и тоа дека со уставните измени во тек се темелни измени и на 
Законот за народниот правобранител, меѓутоа основните принципи втемелени во Уставот за 
самостојност, независност и концентрираност на функцијата Народен правобранител како 
единствена институција на ниво на Република Македонија. Воедно, поддршката и соработката 
со сите органи, се вредности кои не смеат да се променат и врз основа на кои Народниот 
правобранител во иднина со уште поизградени методи и врз основа на досегашните искуства 
ќе може се повеќе да се докажува како институција во која граѓаните ќе можат во секое време 
да бараат и да најдат заштита на своите права.

Во тоа име и за остварување на оваа цел, ценејќи дека нема место за големи прослави, 
со оглед на констатираните состојби со остварувањето и заштитата на слободите и правата 
на граѓаните, сосема скромно со оваа информација преку Вас до јавноста, одбележувајќи го 
овој мал, но значаен јубилеј Ви благодарам за досегашната и Ве повикувам на понатамошна 
соработка.
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ПО ПЕТ ГОДИНИ

Во 2001 година Народниот правобранител го одбележа јубилејот пет години од 
востановувањето на Институцијата. Статистиката покажува дека за овој период бројот 
на претставките е значително зголемен, што секако зборува за нејзиното етаблирање во 
општеството. Периодот од пет години беше доволен за да се согледаат новите потреби на 
институцијата, особено по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор.

Следејќи ги новите текови во работењето, пред сè во 
информатичката технологија, во 2001 година преку финансиска 
помош на Канадската агенција за меѓународен развој (CIDA), 
а под покровителство на Амбасадата на Канада во Република 
Македонија потпишан е договор за набавка на комјутерска опрема 
и изготвен е софтвер со сите специфики потребни за работењето 
на канцеларијата на Народниот правобранител. Отпочнувањето со 
работа на системот на автоматска обработка на преставките овозмо-
жи ефикасна координација на сите активности и придонесе/помогна 
за квалитетно решавање на предметите. Во овој период креирана 
е и веб-страницата со цел зголемување на транспарентноста во 
работата, иако поради недостаток на кадровски капацитети истата 
почна да функционира во 2005 година.

На полето на зголемување на едукацијата на граѓаните за 
мандатот и надлежноста на Народниот правобранител изготвен е 
водич-брошура, а организирани се повеќе едукативни семинари низ 
повеќе градови во земјата.

Уставни амандмани  
-  2001 год.

Извадоци од Рамковниот договор - 2001 год. 
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Функционирањето на институцијата Народен правобранител 
и стекнатото искуство од соработката со други вакви европски 
институции ја наметна потребата за создавање на препознатлив 
симбол-лого. Идејата при создавањето на логото беше тоа 
да го содржи основниот субјект на заштитата кому му ја дава 
Народниот правобранител, а тоа е граѓанинот. Затоа, внатрешниот 
круг симболизира глава на човек, а просторот помеѓу кругот и 
полукружните форми го симболизираат телото на човекот со рацете 
кренати нагоре.

Веќе од 2002 година по Евалуацијата на г. Алек Тревик 
поранешен народен правобранител на провинцијата Алберта-
Канада, како и со донесување на амандманите на Уставот, поточно 
амандманот XI, започнати се подготовките за донесување на нов закон за Народниот 
правобранител со кој се предвидуваше зајкнување на улогата во поглед на заштитата на 
правата на граѓаните.

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 10.09.2003 година донесе 
нов Закон за народниот правобранител, со кој институцијата доби нов мандат – следење на 
начелото на соодветна и правична застапенот, а се создадоа предуслови за отворање на нови 
шест подрачни канцеларии и тоа во Битола, Кичево, Куманово, Тетово, Струмица и Штип.

За прв пат од постоењето на институцијата беше реализирана медиумска промотивна 
кампања под мотото „Народниот правобранител на ваша страна”. Целта на овој проект беше 
поширока промоција на институцијата, кој во значителна мера помогна во нејзината промоција 
и афирмација, подобрување на комуникацијата со граѓаните и државната администрација. Во 
рамките на кампањата беа одржани трибини во градовите во кои беше планирано отворањето 
на подрачните канцеларии. Проектот беше организиран од страна на невладината организација 
„ОХО” со материјална поддршка на Организацијата за безбедност и соработка во Европа 
(OSCE), Институтот отворено општество Македонија и Канадската агенција за меѓународен 
развој (CIDA).

Лого на Народен 
правобранител
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Бранко Наумоски, народен правобранител 
излагање на меѓународна конференција во Атина, мај 2003

РАЗВОЈ НА ИНСТИТУЦИЈАТА ОМБУДСМАН ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Институцијата Омбудсман во Република Македонија постои и функционира 6 години. 
Таа е востановена со Уставот на Република Македонија од 1991 година, Законот за народниот 
правобранител од 1997 година и уставните Амандмани од 2001 година, донесени непосредно 
по воениот конфликт во Републиката што се случи истата година.

Согласно Уставот и Законот за омбудсманот, основна надлежност на Омбудсманот на 
Република Македонија е да ги штити уставните и законските права на граѓаните кога им се 
повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат 
јавни овластувања.

Со Уставниот амандман XII предвидена е посебна надлежност на Омбудсманот да посвети 
особено внимание за заштита на начелата на недискриминација и рамноправна застапеност 
на заедниците во јавните тела на сите нивоа и во другите области на јавниот живот.

Парламентот го избира Омбудсманот по предлог на надлежната Комисија за избори 
и именувања во Парламентот, во која членуваат пратеници од сите релевантни политички 
партии застапени во Парламентот, за време од осум години со право на уште еден избор.

Согласно амандманите на Уставот од 2001 година, Омбудсманот ќе биде избран ако за 
него гласале мнозинството од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во 
Република Македонија.

Со Законот за омбудсманот дадена му е надлежност на Омбудсманот пред Парламентот 
да предлага свои заменици и да ја организира стручната служба и да избира и поставува 
други свои соработници. Така денес Омбудсманот на Република Македонија има четворица 
заменици кои на негов предлог беа избрани од Собранието со мандат од осум години, 
генерален секретар, стручна служба од 13 советници кои работат по претставки и 13 други 
вработени како технички и административен персонал кој тој го поставува.

Работата на Омбудсманот е поделена во пет групи на области со кои раководат 
Омбудсманот и неговите заменици. Во рамките на институцијата организирано е и веќе три 
години функционира посебно Одделение за заштита на правата на децата со кое раководи 
еден од замениците на Омбудсманот.

Средства за работа на институцијата се обезбедуваат од Буџетот на државата.
До Омбудсманот претставка може да поднесе секој граѓанин (домашен или странец) кој 

ќе оцени дека му е повредено некое уставно и законско право. Омудсманот може да покрене 
постапка и по сопствена иницијатива. Претставка може да се поднесе во канцеларијата 
на Омбудсманот по телефон, телефакс, усно на записник кај Омбудсманот, по пошта и по 
електронска пошта. Омбудсманот не постапува по анонимни претставки, по предмети за 



43

20 години Народен правобранител

кои е во тек судска постапка како и по предмети за кои од последното дејствие на органот 
кој постапувал по предметот поминало повеќе од една година, освен ако подносителот 
на претставката докаже дека рокот го испуштил од оправдани причини. Омбудсманот за 
преземените дејства по претставката редовно ги известува странките. Поднесувањето на 
претставката е бесплатно и за неа не се плаќа такса. При испитувањето на претставката 
Омбудсманот е должен да ја почитува тајноста и приватноста на подносителот на податоците.

Омбудсманот по проучувањето, претставката ќе ја отфрли ако: од податоците што му 
стојат на располагање произлегува дека не се работи за повреда на основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот или за друга неправилност; претставката не е комплетна иако 
подносителот по претходното укажување од Омбудсманот не ја дополнил и ако предметот е 
во постапка пред судските органи.

Во рамките на својата надлежност во текот на постапката Омбудсманот може: да побара 
потребни објаснувања и дополнителни информации од органите, односно организациите за 
наводите во претставката; да изврши непосреден увид во работите од надлежност на органите, 
односно организациите; да покани на разговор функционер и службеник на органот, односно 
организацијата и секое друго лице и да побара мислење од научни и стручни институции. 
Органите и организациите се должни да соработуваат со Омбудсманот и на негово барање 
да му ги обезбедат сите податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост и 
да му овозможат спроведување на постапката. Прописите за чување на тајна го обврзуваат 
Омбудсманот.

Кога Омбудсманот ќе ја заврши постапката за тоа го известува подносителот на 
претставката. Ако Омбудсманот констатира дека се повредени уставните и законските 
права на граѓаните може: да предложи органот, односно организацијата повторно да 
спроведе одредена постапка согласно со законот; да поднесе барање до надлежниот орган 
за поведување на управен спор; да поднесе барање до органот, односно организацијата 
за времено запирање од извршување на актот; да предложи поведување на дисциплинска 
постапка против службено лице на органот, односно организацијата; да поднесе барање до 
надлежниот јавен обвинител за покренување на постапка заради утврдување на прекршочна 
или кривична одговорност и да им даде предлози на органите, односно организациите за 
подобрување на нивното работење и однесување со странките.

Омбудсманот дава мислење, сугестии, зебелешки и препораки до органите, односно 
организациите за преземање на соодветни мерки за разрешување на предметот за кој 
е поднесена претставката. Органите, односно организациите се должни да го известат 
Омбудсманот за мерките донесени врз основа на неговите предлози, мислења или препораки 
најдоцна во рок од 30 дена. Ако органот односно организацијата не го извести Омбудсманот 
за спроведувањето на неговите предлози или препораки или пак, предлозите и препораките 
само делумно ги прифати, Омбудсманот за тоа може да го извести непосредно повисокиот 
орган, надлежното министерство, Владата на Република Македонија, а со посебен извештај 
да го извести Собранието на Република Македонија или предметот јавно да го објави.

Омбудсманот ги следи состојбите од областа на заштитата на правата и слободите 
на граѓаните преку вршење на увид во органите на државната управа и во други органи 
и организации што имаат јавни овластувања. Омбудсманот особено ја следи состојбата 
на заштитата на правата и слободите во органите на државната управа и другите органи 
и организации што имаат јавни овластувања во кои слободата на движење е ограничена, 



44

а посебно во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Посетата и увидот во 
наведените органи и организации Омбудсманот може да ја изврши и без претходна најава, 
како и да разговара со лицата смстени во овие органи и организации без присуство на 
службени лица.

Ако во текот на постапките што се водат пред Омбудсманот се утврди дека до повреда на 
уставните и законските права на граѓаните дошло поради тоа што прописот или актот не е во 
согласност со Уставот и Законот, Омбудсманот може да покрене иницијатива за изменување 
и дополнување на закон, пропис, односно акт што ја доставува до Парламентот на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија и надлежното министерство. Омбудсманот до 
Уставниот суд на Република Македонија може да поднесе иницијатива за поведување постапка 
за оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи, 
доколку во текот на својата работа оцени дека не се во согласност со Уставот.

Омбудсманот за работата од својата надлежност ја информира јавноста. Јавноста 
се известува преку годишен извештај за работата на Омбудсманот што се доставува до 
Парламентот на Република Македонија, преку посебни извештаи, преку конференции до 
средствата за јавно информирање, разни соопштенија, билтени, публикации и на друг начин. 
При известувањето на јавноста, Омбудсманот ги има предвид прописите за заштита на тајноста 
и доверливоста на податоците од предметите во согласност со Законот за Омбудсманот.

Иако наша оцена е дека Уставот на Република Македонија, Законот за Омбудсманот и 
другите прописи и подзаконски акти врз чија основа е востановена и постапува институцијата 
Омбудсман овозможуваат законита, ефикасна, стручна, објективна, непристрасна и рационална 
заштита на правата и слободите на граѓаните и обезбедуваат еднаквост, рамноправност 
и единственост во заштитата на граѓаните без разлика на пол, боја, раса, вероисповед, 
политичка припадност, имотна состојба и сл., сепак по потпишувањето на Рамковниот договор 
како компромисно решение за воениот конфликт од 2001 година се пристапи кон измени на 
Законот за Омбудсманот со кои ќе се имплементираат повеќе решенија, како од досегашното 
практично искуство, така и од компаративните сознанија и дејства на овие институции 
надвор од Републиката, а кои ќе бидат во функција на поефикасно, самостојно и независно 
дејствување на Омбудсманот. Измените на Законот се очекува да бидат донесени кон крајот 
на месец јуни оваа година. Една од значајните измени што се предлагаат е организирање на 
посебни одделенија во поголемите градски центри низ Републиката, како составни делови на 
Омбудсман канцеларијата.

Статистичките податоци од шестгодишното постоење и функционирање на Омбудсманот 
во Република Македонија покажуваат дека годишно во просек се примаат околу 1.500 
претставки и нивниот број од година во година се повеќе се зголемува, така што во 2002 
година бројот на претставките беше зголемен за 60%. (Во Република Македонија живеат 
два милиони жители, при што најголемиот број или 67% се од македонска националност, 
а во Републиката живеат уште 26 национални-етнички заедници од кои околу 23% се од 
албанската заедница, 4% од турската заедница, по 2% проценти од српската и ромската 
националност и во помал број Бошњаци, Власи и други). Во канцеларијата на Омбудсманот на 
разговор годишно се примаат над 3.000 граѓани, а се вршат телефонски разговори со околку 
5.000 граѓани. Во севкупниот обем на работа треба да се имаат предвид и другите активности 
и комуникации на Омбудсманот со граѓаните, органите на државната власт и други владини и 
невладини организации, здруженија и асоцијации.
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Најголем број од претставките се од областа на урбанизмот и градежништвото 317 или 
14,17%; потоа од областа на правосудството 311 или 13,90%; потоа од работните односи 292 
или 13,05%; од областа на станбените односи 253 или 11,30%; од имотно-правната област 
230 или 10,27%; од заштита на правата во полициската постапка 168 или 7,50%; од областа 
на пензиското и инвалидското осигурување 144 или 6,44%; од областа на потрошувачките 
права (комунални и други надоместоци) 140 или 6,25%; од заштитата на правата на децата 78 
или 3,48%; од областа на социјалните права 60, односно 2,68%; од областа на здравствената 
заштита 45 или 2,01% итн.

Практиката покажува дека повеќето или 60% од претставките се неосновани, 10% 
се однесуваат на работи за кои Омбудсманот не е надлежен, а во 30% од претставките се 
констатирани повреди на правата на граѓаните.

Меѓутоа, она што посебно загрижува во функционирањето на Омбудсманот е се уште 
високиот степен и ниво на непостапување и непочитување на интервенциите, како и бавност 
во постапувањето по барањата на Омбудсманот од страна на надлежните органи врз кои 
постапува Омбудсманот. Секако дека за ова постојат и објективни причини, но присутни се и 
голем број субјективни причини и пропусти.

Во изминатиот период откако постои и функционира институцијата Омбудсман во 
Република Македонија состојбите и условите во кои се обезбедуваат и остваруваат човековите 
права и слободи беа многу сложени. Имено, живееме во услови на нарушена безбедносна 
состојба, неизградени плуралистички, политички и демократски односи, неусогласена 
законска регулатива со Уставот и меѓународните акти, нетрансформирана, нетранспарентна 
и неефикасна државна управа со непрофесионален однос и етика на носителите на 
функциите и службените лица, се уште бавен судски систем, нарушен социјален статус на 
граѓаните, ниско ниво на социјална и здравствена заштита, недовршена трансформација 
на општествениот капитал, нерешени имотно-правни односи, односно незавршен процес на 
денационализација и сл. Овие и други слични проблеми во овој транзициски период во кој 
се уште се наоѓа Република Македонија беа дополнителни проблеми и состојби со кои се 
соочуваше институцијата Омбудсман.

Оттаму, пред институцијата Омбудсман се поставуваат бројни прашања и задачи како и 
на кој начин да се справи со овие проблеми и притоа да ја одигра својата улога на ефикасен 
и ефективен механизам за заштита на правата на граѓаните.

Меѓутоа и покрај преземените мерки, активности и напори институцијата да прерасне 
во што поуспешен механизам во заштитата на правата, односно медијатор меѓу граѓанинот и 
власта, во вакви сложени и специфични услови е навистина многу тешко бидејќи решавањето 
на овие проблеми не е исклучително зависно од желбите и моќта на Омбудсманот туку од 
системските промени во државата, но се разбира тоа не значи дека Омбудсманот со своите 
предлози, укажувања и сл. не може да влијае во тие системски промени. Напротив, со своето 
влијание, преку своите извештаи, со анимирање на јавноста и медиумите се покажува дека може 
и те како да придонесе во унапредувањето, обезбедувањето, едукацијата, имплементацијата 
и заштитата на човековите слободи и права.

Со оглед дека Омбудсманот нема и не користи присилни средства за да ја натера 
државната администрација да ги почитува интервенциите на Омбудсманот, се применуваат 
класичните средства на убедување, упорност и истрајност во контактите со државните 
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службеници, а тогаш кога тоа не беше доволно со Информации се известуваа Владата и 
Собранието на Република Македонија, а се користеа и медиумите. Честопати практикуваме 
со посебни информации да го информираме Парламентот што секако имаше позитивен ефект. 
Меѓутоа, уште еднаш мора да се истакне дека без одговорност и без општа поддршка од сите 
релевантни субјекти, особено носителите на функции во државната управа врз кои надлежно 
постапува Омбудсманот тешко ќе може да се очекува и обезбеди потребно ниво на почитување 
и заштита на човековите слободи и права, а тоа би значело и тешкотии во остварувањето на 
функцијата на Омбудсманот.

Но, како и да е и покрај ваквите состојби и услови општ заклучок е дека изминатиот 
шест годишен период од дејствувањето на Народниот правобранител може да се оцени како 
позитивен и успешен. Податоците и анализите покажуваат дека се постигнати задоволителни 
резултати што упатуваат на оцена дека институцијата Народен правобранител ужива доверба 
и е општоприфатена кај граѓаните, а тие веќе ги остваруваат своите интереси. Оттаму, и 
заклучокот дека дејствувајќи во овој правец Народниот правобранител во изминатиот 
период ја потврди и оправда вербата дека како самостоен и независен орган, контролен 
механизам и медијатор, во соработка со другите контролни механизми во државата битно 
влијае во заштитата на човековите слободи и права, а директно влијае и придонесува и во 
напорите на државната власт државната администрација да се трансформира и организира 
во модерен, стручен и ефикасен сервис на граѓаните. Ваквата наша оцена беше потврдена и 
со истражувањето на јавното мислење спроведено во текот на месец февруари 2003 година 
од Форум-центарот за статистички истражувања и документација, а под покровителство на 
Организацијата за безбедност и соработка-канцеларија во Скопје (ОБСЕ).

Исто така се надевам дека со поинтензивната соработка и поддршка на меѓународните 
организации, како што се Советот на Европа, ООН, и др. институции,  па и Омбудсманот во 
Македонија може и те како да играат значајна улога и да постигнат поефективни и поефикасни 
резултати во заштитата на човековите слободи и права.
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 ПРВА ЕВАЛУАЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Алек Тревик, поранешен народен правобранител за провинцијата Алберта, Канада

         

Во 2002 година со поддршка на Правната иницијатива за Централна и Источна 
Европа на Американската адвокатска асоцијација (CEELI) г. Алек Тревик, поранешен 
народен правобранител за провинцијата Алберта во Канада, изготви Преглед и 
препораки за работењето на канцеларијата на Народниот правобранител, врз основа на 
кои следеа значајни промени во мандатот, надлежностите и негова децентрализација 
преку отворање на подрачните канцеларии.
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СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОД 1997-2004

 Графикон бр.1 - Број на примени претставки по години 

Графикон бр.2 - Прифатени препораки од вкупно констатирани повреди
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Табела бр.1 - Преглед на примени претставки по области за периодот 1997-2000

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Уставни слободи и права 8 6,84 125 11,7 117 9,734 134 11,49 Недискриминација и соодветна и 
правична застапеност 1 0,09 5 0,27 6 0,23 11 0,56

Социјална област 13 11,11 133 12,5 203 16,89 195 16,72 Полициски овластувања

Работни односи 20 17,09 99 9,29 183 15,22 142 12,18 Граѓански состојби и други внатрешни 
работи

Финансии 1 0,85 26 2,44 16 1,331 15 1,286 Правосудство 148 13,37 277 14,75 415 15,93 385 19,65

Царина 3 0,28 1 0,086 Воени лица и воени обврзници 2 0,18 26 1,38 17 0,65 6 0,31

Одбрана 2 0,19 1 0,083 2 0,172 Социјална заштита 65 5,87 52 2,77 167 6,41 126 6,43

Детски права 10 0,832 41 3,516 Работни односи 159 14,36 259 13,79 406 15,59 227 11,59

Имотно-правни односи 9 7,69 81 7,6 112 9,318 103 8,834 Станбени односи 59 5,33 227 12,09 161 6,18 92 4,70
Урбанизам, градежништво и 
заштита на животна средина 24 20,51 182 17,1 161 13,39 139 11,92 Здравствена заштита 25 2,26 40 2,13 46 1,77 50 2,55

Јавни претпријатија, служби и 
установи 1 0,85 36 3,38 43 3,577 62 5,317 Пензиско и инвалидско осигурување 102 9,21 114 6,07 169 6,49 111 5,67

Единици на локална самоуправа 15 1,41 9 0,749 11 0,943 Образование, наука, култура и спорт 11 0,99 34 1,81 26 1,00 26 1,33

Станбена област 12 10,26 56 5,25 61 5,075 33 2,83 Права на децата 47 4,25 64 3,41 62 2,38 47 2,40

Судство 11 9,40 136 12,8 183 15,22 172 14,75 Урбанизам и градба 123 11,11 211 11,24 209 8,02 123 6,28

Друго 18 15,38 172 16,1 103 8,569 114 9,777 Животна средина 7 0,63 22 1,17 20 0,77 12 0,61

ВКУПНО: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100 Финансии 17 1,54 16 0,85 22 0,84 23 1,17

Имотно-правни односи 107 9,67 199 10,60 267 10,25 217 11,08

Потрошувачки права 80 7,23 110 5,86 188 7,22 152 7,76
Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови
Деца и лица со посебни потреби

Попис

Избирачки права

Друго 82 7,41 84 4,473 158 6,07 108 5,51

ВКУПНО: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100

10,21 243 12,472 6,5 138 7,35 266

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

2001 2002 2003 2004

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

1997 1998 1999 2000

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Уставни слободи и права 8 6,84 125 11,7 117 9,734 134 11,49 Недискриминација и соодветна и 
правична застапеност 1 0,09 5 0,27 6 0,23 11 0,56

Социјална област 13 11,11 133 12,5 203 16,89 195 16,72 Полициски овластувања

Работни односи 20 17,09 99 9,29 183 15,22 142 12,18 Граѓански состојби и други внатрешни 
работи

Финансии 1 0,85 26 2,44 16 1,331 15 1,286 Правосудство 148 13,37 277 14,75 415 15,93 385 19,65

Царина 3 0,28 1 0,086 Воени лица и воени обврзници 2 0,18 26 1,38 17 0,65 6 0,31

Одбрана 2 0,19 1 0,083 2 0,172 Социјална заштита 65 5,87 52 2,77 167 6,41 126 6,43

Детски права 10 0,832 41 3,516 Работни односи 159 14,36 259 13,79 406 15,59 227 11,59

Имотно-правни односи 9 7,69 81 7,6 112 9,318 103 8,834 Станбени односи 59 5,33 227 12,09 161 6,18 92 4,70
Урбанизам, градежништво и 
заштита на животна средина 24 20,51 182 17,1 161 13,39 139 11,92 Здравствена заштита 25 2,26 40 2,13 46 1,77 50 2,55

Јавни претпријатија, служби и 
установи 1 0,85 36 3,38 43 3,577 62 5,317 Пензиско и инвалидско осигурување 102 9,21 114 6,07 169 6,49 111 5,67

Единици на локална самоуправа 15 1,41 9 0,749 11 0,943 Образование, наука, култура и спорт 11 0,99 34 1,81 26 1,00 26 1,33

Станбена област 12 10,26 56 5,25 61 5,075 33 2,83 Права на децата 47 4,25 64 3,41 62 2,38 47 2,40

Судство 11 9,40 136 12,8 183 15,22 172 14,75 Урбанизам и градба 123 11,11 211 11,24 209 8,02 123 6,28

Друго 18 15,38 172 16,1 103 8,569 114 9,777 Животна средина 7 0,63 22 1,17 20 0,77 12 0,61

ВКУПНО: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100 Финансии 17 1,54 16 0,85 22 0,84 23 1,17

Имотно-правни односи 107 9,67 199 10,60 267 10,25 217 11,08

Потрошувачки права 80 7,23 110 5,86 188 7,22 152 7,76
Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови
Деца и лица со посебни потреби

Попис

Избирачки права

Друго 82 7,41 84 4,473 158 6,07 108 5,51

ВКУПНО: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100

10,21 243 12,472 6,5 138 7,35 266

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

2001 2002 2003 2004

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

1997 1998 1999 2000

Табела бр. 2 - Преглед на примени претставки по области за периодот 2001-2004



51

20 години Народен правобранител

Табела бр.1 - Преглед на примени претставки по области за периодот 1997-2000
Табела бр. 3 - Податоци за начинот на решавање на претставките за период 1997 - 2004
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320
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ФОТОГАЛЕРИЈА

Меѓаши, обука, 2002Формирање на Оддел за деца, ноември 1999

Посета на омбудсман за деца, Осло, 2002

 Глобален состанок , ООН, 2002ООН, 2002

Полска, 2002
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 ЕНОК, Стокхолм, октомври 2003

CRONSEE, Бања Лука, Босна и Херцеговина

Трибина за деца, ДАСУ „Боро Петрушевски“, 
Скопје, 2005

Народниот правобранител 
со вработените, 2004





ВТОР ПЕРИОД 2004-2012

Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, 
јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу 
органите на власта и граѓаните.

Јавно чесно и стручно да ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на 
власта. 

Еднакви во односите со сите.

Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано 
надградување. 





57

20 години Народен правобранител

Стојан Андов, поранешен претседател 
на Собранието на Република Македонија 

РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, ИЗМЕНИ НА УСТАВОТ И ПОТРЕБАТА ОД 
ПРОМЕНА НА УЛОГАТА И ПОЗИЦИЈАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Институцијата Народен правобранител, како и актуелниот народен правобранител Иџет 
Мемети кој е на раководно место во оваа институција, привлекува големо внимание во нашата 
јавност со својата активност што веќе ја покажале. Меѓутоа, има едно тивко незадоволство 
и разочарување дури и кај најсилните поддржувачи на оваа институција, од слабите ефекти 
од нејзината активност. Тоа се разбира не е резултат на слабото или погрешно работење на 
народниот правобранител, туку се јавува како разочарување од инертноста и заспаноста на 
сите други институции кои имаат допирни точки со Народниот првобранител. Многу надежи и 
многу очигледно добро истражени случаи се гаснат во една врвица и мрежа на надлежности 
на сите други институции, со кои во барањето на правдата е присилена институцијата 
Народен правобранител да соработува и да очекува резултатот од нејзината активност да 
биде почитуван, и мерките што ги предлага да бидат спроведени. Оваа инертна состојба или 
поточно речено состојба, во која бирократскиот дух во државните институции се јавува како 
посилен фактор од наодите и предлозите на Народниот правобранител и успева во многу чести 
случаи да ги оневозможи и да ги умртви иницијативите и работењето на оваа институција. 

За чудо, денес се уште, и покрај состојбата која штотуку ја опишав, институцијата 
Народен правобранител и народниот правобранител уживаат висока доверба кај граѓаните. 

Оваа состојба може да се објасни и со фактот што институцијата Народен правобранител 
е сосем нова кај нас. Во нацртот на Уставот во 1991 година немаше одредба за оваа 
институција, а во расправата мнозинството од членови, повикувајќи се на улогата на Народниот 
правобранител во западните, а пред сè во скандинавските земји одлучија постоењето на оваа 
институција да биде уставно фундирано и кај нас. И покрај сите наши силни манифестации за 
определеноста за развој и јакнење на демократијата во земјата, по донесувањето на Уставот, 
за Народниот правобранител завладеа молк. Тоа беше знак оти во јавноста нема доволно 
сознанија за  институција од ваков вид, но исто така беше знак дека оние кои ја разбираат 
оправданоста на постоење на Народен правобранител добро се загнездени во државните 
органи и немаат некој интерес за оживување на таа институција. Дури во 1997 година, на 
основа на договор во раководството на Либералната партија и нејзината пратеничка група, 
пратеникот Зоран Крстевски изготви предлог-закон за Народниот правобранител кој го 
поднесе во Собранието. Постапката во Собранието извесно време се одолговлекуваше, но 
сепак Законот беше донесен. Од тогаш до денес оваа институција законски постои и работи 
врз основа на тој Закон. 
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Бидејќи ја следев работата на Народниот правобранител, можам да кажам дека од 
првиот ден раководните лица во институцијата со разбирање и со позитивен дух настојуваа да 
наметнат курс на ефикасност на спроведувањето на законот и да создадат углед во јавноста 
за институцијата. 

Од 1997 година до денес, во нашата држава се случија многу важни настани. Се 
менуваа составите на Парламентот, се менуваше мнозинството, се менуваше опозицијата, а 
во согласност со тоа се менуваа и владите. Во тие услови, во Законот по кој работи Народниот 
правобранител има некои недоречености, кои вешто се користат од другите органи на власта. 
Потребата од успешна работа на Народниот правобранител се зголеми особено по 2001 
година, кога со усвојувањето на уставните амандмани се создадоа и нови потреби за засилена 
активност на Народниот правобранител. Но, од донесувањето на уставните амандмани на 
16 ноември 2001 година, до денес, Парламентот не одвоил свои сили да создаде законски 
можности за унапредување на работата на институцијата Народен правобранител. Во врска 
со тоа, сметам дека наскоро треба да се донесат измени на постојниот закон, со што ќе 
се овозможи ефикасност на работата на Народниот правобранител. Тие измени треба 
да овозможат поголема материјална поддршка на Институцијата, а нормативно треба да 
создадат обврска на сите лица и институции кон кои Народниот правобранител се обраќа 
со свои предлози и барања, како одговорни во државната власт, неодложно да одговорат на 
Народниот правобранител, а од друга страна треба да се пропишат казни за оние државни 
функционери кои конечните предлози и наоди што ги добиваат од Народниот правобранител 
ги одолговлекувале со нивното спроведување или воопшто не ги спровеле. Законски треба да 
се задолжи Владата да расправа за извештајот на Народниот правобранител и задолжително 
по секој од неговите предлози и наоди да заземе став и јавно да го соопшти во секои 6 
месеци. Да обелодени кој од државните функционери бил земен на одговорност од Владата, 
затоа што не спроведувал сугестии и решенија донесени од Народниот правобранител. Сметам 
дека е потребно да се создадат услови, Народниот правобранител да бара од Собранието да 
расправа за одговорност поради постапките на тие државни функционери, без оглед на кое 
ниво се државните функционери кои го спречуваат извршувањето на предлозите и наодите 
на Народниот правобранител. Исто така, треба многу сериозно да се разгледа и можноста за 
утврдување подолг мандат (10 или 12 години, со право на уште еден избор), со што би се 
обезбедила стабилноста во вршењето на функцијата на Народниот правобранител. Искуствата 
во неколку земји, наши соседи зборуваат дека во однос на предлозите, работата и активноста 
на Народниот правобранител, ако не е предмет од интерес на медиумите, се пристапува со 
молчење и се прават обиди и тој да се замолчи. Во некои земји пак, Народниот правобранител 
одвреме-навреме, поради неговата заштита на правата на граѓаните, е прогласуван како туѓо 
тело во државата, како државен непријател и против него се водат медиумски хајки. За да се 
избегне таа ситуација кај нас, потребно е да се зајакне нормативната позиција на Народниот 
правобранител. 
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА И МАНДАТОТ НА 
 НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Како одговор на уставните и политичките промени по потпишувањето на Охридскиот 
рамковен договор, во 2003 година е донесен нов Закон за народниот правобранител. Зако-
нот ја уреди надлежноста, организациската поставеност и функционирањето и предвиде 
децентрализација на институцијата со отворање регионални канцеларии во: Битола, Кичево, 
Куманово, Струмица, Тетово и Штип, како подрачни организациски единици на Народниот 
правобранител. Воедно, со новиот Закон за народниот правобранител се предвиде преземање 
активности согласно закон и меѓународно ратификувани договори.

Имено, со амандманот XI се утврди нов начин на избор на народен правобранител 
(бадентер) што значи за да биде избран му е потребно двојно мнозинство од вкупниот број на 
пратеници и од вкупниот број на пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство 
во Република Македонија. Со амандманите на ниту една друга државна институција не и беа 
доверени надлежности во однос на заштитата на начелото на недискриминација и на соодветна 
и правична застапеност на заедниците во органите на државната власт, органите и единиците 
на локалната самоуправа и во јавните установи и служби како што му се доверени на Народниот 
правобранител. Новите надлежности на Народниот правобранител покажуваат дека во една 
мултиетничка и мултикултурна заедница како што е Република Македонија секогаш постои 
опасност и можност од дискриминација на припадниците на заедниците кои не се мнозинство 
на државно и локално ниво и опасност од други видови дискриминација врз основа на пол, 
раса, боја на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна 
и општествена положба. Ваквата улога го определи Народниот правобранител како контролен 
механизам и гарант за заштита и унапредување на правата на заедниците.

Притоа, за разлика од претходниот Закон каде што поимот на Народниот правобранител 
беше даден во потесен облик, со овој Закон, поимот или дефиницијата за Народниот право-
бранител е проширена и детално образложена. Така, во овој Закон е опишано на кој начин 
може да бидат повредени правата на граѓаните (со акти, дејствија и пропуштање на дејствија). 

Во делот на судството, за прв пат, се предвиде Народниот правобранител да презема 
дејствија и мерки за заштита од неоправдано одолжување на судските постапки или несовесно 
и неодговорно вршење на работите на судските служби, неповредувајќи ги принципите на 
самостојност и независност на судската власт. 

Законот определува дека во постапката што се води пред Народниот правобранител 
друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, исто така е службен 
јазик, како и право секое лице во комуникацијата со Народниот правобранител да може да 
употреби еден од службените јазици и неговото писмо.

Натаму, на Народниот правобранител му се даде можност до овластените предлагачи 
да дава иницијативи за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти и нивно 
усогласување со меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот, како и да 
поднесе предлог до Уставниот суд за оценување на уставноста на законите и уставноста и 
законитоста на другите прописи или општи акти.
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Следствено, Институцијата беше назначена да ги следи состојбите на почитување 
и заштитата на уставните и законските права на лицата во органите и установите во кои 
слободата на движење е ограничена. Посебен акцент се стави на состојбите на приведените, 
притворените и лицата што издржуваат казна затвор или воспитно-поправна мерка во казнено-
поправните и воспитно-поправните установи. 

До востановувањето на Националниот превентивен механизам, Народниот правобранител 
спроведуваше периодични посети во местата каде слободата на движење е ограничена и 
истите беа без претходна најава и одобрение.

Покрај тоа, Народниот правобранител доби значајна улога и во однос на конституирањето 
на Комитетот за односи меѓу заедниците во Собранието на Република Македонија. Имено, со 
Уставот се предвиде доколку некоја од заедниците нема пратеници во Собранието, Народниот 
правобранител по консултации со релевантните преставници на тие заедници да предложи 
член на Комитетот. 

Паралелно со имплементацијата на новиот Закон за народниот правобранител, се одвиваа 
активности за вработување нови кадри и создавање просторни, материјални, технички и 
финансиски услови за функционирање на Народниот правобранител, како и оспособување на 
вработените во подрачните канцеларии за одговорно и успешно преземање на надлежностите.

Тоа доведе до отворање на подрачните канцеларии во текот на ноември 2004 година, 
при што по спроведена постапка за 14 нови вработувања, годината е завршена со вкупно 45 
вработени. 

Закон за народниот 
правобранител - 2003 год.

Деловник на Народниот правобранител 
- 2005 год.
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ВТОР НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Актуелниот народен правобранител г. Иџет Мемети 
е роден на 08.01.1961 година во село Раковец - Тетово, 
Република Македонија. Дипломирал на Правниот факул-
тет во Приштина, 1986 година. 

Своето професионалното искуство го започнал 
како секретар на Основно училиште во село Требош 
– Тетово, а подоцна бил избран за заменик - секретар 
на Владата на Република Македонија. Од 1995 ја извр-
шувал функцијата секретар во Владата на Република 
Македонија, а во 1998 - повторно бил избран за заменик 
- секретар на Владата на Република Македонија. Во 
1999 е номиниран за републички советник, а во 2000 - 
работел како државен советник во Владата на Република 
Македонија. Во 2001 бил избран за министер за правда. 
Во 2002 повторно бил номиниран за државен советник 
во Владата. Во мај 2003 е избран за судија на Уставниот 
суд на Република Македонија. На оваа функција остану-
ва до ноември истата година кога повторно бил избран 
за министер за правда.

Бил член на Државната комисија за избирачки 
списоци во Собранието на Република Македонија, член 
на Координативното тело на Владата на Република Македонија за справување со кризата во 
2001 година, како и член на Правниот совет на Владата на Република Македонија.

Во декември 2004 година е избран за народен правобранител на Република Македонија, 
а во декември 2012 година е реизбран за народен правобранител, функција која ја извршува 
и денес.

Во септември 2012 година е одликуван со орден „Офицер на националниот ред за 
заслуги” од страна на претседателот на Франција г. Франсоа Оланд, а во ноември истата 
година е одликуван со „Орден за граѓански заслуги” од страна на кралот на Шпанија, н.е. 
Хуан Карлос Први. 

Во септември 2017 година е назначен за набљудувач во Агенцијата за фундаментални 
права на Европската Унија - ФРА. 

Досега има објавено трудови во повеќе меѓународни и домашни публикации:
„Можниот придонес на омбудсманот во превенција и избегнување на религиозните, 

етничките и социјалните конфликти”, „Ромите - европско прашање”, „Пристап до информациите 
и што може омбудсманот да стори”, „Омбудсманот во мулти-културните општества”, „Улогата на 
Омбудсманот во борба за превенција и заштита од дискриминација”, „Улогата на Националниот 
превентивен механизам во општеството – една година од воспоставувањето на Националниот 
превентивен механизам во Република Македонија”, „11 години по потпишувањето на 
Рамковниот договор”, „Национални институции за човекови права” и други. 

Втор Народен правобранител, 
г. Иџет Мемети
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За време на неговиот прв мандат за заменици на народниот правобранител во Скопје беа 
реизбрани Трупун Танушевски и Невенка Крушаровска, а избрани Драги Целески и Нашиде 
Ибраими. Во 2005 година за заменици во подрачните канцеларии беа избрани: за Битола, 
Лилјана Илевска, за Тетово, Марина Обадиќ, за Струмица, Славјанка Михаиловиќ, за Штип, 
Рајна Пановска, за Кичево, Даут Селими и за Куманово, Насер Вејсели.

Одлука за избор на народен 
правобранител, Иџет Мемети

- 2004 год.

Одлука за избор на заменик на народниот 
правобранител - 2006 год. Одлука за избор на заменици

 на народниот правобранител  
-2006 год.

Одлука за избор на заменици
 на народниот правобранител 

-2005 год.
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интервју на Иџет Мемети, народен правобранител, 
неделник Форум, јуни 2005

ВО СОЈУЗНИШТВО СО ЈАВНОСТА

Форум: Господине Мемети, со вашето доаѓање на функцијата Народен правобранител, 
оваа институција доби нова енергија и се наметна како фактор во општеството. Или, како што 
е модерно сега да се каже - стана бренд! Во која мера динамизирањето на оваа јавна служба 
се должи на новите пошироки законски овластувања, а колку на персоналните разлики помеѓу 
вас и вашиот претходник, чие дело не остави посебен впечаток?

Мемети: Основниот мотив за прифаќање на предизвикот за раководење со оваа 
институција, секако дека беше и моето чувство како граѓанин кон позицијата на оваа многу 
важна институција во општеството, знаејќи ја нејзината поставеност во правниот поредок 
кај нас. Во таа смисла оваа институција е мошне добро позиционирана. Сметам дека ова не е 
само мое мислење, туку има поддршка и од пошироката јавност. Од друга страна, истата не се 
отсликува во доволна мера во реалниот живот. Или просто речено некако како да се губи во 
мозаикот наречен општество. Тоа ми стана главниот предизвик да се нафатам со оваа работа. 
По моето доаѓање на чело на оваа институција, најпрвин се нафатив да ги донесам сите 
подзаконски акти и да донесам Годишна програма за работа. Увидов дека Законот овозможува 
утврдување на нов концепт на работење, давајќи и приоритет на самоиницијативноста и 
на теренската работа, како и искористување на сите можности кои институцијата ги има 
на располагање. Во оваа прилика ќе го истакнам според мене најважниот инструмент - 
изложување на јавна критика. Програмата за работа предвидува искористување на овој 
инструмент секогаш по спроведување на постапка и констатација на повреда на човековото 
право. Сметам дека се уште е рано да се констатираат подобрувања во однос на работењето 
на институцијата во таа мера во која вие ги искажувате. За тоа да оставиме времето да 
покаже, а стремеж ми е оваа институција да го заземе местото што го заслужува.

Форум: Меѓутоа, Вашиот нов, поагилен начин на работа, веднаш наиде на свои 
критичари. Така, претседателката на Републичкиот судски совет Ве критикуваше што јавно 
сте ги изнеле имињата на тројцата штипски судии, макар што потоа членови на РСС го 
верификуваа тој ваш потег, покренувајќи постапка против судијата во штипската Апелација 
и неговите двајца колеги од тамошниот основен суд. Сметате ли дека погрешивте или ги 
пречекоривте овластувањата со вашата постапка против овие „правораздаватели”?

Мемети: Секогаш некој мора да повлече нога, така вели народот. Многу тешко е да 
се донесе заклучок, а да не се греши, во отсуство на неопходни информации. Сметам дека 
со потегот што го повлеков со искористување на „јавната критика” (а уверен сум дека и 
претседателката на Републичкиот судски совет го дели тоа мислење) бев во право што 
постапив на тој начин. Имав две укажувања до претседателот на Судот во Штип, кои не дадоа 
резултат. Поради тоа и лично го посетив судот. По спроведена постапка констататиравме 
повреда на правото на граѓанинот за судење во разумен рок. По наша ургенција граѓанинот 
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го оствари правото. За истиот случај одлучува да го искористам правото за изложување на 
„јавна критика”. Истовремено сигнализиравме до надлежниот орган за констатираната повреда 
и нивно надлежно постапување. Но, морам да кажам дека ние сè уште не сме навикнале 
на искреност и прифаќање сугестии зад кои стојат само добри намери. Инаку, бидејќи ја 
спомнавте претседателката на Судскиот совет, сакам да истакнам дека додека бев министер за 
правда по однос на судството и реформирањето на таа власт имавме исти мислења и заложби 
за поголемиот број прашања. Сметам дека и сега ги имаме истите ставови. Во мое време 
Владата го усвои документот познат во јавноста како Стратегија за реформи во правосудниот 
систем, чии главни промотори сме јас и таа. Верувам дека и на Републичкиот судски совет 
не му е лесно. На институцијата и недостасуваат ресурси за вршење на функцијата со полн 
капацитет. Не е лесно да се врши надзор над работата на над 600 судии за што до скоро немаа 
ниту база на податоци.

Форум: Меѓутоа, во јавните настапи на претседателката на РСС најчесто не се говори 
за квалитетот на судството, кое сите го оценуваат со ниски оценки, туку за тоа дека судиите 
имале мали плати дека немале услови за работа, што повеќе доликува за настапување на 
Републички судски синдикат, а не Совет. Колку е просечната плата на судиите?

Мемети: Мислам дека е колку плата на министер.

Форум: Па тое и не е многу малку, за постојано да се потенцира дека судиите биле 
многу сиромашни, па затоа и нормално било што се корумпирани.

Мемети: Јас се согласувам дека и материјалната состојба е фактор кој влијае, но ќе се 
согласите и Вие дека не е единствениот за да имаме стручни, квалитетни и одговорни судии. 
Но сепак тоа е прашање на проценка. Ова го велам знаејќи ги условите под кои работи 
нашето судство, без база на податоци и без доволен број на соработници, и ним им е тешко 
да одговорат на предизвиците на времето.

Форум: Во ред е сето тоа, таа база на податоци нека си ја изработат. Меѓутоа, за 
пошироката јавност е неразбирливо кога гледа дека сите ни кажуваат дека пречка за 
нашите евро-атлантски интеграции е слабото судство, а главното тело што врши мониторинг 
врз судството кажува дека за тоа биле виновни малите плати кои не им овозможувале на 
„правораздавателите” достоинствен живот. Ова е сепак Македонија, во која ресурсите се 
лимитирани, не?

Мемети: Јас го немам тој впечаток. Јас се сеќавам на една изјава на г-ѓа Софрониевска. 
Бевме во Врховен суд каде што угледната организација АБА СИЛИ вршеше презентација на 
студија за судството. Тогаш таа изјави „ние не можеме да велиме дека целото судство не ни 
чини, туку има поединци”. Истото и јас го мислам и не може цела една власт да трпи поради 
неколку поединци, колку и тие да се бројни.

Форум: Откривте ли некаква позадина во тие случаи? На што се должело 
одолговлекувањето од 5 години? И како го коментирате „вадењето“ на судиите дека 
конкретните случаи наводно биле беззначајни?

Мемети: Чув дека судиите рекле оти предметите биле такви што не заслужувале 
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внимание. Видете, тоа е катастрофата! Ако така размислува еден функционер кој е должен 
да спореведува закон, мислам дека тоа не само што не е во ред, туку еве немам збор. Ако е 
така, уште повеќе не заслужуваат да се на тие места.

Форум: А имало ли некакви приватни мотиви да се чуваат предметите во фиока, 
роднински или слични...?

Мемети: Мојата институција тој проблем го гледа од сосема друг аспект - од аспект на 
човеково право. Кај нас има други институции кои се должни да ги истражуваат евентуалните 
мотиви - полицијата, Републичкиот судски совет, итн. Ве молам, обидете се да се поставите 
во кожата на оштетеното лице. На пример, за предмет за право од работен однос, граѓанинот 
8 години чека судска разврска. Како тоа лице се чувствува? Можеби за судија тоа е мала 
работа. Не е воопшто важна висината на обештетувањето. Нека била таа и 1.000 евра. Тој 
издржува семејство. Тој е аспектот од кој ние гледаме во случаите што ги работиме.

Форум:  Што беше со другите случаи?
Мемети: За вториот имаме докази во предметот кој е кај нас, истите ги потврди и 

претседателот на судот, а тие се дека еден судија цели 2 години го чува предметот без да 
преземе ниедно дејствие, а вториот судија 1 година и наводно не ги знаел странките во 
постапката и смета дека предметот е безначаен, затоа што е вонпарничен. Тој факт, кој ми 
е потврден од страна на претседателот на судот, за мене е повеќе од доволен сигнал дека 
нешто не е во ред.

Форум: Тогаш, можете ли да ги толкувате реакциите што против вас беа искажани од 
некој штипски правник во весникот „Вест“, или од една доцентка по право на А1 Телевизија? 
Како ги толкувате тие нивни атакувања.

Мемети: Ги чув тие реакции. Една беше од извесен Панче Докузов, претседател на 
огранок на некое Здружение за уставно право. Јас во една прилика укажав дека тој господин 
прави грешка, затоа што се повикува на стариот Закон за народниот правобранител. Стариот 
Закон навистина не и даваше такви надлежности на оваа институција. Но, со новиот закон 
тоа не е случај, така што беспредметно е да се води полемика со некој што не го прочитал 
Законот што е на сила.

Форум:  А оваа доценткава?
Мемети: И нејзината изјава внимателно ја слушнав. Видете, морам да кажам дека за 

да се произнесе став во јавноста, тој што се произнесува сметам дека треба да ги има сите 
информации и отпосле да даде јавно мислење. Секоја почит кон госпоѓата, меѓутоа сум 
убеден дека таа ги нема сите информации. Замислете, таа се повикува на тоа дека мојата 
институција не е надлежна да предлага разрешување на судии, нешто што никогаш не сум го 
направил. Никој не може да тврди дека е во право ако смета дека Народниот правобранител 
нема право на јавна критика. Но, секако по спроведена постапка и констатирана повреда. Во 
случајов откако ја спроведов постапката и констатирав повреда го информирав Републичкиот 
судски совет како надлежен орган. Ако навистина таа така мисли, односно ако ги немала 
информациите, треба да и се прости. Значи дали се работи за немање доволно информации, 
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или се работи за незнаење (што не верувам) или е во прашање некаква намера, или позадина, 
навистина не знам. Ако има намера, тоа е жалосно. Видете, корените на ваквите институции 
се многу стари, основно е да го слушаат народот и да и сигнализираат на власта.

Форум: Во извештајот што го поднесовте пред Парламентот е наведено дека граѓаните 
најмногу ви се жалеле за проблеми во судската сфера. Околу 20 проценти жалби и поплаки се 
однесуваат на судовите. Со оглед на тоа дека бевте и министер за правда, може ли да дадете 
една оценка во која состојба се наоѓа македонскиот правосуден систем и кога реформите во 
таа област ќе почнат да даваат резултати?

Мемети: Во секое демократско општество, судската власт треба да биде гарант во која 
сите граѓани гледаат сигурност и заштита. Судството треба да биде гарант за функционирањето 
на правната држава. Затоа што таму се пресудува кој не е и кој е во право. Од друга страна, 
судството е основниот столб кој ги штити правата на граѓаните. Работејќи го документот за 
реформите во судството, во еден момент размислував дали треба да се каже: стоп, вака веќе 
не оди, ова е дефинитивниот крај и треба да се почне отпочеток. Значи да направиме целосен 
реизбор на носителите на судската функција. Но, сепак мислам дека може и на поинаков 
начин, како што е зацртано во Стратегијата и во многу битниот документ - Акцискиот план 
кој е поддржан од Брисел и оттаму веќе се следи дали ги преземаме оние мерки кои сме ги 
зацртале.

Ние мораме до крајот на оваа година да ги усвоиме уставните измени, да ги донесеме 
сите закони кои потоа ќе следат сè со цел реформите да се почувствуваат во стварноста и да 
има резултати видливи за граѓаните. Инаку, ако и ова се испушти, односно не се искористи, 
ќе биде тешко...

Форум: Само уште едно мало потпрашање со кое го затвораме корпусот прашања за 
судскиот систем. Кое е вашето мислење за случајот Раштански лозја?

Мемети: Видете, кај нас постои мислење дека народниот правобранител не смее да се 
впушти во правни толкувања на судски одлуки. Сметам дека таквите мислења се погрешни. 
На пример, шведскиот обудсман се впушта во оцена и на правната работа на судиите. Можам 
да ви набројам и случаи за ова. Е сега, случајот Раштански лозја. Факт е дека има последица, 
7 мртви, а од друга страна, имаме ослободителна судска пресуда. Јас за конкретниот случај 
не би можел да давам мое мислење за судската пресуда, но не од причина што несмеам туку 
поради недостиг на информации, односно не располагам со доказниот материјал.   Гледано од 
песпектива на заштита на човековите права, факт е дека мора да се најде виновникот.

Форум: Значи дека Пакистанците се самоубиле???
Мемети: Или се самоубиле или некој ги убил. А ако е ова второво, државата мора да 

го најде сторителот на делото, без оглед дали станува збор за емигранти или терористи. 
Извршителот мора да го најдат.

Форум: Во вашиот Извештај за 2004 вие укажувате на еден случај кога наш граѓанин 
ја тужи државата Р. Македонија пред Судот за човекови права во Стразбур, и добива на име 
отштета 77.000 евра. Со оглед на тоа што и случај Раштански лозја има предиспозиции да 
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заврши пред Стразбур и даночните обврзници повторно да мора да платат, овој пат можеби 
далеку повисока отштета на отепаните Пакистанци, Ве прашувам: дали во оваа држава има 
систем на заштита од такви судии чии пресуди им нанесуваат финансиски штети на граѓаните?

Мемети: Според мене, гледано од овој аспект, постои проблем во нашиот правен систем. 
Случајот што го изгубивме пред Судот во Стразбур беше ист како случајот во Апелациониот 
суд во Штип, за кој претходно говорев. Ако судската одлука е погрешна - нема индивидуална 
одговорност, одговорноста е колективна, одговара државата. Лично сметам дека при под-
готовка на реформските закони треба да се размислува за изнаоѓање на дополнителни 
инструменти за контрола на судиите за квалитетот на нивната работа, но секако само тогаш 
кога се работи за субјективност, осносно намера. Знаејќи го фактот дека секоја судска одлука 
подлежи на судско преиспитување, сепак одговорноста треба да се истражува. 

Форум: Предмалку го спомнавте случајот со омбудсманот во Шведска. Имате ли некаква 
компаратива со оваа инситуција во другите европски земји - од соседството или пошироко. 
Имате ли повеќе или помалку овластувања во таа смисла?

Мемети: Нашата обудсман институција се заснова на скандинавскиот, поточно на 
шведскиот модел. Меѓутоа, надлежностите од држава до држава се разликуваат. На пример, 
ако се споредуваме со грчкиот омбудсман, ние имаме далеку повеќе овластувања.

Форум: Во Србија-Црна Гора нема ваква установа, а во Ирска дури имало специјален 
полициски омбудсман?

Мемети: Така е. Во Србија, Турција и други држави сè уште нема, но се развиваат 
проекти за востановување ваква институција. Во секое општество треба и мора да има пункт 
каде граѓаните ги слеваат своите притужби на државните органи. Ја споменавте Ирска. Ирска, 
САД, Англија и други држави имаат посебни омбудсмани. Полицискиот омбудсман во Ирска 
има огромни овластувања. Имав прилика да се видам со неа, и ми објасни на кој начин успеала 
да ја подигне довербата на граѓаните кон институцијата. Истиот има надлежноста дури и да 
апси полицајци!! Кај нас граѓаните знаат дека постои институцијата Народен правобранител, 
но не во доволна мера ги знаат неговите надлежности. 

Форум: Како сте задоволни од соработката со МВР и со министерот за внатрешни работи, 
кого во Извештајот сте го посочиле како недоволно кооперативен, заедно со уште неколку 
други сектори во Министерстовото (Комисијата за професионални стандарди, за македонски 
јазик, органот за издавање лични исправи, одделенијата за државна безбедност и сл.)?

Мемети: Не може да се каже дека нема соработка. Меѓутоа, не може да се каже и 
дека е добра, затоа што има соработка, но со проблеми. За да ги нема таквите проблеми, 
треба заеднички да работиме. Имам впечаток дека клучни се две прашања. Едното е дека 
не во доволна мера ја знаат суштината и надлежностите на оваа институција и второ, истата 
ја гледаат како противник. Мора да се навикнат на нас. Потребна е обука на државните 
службеници воопшто, а на полицајците посебно во врска со соработката и надлежностите на 
Народниот правобранител. Јас сум спремен за соработка со нив, со цел да се подигне угледот 
и довербата и на МВР. И затоа велиме: не смее да се кажува не чини цела полиција, туку 
поединци во тој орган.
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Форум: Ама ако е тој поединец министерот, тогаш постои крупен проблем...
Мемети: И тоа треба да се каже.

Форум: Како ви оди муабетот со министерот?
Мемети: Со него имав работна средба на која се согласивме дека задолжително ќе 

соработуваме. Тешко ги прифаќаат моите надлежности. Мислат дека имаат монопол над 
класифицираните податоци и дека само тие можат нив да ги користат.

Форум: Позицијата на Народниот правобранител беше засилена при уставните измени 
по конфликтот 2001 г. Една од димензиите на тоа „болдирање” на вашата установа беше 
т.н. “правичната и соодветна застапеност на немнозинските заедници”. И покрај недоволните 
ресурси - кадровски и технички - кои ви се на располагање, го следите ли овој процес и до 
каде е стигнато со вработувањето на Албанците во државните структури?

Мемети: Точно е. Согласно Рамковниот договор институцијата доби нови надлежности. 
Една од нив е следење на состојбите по однос на соодветната и правичната застапеност 
и недискриминацијата. Кај соодветната и правична застапеност, во поголем број закони 
тоа уставно начело е имплементирано, односно нормирано. Од друга страна, контролните 
механизми за спроведување на тој принцип во реалноста и негово оживотворување, се многу 
слаби. Тешко ќе ни биде и на нас да го контролираме спроведувањето на тоа начело, ако 
немаме доволен број инструменти и капацитети. Меѓутоа, сепак во тој дел, бидејќи имаме 
правна рамка, постои можност да ги следиме сотојбите.

Форум: Добро, барем генерално некои показатели немате ли? Паметиме дека лани 
вицепремиерот Муса Џафери излегуваше со некоја фактографија за одреден прогрес во 
сферата на внатрешните работи, одбраната итн.

Мемети: Така е. По однос на соодветната и правичната застапеност има напредок. Сите 
знаеме дека се развија некои проекти кои ја подобрија состојбата, на пример, со прием на 
оние 600 административци, потоа во Министерството за внатрешни работи  и Министерството 
за одбрана на Република Македонија, оваа година течат проекти во судството... Меѓутоа, 
колку тоа задоволува - тоа е друго прашање. Се плашам дека не ќе можеме до крај оваа 
надлежност да ја спроведеме оти немаме можности. Уште потешко ќе ни биде со следењето 
на состојбите на недискриминација.

Форум: Клучни во соработката ви се медиумите. Како сте задоволни од односот на 
печатот кон вашата работа и колку тој ви помага во остварувањето на функцијата?

Мемети: Одлучно тврдам дека најјакиот инструмент што го имаме е јавната критика која 
може да ја оствариме само преку средствата за јавно информирање. Мојата институција ќе се 
отвори до крај кон медиумите. Подготвуваме нов сајт на кој ќе бидеме комплетно изложени 
со нашата работа и предметното работење. Инаку, јас ја сфаќам вашата бранша бидејќи и вие 
сте на пазар, морате да трчате по вести, но сепак би апелирал до вашите колеги да се држат 
до фактите. Ништо повеќе!
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ОД РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 2004–2012

Имплементирање на новите надлежности на Народниот правобранител во 
судските постапки 

Во 2004 година Народниот правобранител практично почна да ги имплементира новите 
надлежности утврдени со Законот за народниот правобранител од 2003 година, а во врска со 
заштитата од неоправдано одолжување на судските постапки или неодговoрното вршење на 
работите од страна на судските служби. Тоа доведе до зголемување на бројот на претставките 
од граѓани кои се однесуваат на правосудството, па така во 2004 година од вкупно 1569 
претставки дури 19,65% беа од областа на правосудството.

Граѓаните реагираа пред се на неправедно и пристрасно судење, при што од Народниот 
правобранител бараа преиспитување на судските одлуки и начинот на водење на судските 
постапки од страна на судечките судии, иако истото е надвор од рамките на надлежноста на 
Народниот правобранител. Во овој контекст не беше мал ниту бројот на постапувања по основ 
на неоправдано одолжување на судските постапки, односно барање заштита поради повреда 
на начелото на судење во разумен рок.

Четиригодишното одолжување на судска постапка од страна на Основниот суд Скопје 
2-Скопје, каде странка е јавен обвинител е еден од бројните примери за неоправданото 
одолжување на судските постапки. Имено, Судот донел првостепена пресуда во 1999 година, 
која била укината од страна на Апелациониот суд во Скопје и предметот е вратен на повторно 
одлучување пред првостепениот суд во декември 2000 година. Оттогаш, цели 4 години 
предметот не бил повторно насрочен, а странка во постапката бил и јавен обвинител, кој 
воопшто во овој долгогодишен временски период не се заинтересирал за продолжување на 
кривичната постапка покрената по негов предлог. 

Овој и други случаи по кои се постапуваше од страна на Народниот правобранител и 
неговите подрачни канцеларии, го наметнаа прашањето: Дали причина за долготрајноста на 
судските постапки се само објективните фактори или и субјективниот елемент има големо 
влијание? 

За Народниот правобранител ваквите примери се потврда дека граѓаните отежнато 
ги остваруваат правата пред правосудните органи, па оттука е и нивното незадоволство во 
правосудството, долгото траење на судските постапки, одлуките на судовите, вклучително и 
нивниот сомнеж во основаноста и праведноста на донесените одлуки.

Друг поголем проблем кој ја одбележа оваа година, а за кој интервенираше Народниот 
правобранител беше селективниот пристап во постапките за уривање на бесправни градби. 
Имено, со акцијата за уривање на бесправни градби што беше спроведена во Охрид и во 
други градови во Македонија, приоритет во уривањето беше даден на поголеми градежни 
објекти во центарот на Охрид и на објекти на брегот на езерото, додека истата не беше 
искористена за спроведување на решенија за уривање бесправни градби од помал обем, но 
и од постар датум. Оттука и впечатокот на Народниот правобранител дека со оваа акција 
државата застана само зад јавниот, а не и поединечниот интерес на граѓаните.

Особено алармантна беше состојбата со непреземање на мерки за заштита на животната 
средина, во која област Народниот правобранител констатира дека Министерството за животна 
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средина и просторно планирање, како и Државниот инспекторат за животна средина, не ги 
преземаа сите законски мерки против поголемите загадувачи на медиумите на животната 
средина. Ваквата констатација ја потврдуваа случаите со излевањето на отпадот од злетовските 
рудници и штетите што беа предизвикани по должината на реката до езерото Калиманци, 
технолошкиот отпад што се создаваше од работењето на комбинатот „Фени” во Кавадарци, 
загадувањата на воздухот од топилницата за олово и цинк „Злетово”, што предизвика штети 
по здравјето на граѓаните на Велес, загадувањето на воздухот и почвата од работата на 
рудникот за неметали „Огражден” во близина на Струмица, неспорниот факт дека повеќето 
поголеми реки можеа слободно да бидат прогласени за мртви, а по најголемата река Вардар 
секојдневно пловеше отпад од пластична амбалажа.

Народниот правобранител во заштита на социјално ранливите групи на граѓани

Корисниците на права од социјална заштита, како ранлива категорија граѓани во 2004 
година се соочија со укинување, односно престанување на правото, за што надлежните 
центри за социјална работа „делуваа итно“, донесувајќи решенија со кои граѓаните  добиваа 
забрана за користење на правото, со обврска да ги вратат претходно примените средства. 
Имено, Народниот правобранител констатира дека не само што на овие лица во ризик им 
беше укината социјалната помош без донесување управен акт, особено на лица кои со години 
ја примале како трајно неспособни за работа или со тежок инвалидитет, туку истите се 
задолжуваа да ги вратат сите средства што дотогаш ги примиле. Не оспорувајќи ја законската 
можност за враќање на незаконски исплатени средства, Народниот правобранител укажа 
дека и во ваков случај треба да се почитува и да се спроведе со закон предвидена постапка 
за вонредно преиспитување на веќе донесени решенија и да се почитуваат законските рокови 
за преземање одредени дејствија за враќање во поранешна состојба. По интервенциите на 
Народниот правобранител и големиот број јавно изразени реакции од граѓаните, како и од 
невладини организации, Министерството за труд и социјална политика зазеде став за повторно 
преиспитување на сите овие случаи поединечно.

Од друга страна пак, Народниот правобранител ја следеше состојбата и со остварувањето 
на правата на внатрешно раселените лица. Во овој контекст, водејќи грижа за состојбите и 
проблемите со кои се соочуваа внатрешно раселените лица и заради изнаоѓање соодветни 
решенија за разрешување на овој проблем, Народниот правобранител кон крајот на 2004 
година ги посети колективните центри: „Кристал” и „Куба” во Куманово, „Ранка Милановиќ” 
и „Стив Наумов” во Скопје и „Чичино Село” во општина Сарај. Незадоволството на сите 
раселени лица главно се однесуваше на несоодветните услови за живеење, хигиената, 
лошите здравствени услуги, градскиот превоз, застареноста на картоните за регистрација со 
кои се утврдува нивниот идентитет и статус. Народниот правобранител укажа на потребата 
за изнаоѓање ефикасни мерки и активности за остварување на стратешките решенија на 
Владата на Република Македонија за враќањето на раселените лица во нивните домови и 
имоти и во таа насока апелираше до сите органи и организации да придонесат за ублажување 
и разрешување на проблемот со раселените лица.
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Нови начини и методи на работа со цел доближување на институцијата до 
граѓаните

Започнувајќи од 2005 година, Народниот правобранител воведе нови начини и методи 
на работа на институцијата, односно самоиницијативноста, следењето на состојбите и вршење 
непосреден увид во органите спрема кои надлежно постапува сè со цел заштита на правата на 
граѓаните. Ваквиот начин на работа беше и во насока на поголемо информирање на граѓаните 
за надлежностите и можностите на институцијата во остварувањето и заштитата на нивните 
права, а принципот на самоиницијативност во вршењето на работите придонесе за непосредно 
истражување на состојбите во соодветните области.

Едновремено, Народниот правобранител започна и со преземање на мерки и активности 
за анализа и утврдување на состојбите во врска со конкретната примена на начелото на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност во органите на власта, презентирајќи 
ја состојбата преку бројки за етничката припадност на вработените во органите на извршната 
власт и институциите со јавни овластувања , а кои бројки го покажуваа степенот на примена 
на ова начело од страна на органите и институциите. За жал, констатацијата по ваквата 
анализа покажа дека различни органи на извршната власт, институциите, па и судовите не 
го реализираат соодветно и во целост овој принцип, онака како што е предвиден со Уставот 
на РМ и законите.

Инструментот изложување на јавна критика придонесе за поголема и поблиска 
соработка на Институцијата со средствата за јавно информирање. Изложувањето на јавна 
критика се користеше како дополнителен притисок со единствена цел отстранување на 
негативните аспекти во работата на државните органи, што претставуваше препрека за 
доследно и навремено остварување на правата на граѓаните. Користењето на овој инструмент 
во потполност одговори на очекувањата, со што се зголеми довербата на граѓаните во 
Институцијата и рапидно се зголеми бројот на поднесени претставки кој оваа година достигна 
3053 претставки, или за цели 55,84 % повеќе во однос на минатата година. Воедно, се зголеми 
и ажурноста на судските органи во постапувањата по барањата на Народниот правобранител.

Здрава животна средина - обврска на органите, а право и обврска на граѓаните

Во заштита на животната средина Народниот правобранител покрена постапка по 
сопствена иницијатива заради заштита на природниот резерват „Езерани“ на Преспанското 
Езеро. Во текот на постапката Народниот правобранител се обрати и оствари повеќе контакти 
со службени лица од повеќе надлежни органи. Констатирано е дека физичко лице незаконито 
врши земјоделски активности на земјишната парцела на територијата на строгиот природен 
резерват „Езерани”, на кој начин се уништува природната реткост на резерватот и ја 
загрозува животната средина. Бидејќи предмет на оваа постапка претставуваше загрозување 
и деградација на дел од земјиштето во сопственост на Република Македонија, Народниот 
правобранител се обрати до Јавното правобранителство за подрачје на Битола и Ресен со 
барање да се преземат законски мерки за заштита од узурпација.

Со намера да влијае на свеста на граѓаните во правец на заштита и унапредување 
на животната средина, Народниот правобранител оваа 2005 година изготви и дистрибуира 
информативно ливче со кое ја информираше јавноста за повеќе прашања за животната 
средина и за правата, обврските и одговорностите за нејзина заштита од сите чинители во 
општеството.
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Заштита на правото на живот во средена и хуманизирана урбана средина

Уредувањето и хуманизацијата на просторот е дел од општествениот живот кој во 
целост е правно регулиран. Сепак, граѓаните се соочуваа со прекумерен број проблеми кои 
беа резултат на неконзистентната правна регулатива и нејзината примена и нецелосното 
разграничување на надлежностите меѓу централната и локалната власт што создаде простор 
за неефикасност и корупција во јавната администрација. Ова резултираше со урбанистички 
хаос, во кој на граѓаните спротивно на декларираното им беше повредено правото на живеење 
во уреден и хуман простор. Имено, во претставките граѓаните често укажуваа на злоупотреба/
искористување на општествената положба на поединци во локалната и централната власт, како 
едно од најголемите општествени зла во овој сегмент, што во пракса доведе до урбанистички 
хаос создаден со прекумерниот број на бесправни градби во урбаните средини и на локалитети 
предвидени за зелени површини на територијата на целата земја, особено во главниот град.

Селективниот пристап во уривањето на бесправните градби, за кој Народниот 
правобранител укажуваше неколку години наназад беше нотиран и во 2005 година, но сега од 
страна на инспекциските органи на општините и со поддршка на градоначалниците, кои дури 
јавно изјавуваа дека даваат предност на јавниот интерес, но, кога тоа ги засега поединечните 
интереси тогаш лесно се повикуваа на немање доволно средства за извршување. 

Времено одложување на отстранување на објект по барање на Народниот 
правобранител

Остварувајќи ја со закон дадената надлежност да бара привремено одлагање на 
извршување управен акт, Народниот правобранител се обрати до Градоначалникот на 
Општина Гостивар и побара постапката за присилно извршување на решение за уривање 
времено да биде запрена се до окончување на управната постапка по решението, односно до 
донесувањето одлука на второстепениот орган по вложената жалба, со укажување дека со 
уривањето и иселувањето на граѓанинот ќе настане тешко надоместлива материјална штета 
во случај ако второстепениот орган евентуално го поништи ова решение. Градоначалникот 
го испочитува барањето на Народниот правобранител за времено запирање на извршување 
додека решението не стане конечно и извршно, односно до донесување второстепена одлука 
по жалбата. 

Истражувањата – алатка за следење на состојбите за остварување на правата 
на децата 

Востановената практика на отворено и транспарентно дејствување заради доближување 
на институцијата до граѓаните, се покажа како делотворен начин за постигнување резултати за 
нејзино соодветно позиционирање како контролен механизам без кој не може да функционира 
едно демократско општество. Во оваа насока, Народниот правобранител покрај предметното 
постапување продолжи со согледување на состојбите со остварувањето и почитувањето на 
човековите права и слободи во разни сфери од општественото живеење. Притоа, во 2006 
година  Одделението за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби спроведе 
опсежни истражувања во врска со семејното насилство и вклученоста на децата со посебни 
потреби во образованието.
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Народниот правобранител, имајќи ја предвид Конвенцијата за правата на детето, 
особено принципите на најдобар интерес на детето, недискриминацијата, учеството на детето 
во донесување одлуки, како и правото на детето да расте и да се образува во средина и 
атмосфера на прифаќање, почитување и разбирање, на подеднаква основа со сите деца, 
на прес-конференција ја информира јавноста за утврдените состојби од спроведените 
истражувања, укажувајќи на подобрување на работата на надлежните органи, како и за 
преземање интензивни дејства за подобрување на законодавството во оваа сфера, за посебно 
дефинирање на семејното насилство врз децата и за поуспешна заштита од овој феномен. 

Имено, Народниот правобранител потенцира дека во Република Македонија не е посебно 
дефинирано семејното насилство над дете, што во практиката создава низа проблеми. Исто 
така дека центрите за социјална работа не водат посебна евиденција за насилство над децата, 
ниту пак, децата посебно се третираат како жртви на семејно насилство, што е поразително и 
не е во согласност со светските трендови.

Во однос на Истражувањето за вклученоста на децата со посебни потреби во основното 
образование, Народниот правобранител констатира дека  има законска регулатива која не се 
имплементира, односно дека при практичната примена не се обезбедува соодветен и еднаков 
третман на овие деца. Меѓу другото, како еден од најголемите проблеми го потенцира 
недостатокот од стручен кадар кој ќе работи со децата со посебни потреби, но и пребројните 
паралелки, поради што можноста за индивидуална работа со овие деца е мала.

Народниот правобранител изготви Посебен извештај за правата на осудените 
лица и презеде низа активности за нивна поголема информираност за правата и 
механизмите за заштита  

 Анализата на состојбите во затворите беше повод Народниот правобранител да изготви 
сеопфатна Информација, а заради запознавање на јавноста со констатираните состојби истата 
беше објавена на веб-страницата на Народниот правобранител.

Преку Посебен извештај за состојбите во казнено-поправните и воспитно-поправните 
установи, Народниот правобранител укажа дека пенитенцијарниот систем во Република 
Македонија не функционира во согласност со стандардите утврдени со Законот за извршување 
на санкциите и меѓународните норми. Иако на нормативен план извршувањето на санкциите 
е засновано на начелата на хуманост, морални вредности, правичност и почитување на 
човековата личност и достоинство, во практиката надлежните институции задолжени за 
спроведување на законот како да ја заборавиле оваа категорија на граѓани не водејќи 
вистинска грижа за остварувањето на нивните слободи и права. 

Народниот правобранител препорача низа мерки за отстранување на констатираните 
слабости меѓу кои ја потенцира потребата од спроведување на реорганизација на мрежата на 
казнено-поправните установи, кадровско доекипирање на службите, зголемување на нивото 
на хигиената, подобрување на исхраната и здравствената/медицинска заштита, како и итна 
дислокација на Воспитно - поправниот дом Тетово од кругот на Затворот Скопје.

Народниот правобранител во соработка со мисијата на ОБСЕ во Македонија ја 
почна реализацијата на проектот за запознавање на осудените лица со нивните права, и 
со надлежностите на Народниот правобранител. За таа цел преставници на Народниот 
правобранител и ОБСЕ ги посетија сите казнено-поправни установи во Република Македонија, 
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при што осудените лица беа запознати со нивните права утврдени со позитивните законски 
прописи на Република Македонија и меѓународните стандарди. Едновремено, заради 
доближување на установата Народен правобранител до осудените лица, во затворските 
установи беа поставени метални кутии каде осудените лица ќе можат да ги доставуваат 
преставките, а пристап до овие кутии  имаа единствено службени лица од канцеларијата на 
Народниот правобранител.

Подобрување на односот и работата на јавната администрација- приоритети во 
дејствување на институцијата Народен правобранител

Транспарентноста и достапноста до медиумите заради објективно информирање 
на јавноста за работата на Народниот правобранител, но и за ставовите на институцијата 
по однос на работатата на јавната администрација беа дел од главните приоритети на 
Институцијата во 2007 година. Oваа година е забележан напредок во комуникацијата со 
јавната администрација од гледна точка на навремено доставување информации по барањата 
на Народниот правобранител што беше истакнувано и при информирањето на јавноста, 
иако сепак се потенцираше дека и покрај постигнатиот напредок сè уште постои простор 
за поефикасно постапување од аспект на релевантноста на доставуваните информации од 
страна на државните органи.

Народниот правобранител до Владата на Република Македонија достави информација 
со барање за измени на подзаконските акти за начинот на фотографирање за јавни исправи. 
Истовремено до Уставниот суд достави предлог за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на 
државјаните на Република Македонија во однос на одредбата со која на органот кој го издава 
пасошот му се овозможуваше самоволно и дискриминаторско однесување при утврдувањето на 
религиозните причини за фотографирање со шамија на главата. Една година по интервенцијата 
на Народниот правобранител министерот за внатрешни работи презеде мерки за измени на 
Правилникот.

Прифатени Иницијативите на Народниот правобранител за измена на Законот 
за работни односи и Законот за основно образование

Меѓу другото, 2008 година беше одбележана со прифаќање на иницијативите од 
Народниот правобранител за измени на Законот за работни односи и Законот за основно 
образование. Имено, со поништувањето на член 104 став 1 од Законот за работните односи 
од страна на Уставниот суд, Народниот правобранител констатира правна празнина која 
предизвикуваше дилеми кој ќе биде правниот основ за престанок на работниот однос на 
работникот кој остварил услови за старосна пензија. Во таа функција, со цел да се спречат 
последиците кои ги трпеа граѓаните при изрекувањето престанок на работен однос, а воедно 
стремејќи се кон почитување на темелните вредности на уставниот поредок и владеењето 
на правото, како и уставната одредба дека граѓаните се еднакви пред Уставот и законите, 
Народниот правобранител поднесе иницијатива за донесување закон за измени и дополнување 
на Законот за работните односи, во кој ќе бидат предвидени услови за престанок на работниот 
однос на работникот поради исполнети услови за старосна пензија. Министерството за труд 
и социјална политика го извести Народниот правобранител дека поднесената иницијатива е 
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земена предвид и истата се ефектуираше во донесените измени и дополнувања на Законот за 
работните односи.

Народниот правобранител обезбедувајќи заштита на правата од областа на 
образованието, особено интервенираше да се создадат услови за поголем опфат на децата 
во образовниот процес, преземајќи мерки и за надминување на проблемите за вклучување 
на сите деца во основното образование, односно основното образование да стане навистина 
бесплатно. По интервенција на Народниот правобранител на децата кои потекнуваа од 
семејства корисници на права од социјална заштита им беа доделувани бесплатни учебници. 
Народниот правобранител, имајќи го предвид принципот на еднаквост, години наназад 
препорачуваше утврдување на законска обврска за обезбедување бесплатни учебници за 
секое дете во основното образование. Конечно, ваквите предлози на Народниот правобранител 
беа прифатени, па со измените на Законот за основно образование се предвиде обврска на 
секое дете да му се обезбедат бесплатни учебници.

Истата година, по интервенција на Народниот правобранител санкционирани се 
полициски службеници за физички напад на камерман. Имено, откако за брутално претепаниот 
камерман на „Ал-Сат М” Телевизија случајот беше пријавен, а настанот веднаш расветлен 
и документиран, Народниот правобранител побара од Секторот за внатрешна контрола 
и професионални стандарди да се преземат мерки за санкционирање на инволвираните 
полициски службеници. Конечниот епилог од постапката беше таков што Основниот суд во 
Тетово, за кривичното дело Малтретирање во вршење на службата изрече затворски казни 
во траење од 1,5 година затвор за командирот на Полициската станица и 1 година затвор за 
полицискиот службеник.

Нема евиденција за бројот на деца чие раѓање не е запишано во матичната 
евиденција

Одделението за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби спроведе 
истражување заради утврдување на бројната состојба на деца кои се уште не се запишани во 
матичната книга на родени, со што се попречени во остварувањето на правата гарантирани 
со Конвенцијата за правата на детето и домашната правна регулатива. Резултатите од 
истражувањето спроведено во 2008 година, покажаа дека ниту еден државен орган нема 
податоци за реалниот број на деца кои не постојат во матичната евиденција на родените.

Народниот правобранител достави Посебен извештај до Владата на Република Македонија 
и побара преземање на итни и ефикасни мерки и дејствија за надминување на овој проблем, 
со цел утврдување на бројната состојба и следствено на тоа мерки за обезбедување непречен 
пристап до правата на секое дете.

Народниот правобранител со нови надлежности 

2009-тата година, Народниот правобранител ја започна соочен со нов предизвик во улога 
на Национален превентивен механизам за превенција од тортура. Годината беше одбележана 
со проектни активности токму во насока на создавање услови за функционирање на новата 
надлежност. Во тој контекст, најпрвин беа преземени активности за измени на Законот за 
народниот правобранител, во согласност со Факултативниот протокол кон Конвенцијата за 
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превенција од тортура, како неопходен услов за натамошно постапување во оваа сфера, 
кој беше донесен во месец септември истата година. Понатаму, активностите се движеа во 
насока на промовирање на новите надлежности на Народниот правобранител во сферата 
на превенцијата од тортура, за што со поддршка на Мисијата на ОБСЕ беа организирани 
неколку јавни настани. Имено, беше воспоставена менторска релација со Канцеларијата на 
Омбудсманот на Чешката Република и беа воспоставени контакти со Комитетот за превенција 
на тортура на Советот на Европа и Поткомитетот за превенција од тортура на Обединетите 
нации, а нивните претставници подоцна беа дел од настаните што следеа. 

Оваа година постапувајќи по поднесена претставка Народниот правобранител се обрати 
до сите општини во Република Македонија и побара да постапат согласно Законот за заштита 
на правата на пациентите, по што поголемиот дел од општините по интервенција на Народниот 
правобранител ја формираа со закон предвидената комисија, во дел од општините постапката 
за формирање на комисијата била започната, а дел го известија Народниот правобранител 
дека ќе формираат таква комисија во текот на 2010 година.

Следејќи ја состојбата со бездомните лица, и во тој контекст постапувајќи по нивните 
претставки Народниот правобранител изврши посета на Домот за бездомни лица и меѓу 
другото, утврди дека голем број лица, меѓу кои и деца, се сместени во Детското одморалиште 
„Љубанци” - објект во кој не беа создадени елементарни услови за нормално живеење. Исто 
така, констатира дека користењето на здравствените услуги на овие лица им е отежнато, и 
ниту едно од децата не оди во училиште. 

Народниот правобранител за констатираната состојба ја извести Владата на Република 
Македонија и Министерството за труд и социјална политика, при што препорача итно да 
се преземат мерки заради обезбедување минимум услови за нормален живот на децата и 
за остварување на нивните права. Меѓутоа, наместо мерки Владата достави само краток 
одговор информирајќи дека предметот е препратен на надлежност до Министерството за труд 
и социјална политика.

Судење во (не)разумен рок- континуиран проблем на граѓаните

Остварувањето на правото за правично и судење во разумен рок и во 2010 година 
претставуваше најголем проблем во остварувањето на правата на граѓаните. Во оваа област, 
граѓаните кај Народниот правобранител најмногу се поплакуваа на одолжување на судските 
постапки во првостепените судски инстанци. Во остварувањето на правото на судење во 
разумен рок граѓаните наидуваа на проблеми и при постапувањето и донесувањето на 
одлуките во Управниот суд на Република Македонија. 

Народниот правобранител покажа особена загриженост за долготрајноста на постапките 
пред овој суд, кој одлуките ги донесува без спроведување јавна расправа и поради фактот 
дека пред него се постапува најчесто по тужби против управни акти на извршната власт, кои 
задираат во егзистенцијалните интереси на граѓаните. 

Народниот правобранител и оваа година препорача носителите на правосудните функции 
да посветуваат поголемо внимание за почитување на начелото судење во разумен рок, со цел 
граѓаните ефективно да ги остваруваат нивните права. 
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Народниот правобранител во заштита на правото на слободно информирање и 
слободата на движење на новинарите и граѓаните

Народниот правобранител по сопствена иницијатива спроведе постапка за испитување 
повреда на слободата на информирање на медиумот Телевизија „А1“ со посебен осврт на 
слободата на јавно информирање, слободата на движење на новинарите и граѓаните, како и 
поради сомнението дека од страна на припадниците на полицијата е употребена прекумерна 
физичка сила и средства за присилба. 

Народниот правобранител констатира дека постапувањето на органите не ја попречи 
слободата на јавното информирање, но беше забележано непрофесионално и некоординирано 
постапување од аспект на поврзаноста помеѓу издадените наредби и извршените дејствија, 
односно објаснувањето на причините за задржување и легитимирање беше изведено на 
недоволно транспарентен, јасен и недвосмислен начин. 

Имајќи ги предвид гаранциите за правото на слобода на јавно информирање и важноста на 
професионалното новинарство, од аспект на развојот на демократијата во нашето општество, 
Народниот правобранител сметаше дека кон целиот настан требаше да се има поголема 
сензибилност во приодот. Ваквиот недостаток, за жал, создаде перцепција за поделеност, 
која Народниот правобранител особено го загрижи. 

Законот за комунална дејност попречуваше остварување на права

Во 2010-тата година голем број на граѓани реагираа заради чување на стоки, живини, 
или птици во урбана средина од несовесни граѓани и непреземање мерки за спречување 
на истото од страна на комуналната инспекција. Народниот правобранител констатира 
дека инспекцијата носи решенија за отстранување на стоката, живината, птиците, и дека 
се поднесуваа барања за покренување на прекршочни постапки до надлежните судови. Но, 
проблемот беше во тоа што решенијата не можеа да бидат извршни, ниту пак судовите можеа 
да изречат санкции за прекрошоците, од причина што со последните измени на Законот за 
комунални дејности донесени во месец јануари 2009 година, членовите кои содржеа казнени 
одредби за сторените прекршоци беа укинати. Оттука, произлезе и констатацијата дека 
Законот за комунални дејности наместо непречено остварување на човековите права, истиот 
го попречуваше правото на граѓаните на здрава животна средина. 

Трендот на зголемување на бројот на поднесени претставки продолжи и во 2010 година, 
кој изнесуваше  4827 претставки, или за 11% повеќе од минатата година. Ваквиот пораст 
на бројот на претставките говори дека граѓаните се повеќе покажуваа интерес да побараат 
заштита на нивните права и слободи од Народниот правобранител. Во исто време, овој факт 
укажуваше и дека начинот на кој граѓаните ги остваруваат нивните права е се уште на 
незадоволително ниво, што не им овозможува ефикасен и квалитетен начин на остварување 
на нивните права.

Народниот правобранител во заштита на принципот на еднаквост на граѓаните 
по сите основи

Присутноста на Народниот правобранител во јавноста продолжи со уште позасилена 
динамика и во 2011 година. Во тој контекст јавноста редовно беше информирана за ставовите 
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на овој орган по одреден проблем со кој се соочуваа граѓаните, но и за сериозни појави 
поврзани со човековите права и слободи. Неговата присутност и настапи беа придонес во 
балансирање на одредени состојби што имаа потенцијал да доведат до тензии. 

Една од појавите за кои Народниот правобранител покажа загриженост, поради што 
и истапи во јавноста, беше немилиот настан што се случи на почетокот на февруари, кога 
дојде до тепачка меѓу две групи кои протестираа за и против изградбата на музејот- црква на 
тврдината. Протестите во скопско Кале беа организирани од неформални групи на „фејсбук“ и 
од албанската организација „Разбуди се“, а претходно стотина граѓани урнаа дел од музејот- 
црква, откако повторно беше започната неговата изградба. Народниот правобранител за 
случувањата на скопското Кале го упати следниот апел:

„Следејќи го последниот настан на Скопското Кале, каде дојде до судир помеѓу граѓани 
од двете најбројни етнички заедници во земјата, како и појавите на делби по разни основи, 
Народниот правобранител ја изразува својата загриженост за се почестото манифестирање 
нетрпеливост, особено на национална и верска основа.

Нашето општество се одликува со низа различности по многу основи и она што 
претставува неопходност е да се покаже волја за разбирање, прифаќање и толеранција, како 
суштински предуслов за соживот и благосостојба. 

Загрижува што во последно време поделбите во општеството добиваат се поголеми 
размери и директно влијаат на целокупните состојби со човековите права, а инцидентите од 
ваков вид многу лесно можат да прераснат во конфликт со сериозни последици за граѓаните 
и општеството.

Пресметките помеѓу граѓаните што се случија и загрижувачките најави за нивно 
повторување, не смее да се дозволи да прераснат во уште поголеми делби и натамошно 
продлабочување на веќе постоечкиот јаз помеѓу различните етнички и верски заедници во 
општеството.

Затоа Народниот правобранител апелира до сите политички субјекти,институции, 
граѓанското општество и граѓаните, да се воздржат од какви било активности што создаваат 
нетолеранција, а особено говор на омраза и можат да предизвикаат тензии и судири помеѓу 
различни етнички заедници и претставници на различни верски групи.

Народниот правобранител особено апелира до младите генерации од сите етнички 
заедници бидејќи тие се иднината на ова општество“.

Покрај наведеното, врз основа на информации од средствата за јавно информирање 
дека во периодот на предизборната кампања во неколку училишта децата биле користени 
за промовирање одредени партиски цели од страна на активисти на политички партии преку 
делење пропаганден партиски материјал или преку организирани предавања во училиштата, 
Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива заради заштита на 
правата и интересите на децата. 

За таа цел, Народниот правобранител достави информација до училиштата каде што 
беа забележани вакви појави, но и до министерот за образование и наука, со укажување 
дека инволвирањето на децата на каков било начин во корист на кампањите на политичките 
партии е спротивно на Конвенцијата за правата на детето. Според Конвенцијата, децата треба 
да бидат заштитетни од сите видови злоупотреби и манипулации и дека според Законот за 
заштита на децата и Законот за основното образование во училиштето, се забранува политичко 
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организирање и дејствување и злоупотреба на децата поради политичко организирање и 
дејствување. Едновремено, Народниот правобранител преку јавно соопштение упатено преку 
средствата за јавно информирање побара заштита на децата од политичка злоупотреба, пред 
и за време на изборниот процес. 

Во насока на унапредување и развој на образованието и на граѓанската свест, запо-
знавање на правниот систем и поредок, како и инструментите и механизмите на заштита 
на правата, Народниот правобранител ја воочи потребата за воведување посебен наставен 
предмет за човековите слободи и права и за механизмите за заштита во национални и 
меѓународни рамки на сите степени и нивоа на образованието. За таа цел достави барање до 
Владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука и до Бирото за 
развој и унапредување на образованието.

Според Народниот правобранител, со воведување на посебен наставен предмет за 
човековите слободи и права и за механизмите за заштита директно ќе се придонесе за 
поголема информираност на граѓаните, но и на надлежните органи за човековите слободи и 
права, и позитивно ќе се влијае за поефикасното постапување при примената на домашната и 
меѓународната правна рамка. За жал, овој предлог е прифатен само од Националната комисија 
за заштита на правата на децата.

Бројот на поднесените претставки оваа година изнесуваше 5074, што претставуваше 
зголемување за 5%. Објаснувањето за оваа појава не може да се толкува еднострано, 
односно дека беше резултат само на се поголемата видливост на Народниот правобранител 
во општеството и се поголемата свесност на граѓаните за неговата надлежност во заштитата 
на нивните слободи и права. Зголемувањето на бројот на претставките секако се должеше и 
на тоа што администрацијата се уште не обезбедуваше граѓаните квалитетно и ефикасно да 
ги остваруваат своите права.  

Збирка на прописи и брошури
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на меѓународна конференција, Белфаст, Република Ирска, јуни 2006

ЗАЧУВУВАЊЕ НА НЕЗАВИСНОСТА И ИНТЕГРИТЕТОТ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

ВО КОНФЛИКТНИ СОСТОЈБИ

Почитуван претседавач,
Почитувани колеги, дами и господа,
Искуствата од минатото не упатуваат на заклучок дека во мултиетничките и 

мултикултурните општества секогаш постои можност, а со тоа и опасност за појава на 
конфликти. 

Република Македонија по својата етничка, верска, политичка и социјална структура е 
плурална. Факт е дека во претходниот социјалистички систем, мултикултурната содржина не 
беше покриена во целост со соодветни механизми и правни инструменти што соодветно на 
мултиетничката реалност би ја креирале и регулирале мултикултурната природна целина. 

Таквата поставеност на проблемите во сферата на мултикултурата продолжи и во првите 
години на пост-социјалистичкиот период.

Бидејќи структурата на населението е хетерогена во секој смисол, нашето општество 
преставуваше плодно тло за појава на недоверба, сомнежи и конфликтни состојби кои најчесто 
беа од меѓуетнички карактер.

Мултикултурата во Република Македонија се карактеризира и со конфесионална 
различност на повеќето од етничките заедници.

Во овој домен традиционално постојат толерантни односи, првенствено меѓу двете 
поголеми религии, православната и исламската, но и во однос на другите помали верски 
заедници и религиозни групи. Оттаму, на конфесионален план, етничките заедници во 
Република Македонија имаат подолга традиција на коегзистенција и меѓусебно толерирање.

Имено, околу пет века во овој дел од Балканот, толерантно коегзистирале христијанската 
и исламската култура, кои во голема мера  ги почитувале меѓусебните специфичности и 
традиции.

Исто така, треба да се наведе дека меѓуконфесионалната толеранција произлегува 
и од реалноста што албанската заедница, како втора по големина во државата, во својот 
конфесионален ентитет се карактеризира со мултиконфесионалност бидејќи во рамките 
на самата албанска заедница на Балканот постојат три позначајни конфесии - исламска, 
православна и католичка. 

Меѓутоа, она што го продлабочи јазот меѓу двете побројни заедници, беше усвојувањето 
на Уставот од 1991 година, за кој малцинствата сметаа дека овој акт им ги ускратува правата 
во делот на службената употреба на јазикот, образованието, културата, употребата на 
симболите итн. Според нив новиот Устав генерираше меѓуетничка недоверба и недоразбирања 
и опасност од појава на конфликт.
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Како што поминуваше времето така се зацврстуваше убедувањето на граѓаните 
припадници на малцинствата дека со политички средства дефинитивно не може да се најде 
решение за нивните проблеми и бројот на припадниците на малсцинствата кои вака почнаа 
да размислува растеше постојано, дури и кај најлојалните граѓани.

Од друга страна пак, обичниот македонски граѓанин почна да верува дека Албанците 
се нелојални граѓани кон земјата. Сето ова ги залади меѓуетничките односи и почнаа да 
владеат недовербата и нетолеранцијата меѓу луѓето од различна етничка припадност што 
резултираше со конфликтна состојба во која Македонија се најде во пролетта 2001 г.

На почетокот, многу фактори од меѓународната заедница не се поставија правилно спрема 
новонастанатата ситуација, но покасно се уверија дека е неопходно преземање одредени 
чекори за да не се дозволи конфликтот да се прошири и продлабочи. Така започнаа преговори 
со посредство на претставници на САД и Европската Унија по што  дојде до постигнување 
мировен договор, попознат како Охридски рамковен  договор.

Компромисните решенија кои ги содржи овој документ, се покажаа како мошне успешни 
за надминување на конфликтот.

Сметам дека истиот претставува добар модел кој може да им послужи и на други 
мултикултурни општества со слични проблеми.

За релативно кратко време, содржината на политичкиот договор се преточи во уставна 
и законска рамка, со што беа усвоени уставните амандмани и беа донесени и изменети 
поголем број закони според кои се воведе децентрализација, се зајакна службената положба 
на албанскиот јазик и јазиците на другите заедници, се воведе принципот на правичната и 
соодветна застапеност на сите заедници, се унапредија правата во областа на образованието, 
културата, употребата на етничките обележја и симболи и се воведе посебниот начин на 
усвојување на законите кои ги регулираат и засегнуваат овие прашања.

Убедени во потребата од поголема улога на Омбудсманот во општеството, меѓународните 
претставници и преговарачките страни се заложија за негова поголема улога во следењето 
и остварувањето на граѓанската и националната еднаквост на сите граѓани без оглед на 
нивната етничка припадност, како и за негова посебна грижа и заштита на начелото на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност на заедниците во јавниот живот и 
јавната администрација.

Новата положба на Омбудсманот создава формалноправни претпоставки за негова 
поголема улога не само во придонесот за хармонизација на меѓунационалните односи, туку и 
за спречувањето на појавите од секаков вид на конфликти.

Според измените во Уставот на Република Македонија, Собранието го избира Народниот 
правобранител со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се 
мнозинство. Со новите измени на Уставот Народниот правобранител, меѓу другото  посветува 
особено внимание на заштита на начелото на недискриминација, соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на 
единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби. Значајно е да напоменеме 
дека Уставот во рамките на Собранието предвидува формирање Комитет за односи меѓу 
заедниците. Доколку  некоја од заедниците нема свои избрани претставници во Собранието, 
Омбудсманот во консултации со релевантните претставници на тие заедници ќе ги предложи 
другите членови на Комитетот. 
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Во септември 2003 година беше донесен нов Закон за народниот правобранител кој ја 
зајакна неговата улога, ги зголеми и прошири неговите надлежности, но за жал не успеа да 
обезбеди негова поголема финансиска независност од извршната власт.

Институцијата Омбудсман треба да претставува исклучително важен фактор во 
превенцијата на конфликтите особено на оние од етнички и верски карактер бидејќи 
неговата функција го следи трендот на пософистицирано разбирање на човековите односи и 
претставува уште една потврда дека земјата изразила спремност да ги јакне своите механизми 
кои се иманентни на демократичноста и хуманите човечки односи кон што целиме во својот 
пат до европското семејство.

Ефикасноста и функционалноста на дејствувањето на институциите за заштита на 
човековите права пред сè зависи од развитокот на демократските процеси во општеството, 
поставеноста во правниот систем, авторитетот, поддршката од другите органи на државата, 
невладиниот сектор, како и медиумите. Ова, посебно е важно за дејствувањето на институциите 
за заштита на човековите права во мултикултурните општества. 

Во овие општества неутралното и авторитетното дејствување на омбудсманот особено 
е важно за време на конфликти. Во општества во кои конфликтот е резултат на влошени 
меѓуетничките или меѓуверски односи секогаш постои потреба од дејствување на неутрален 
механизам кој ја ужива довербата на сите граѓани.    

Имено, улогата на омбудсманот, се разбира во оние земји каде што постои, е неопходна 
во превенцијата и надминувањето на недоразбирањата и конфликтните состојби. Имајќи го 
предвид карактерот на институцијата таа е најадекватна за дејствување во вакви ситуации. 
Се подразбира дека улогата на омбудсманот не треба да се возвишува, од причина што 
неговото успешно дејствување зависи од многу околности. Во различни земји искуствата на 
овие институции се различни, како што е различна и нивната уставно-правна позиција. 

Република Македонија е типична земја која поминала низ состојба на конфликт и пост-
кофликтен период, во кој се почувствува потребата од дејствување на омбудсманот како 
реален механизам во спречувањето на конфликти и квалитетна заштита на слободите и 
правата на граѓаните.  

До 2001 година, значи до појавата на конфликтот во Република Македонија позицијата 
и улогата на Омбудсманот беше недоволно аспектирана во реалноста. Ова, меѓудругото и од 
причина што неговата позиција во системот беше неадекватно поставена. Уставот и тогашниот 
закон многу малку му даваа можност за негово ефикасно дејствување. Неговите можности 
за следење на состојбите особено од аспект на остварувањето на правата на припадниците 
на заедниците и спречувањето на дискриминацијата од етнички и верски карактер, беше 
лимитирана.

Како резултат на ваквата состојба, улогата на омбудсманот за време на кризата од 2001 
година потполно беше маргинализирана и не се забележуваше, поради што не може да се 
даде валидна квалификација за степенот на зачувување на независноста и интегритетот на 
институцијата за време на конфликтот.

Отсуството на активно делување на Омбудсманот во тој период и неговата неактивност 
беа основните причини поради кои меѓународниот и внатрешниот фактор при составување 
на Охридскиот договор како документ за излез од кризата посебно внимание посветија на 
зајкнувањето на позицијата на омбудсманот во општеството.    
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Зајакнувањето на улогата на Омбудсманот се постигна со:
• предвидување на негова доминанта позиција во сферата на заштита на човековите 

слободи и права
• проширување на неговите надлежности во следење на остварувањето на 

уставно-загарантираните права на заедниците кои не се мнозинство, а посебно 
во почитувањето на принципот на соодветна и правична застапеност и 
недискриминација, како и

• зајакнување на неговата позиција во однос на неговата надлежност врз другите 
државни органи.  

Со други зборови кризата на меѓуетничките односи што се случи во Македонија, на 
некој начин придонесе за зајакнување на неговата позиција во општеството. 

Затоа ценам дека во мултикултурните општества од суштествено значење е Омбудсманот 
да има соодветна поставеност и инструменти за ефикасно дејствување во насока на превенција 
и спречување на конфликти, при што задолжително треба да ги почитува принципите на 
објективност, непристрасност, професионалност, со што ќе го зачува својот интегритет и 
независност во однос на органите на државната управа над кои надлежно постапува. 

Неговото дејствување ни малку не е лесна работа, од причина што секогаш постои ризик 
да биде погрешно разбран и со тоа наместо да придонесува во разрешувањето на проблемите 
и превенирање на конфликтите да постигне спротивен ефект. 

Во неговото дејствување од суштествена важност е како  ќе се постави во разрешувањето 
на проблемот или во превенцијата на одредена конфликтна состојба и притоа да се обезбеди 
од какви било напади врз неговиот интегритет и независност во вршењето на функцијата.

Единствено со професионалност, сериозност и објективност во дејствувањето и приста-
пувањето кон проблемите омбудсманот може да го зачува кредибилитетот и авторитетот на 
институцијата во општеството.

Омбудсманот треба да биде оној фактор кој навремено ќе сигнализира постоење на 
одредени околности кои можат да доведат до тензии, а со тоа и до појава на конфликти. 

Неговите реакции задолжително треба да бидат сериозни, односно да се засноваат на 
претходно темелно спроведена постапка, за да бидат прифатени. Во спротивно, тој многу 
лесно може да го загрози својот авторитет. Загрозувањето на независноста и интегритетот на 
позицијата на омбудсманот во овие состојби се појавува и како резултат на изгубена доверба.

Ова особено се однесува на оние состојби кога Омбудсманот јавно изнесува свои ставови 
и мислења по однос на одредени состојби или кога има за цел да упати јавна критика.

Република Македонија има уште една придобивка, а тоа е фактот дека јас како носител 
на функцијата припаѓам на заедница која не е мнозинство и истото е рефлектирано при 
изборот на заменици што раководат со подрачните канцеларии.

Говорејќи за ова ќе изнесам пример од моето работење, односно ситуација кога упатив 
јавна критика против судската власт, при што наидов на остри реакции од медиумите кои ова 
го толкуваа како мешање во судската независност. Од друга страна, ја добив поддршката од 
судскиот совет, како и од Парламентот кој разреши судија по повод мојата критика.

Ова е добар пример за ефективно функционирање и прифаќање на авторитетот на 
контролниот механизам во нашето општество.
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Во друга прилика, по упатување јавна критика за работата на полицијата наидов 
на реакција од страна на полицијата, со образложение дека имам селективен пристап во 
дејствувањето од аспект на мојата етничка припадност, при што бев приморан на јавноста 
да и ги соопштам случаите, со цел да ја информирам дека не се работи за селективен 
пристап и дека во поголемиот број случаи стануваше збор за припадници на мнозинството од 
популацијата, по што ја добив поддршката од невладиниот сектор и медиумите.

Она на што сакав да поентирам со овие два случаја кои ги изнесов е дека, Омбудсманот 
задолжително на проблемот треба да му пристапува со најголема серзиозност, притоа 
почитувајќи ги принципите на чесност, стручност, непристрасност и независност од причина 
што, како што веќе нагласив секогаш постои ризик погрешно да биде разбран, со што наместо 
да ја зачува независноста и интегритетот, може сериозно да ги загрози.  

Светското искуство покажува дека постојните проблеми во мултикултурата поефикасно 
се решаваат во рамките на локалните заедници. Така и кај нас, многу од споменатите проблеми 
на мултикултурното поле, се очекува поефикасно да се решат особено со зајакнувањето на 
локалната власт и децентрализацијата.  

Поаѓајќи од фактот дека Омбудсманот како Институција дејствува од позиција на авторитет 
врз основа на принципите непристрасност, објективност и професионалност, произлегува 
дека во рамките на едно мултикултурно општество има голем простор за дејствување не само 
од аспект на спречување, туку и од аспект на превенција на евентуалните конфликти помеѓу 
различните етнички заедници.

Имено, неговата улога во општеството не се состои само во разрешување на индвидуалните 
проблеми на граѓаните, туку во исто време се состои и во генерално мониторирање на 
состојбите од аспект на човековите права и во таа насока подигање на свеста кај граѓаните 
и јавната администрација за потребата од почитување на законот и владеењето на правото 
во целина. 

Неговата улога на овој план пред сè се состои во следење на законодавството бидејќи 
има овластувања да предложи измени и дополнувања на одреден законски пропис за кој ќе 
оцени дека содржи одредби што можат да претставуваат потенцијален извор за конфликт. 

Развивањето на проекти не само за промовирање на Институцијата Омбудсман, туку и за 
информирање на граѓаните за нивните права и особено за правото да имаат еднаков третман 
без оглед на нивната етничка, културна, верска или социјална положба во општетсвото, е во 
насока на градење на довербата меѓу различните етнички заедници.

Благодарам.
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НОВИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ ВО ПРАКСА-ИНФОРМАЦИЈАТА НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ДО РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ

Во 2005 година постапувајќи по претставка од граѓанин за непочитување на 
принципот на судење во разумен рок, Народниот правобранител по спроведена постапка 
констатираше повреда на правото за судење во разумен рок, за што на прес-конференција 
ја информираше јавноста, а до Републичкиот судски совет како орган надлежен за 
оцена на стручно и совесно работење на судиите поднесе иницијатива за покренување 
постапка за утврдување одговорност и утврдување предлог за разрешување.

Републичкиот судски совет ја прифати Информацијата, спроведе постапка, при што 
констатираше несовесно работење и утврди предлог за разрешување кој беше доставен 
до Собранието на РМ, а Собранието на пленарна седница го разреши судијата. Поради 
ова, претседателот на Апелациониот суд Штип поднесе оставка.
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РЕАКЦИЈА НА МЕДИУМИТЕ И ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ

Извадок од прилог на А1 телевизија/ 
09.05.2005

Народниот правобранител јавно прозва 
тројца судии дека заради лични интереси 
одолговлекувале судски процеси. Мемети 
бара од РСС да ја утврди одговорноста и да 
ги разреши штипските судии Павел Василев, 
Ленче Манева и Добре Илиевски. Откако 
струмичанец 5 години не можел да ја истера 
правдата пред штипскиот Апелационен суд, по 
интервенција на народниот правобранител, 
предметот бил одземен од судијата Василев 
и решен за еден месец. За вториот случај 
судијката од штипскиот Основен суд Ленче 
Манева повеќе од 2 години не закажала 
ниту едно рочиште. Предметот бил префрлен 
на нејзиниот колега Добре Илиевски, но и 
овој поради роднински врски со тужениот, 
една година не презел ништо. „Граѓаните 
на РМ своите права во судските постапки 
ги остваруваат многу тешко, во долготрајни 
постапки и поради субјективни моменти”, 
изјави Иџет Мемети, народен правобранител. 
„Ја поднесов жалбата јас до судот во Штип, 
делото стоеше цели 5 години. Јас бев само 
еднаш лично и ми рекоа дека ќе преземеме 
мерки и работата пак така остана”, рече Миле 
Трајков, Струмица.

Народниот правобранител се пожали 
дека државните институции и натаму одби-
ваат да соработуваат со него. „Од страна на 
еден претседател на суд, кој се осмелува да 
ни наговестува дека нема да ни одговори на 
нашите барања во иднина, од причина што 
бил многу зафатен со работа”, додаде Мемети. 
Државата веќе му исплатила 77 илјади 
евра на граѓанин кој ја тужел Република 
Македонија пред судот во Стразбур, токму 
поради одолговлекување на судски процес. 
Народниот правобранител најави дека и 
во иднина ќе објавува имиња на судии кои 
несовесно, нестручно и неетички ја вршеле 
функцијата.

Одлука за разрешување од функцијата судија на 
Апелационен суд Штип- 2005 год.
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Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија 
во Европскиот суд за човекови права 

УЛОГАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО СУДЕЊЕТО ВО 
РАЗУМЕН РОК КАКО ПРЕТПОСТАВКА ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ

Правото на правично судење во постапките пред судовите се определува како базичен 
елемент и клучна претпоставка за владеење на правото. Некои автори правото на правичното 
судење го опишуваат како „Јадро на она што го конституира правичното управување со 
правдата“1. Должност на судијата е да овозможи сите странки во постапката да го остварат 
правото на правично судење и при тоа правото на пристап до суд не смее да постои 
декларативно напишано во законот, туку мора да биде и практично остварливо, ефективно и 
видливо. 

Правото на правично судење во себе вклучува повеќе аспекти, а како особено значајни 
се нагласуваат правото на пристап до суд, истрага во присуство на обвинетиот, ослободеност 
од само-инкриминирање, еднаквост на оружјата, право на постапка во која се спротивставени 
двете страни, образложена пресуда, но исто така и право на судење во разумен рок. Предмет на 
наше интересирање овде е прашањето за судење во разумен рок како елемент на правичното 
судење. Оваа врска ја анализираме низ призмата на судската пракса на Европскиот суд 
за човековите права во Стразбур и улогата која во досегашната пракса кај нас ја одиграл 
Народниот правобранител.

Судењето во разумен рок како проблем на правичноста на судските постапки во 
нашето судство, долго време беше еден од најгорливите предизвици на нашиот правосуден 
систем. Таквата оценка се потврдува како со бројот на пресуди на Судот во Стразбур против 
Република Македонија по овој основ, така и со бројните укажувања на овој проблем од страна 
на Народниот Правобранител. 

Во однос на Република Македонија, Судот во повеќе пресуди утврди дека постоела 
повреда на правото на правично судење по различни основи.2 Сепак, првите десет години 
од членството во Конвенцијата, најголем број од македонските предмети во Стразбур беа 
поврзани со правото на судење во разумен рок, како еден од поважните предуслови за правото 
на правично судење. Целта на ова право е да се стави крај на правната несигурност во која се 
наоѓа лицето во однос на неговата граѓанска положба или во врска со граѓанска или кривична 
постапка. Интересот за брза и ефикасна правда е за засегнатото лице, но и во функција 
на правната сигурност воопшто. Во случајот Паризов против Република Македонија,3 Судот 
посочи дека дотогаш утврдениот правен лек за должина на постапките не е ефикасен. Со  
измената на членот 36 од Законот за судови од 2008 година, овој член се измени и дополни, 
со што се утврди дека странката која смета дека надлежниот суд го повредил правото на 

1 J. Cremona, (1990) “The public character of trial and  judgment in the jurisprudence of the European Court of Human Rights” in F. Matcher 
nad H. Petzold, Protecting Human Rights: The European Dimension: Studies in Honour of Gerard J. Wiarda (Koln, 1990) pp.107.
2 Така на пример Фетаовски против Република Македонија, Пресуда по жалба бр.10649/03, Демерџиева против Република Македонија 
Пресуда по жалба бр.19315/06, Петковски и други против Република Македонија, Пресуда по жалби бр.27736/03, no.41916/04, 
Јовановски против Република Македонија по Пресуда по жалба бр.40233/03  или Калановски бр.31391/03 и други.
3 Паризов против Република Македонија, по жалба бр.14258/03, Пресуда од 7  февруари 2008 година.
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судење во разумен рок, има право да поднесе барање за заштита на ова право до Врховниот 
суд на Република Македонија, а не до непосредно повисокиот суд како што беше регулирано 
претходно. Со оваа измена, законската одредба стана прецизна и јасна во врска со надлежниот 
суд и се утврди дека барањето за заштита на правото за судење во разумен рок може да се 
поднесе во текот на постапувањата пред домашните судови, а најдоцна шест месеци сметано 
од денот на правосилноста на одлуката. Законската измена прецизира и што треба да содржи 
ваквото барање. 

Во тој контекст, во врска со согледувањето на проблемот на судењето во разумен рок и 
особено во врска со напорите за негово надминување посебно внимание заслужува улогата 
која ја имал и се уште ја има Народниот Правобранител. Имено, во голем број од предметите 
кои пристигаа пред Судот во Стразбур евидентно беше дека во настојувањата да побараат 
брзо и ефикасно дејствување на органите на управата и особено на судството, засегнатите 
жалители многу често се обраќале и до канцеларијата на Народниот правобранител. Во голем 
број од таквите случаи Народниот правобранител имал исклучително активна улога. Во некои 
предмети бројните преписки на Народниот Правобранител до одреден степен ги придвижиле 
постапките, но ретко кога таа интервенција довела до целосно отстранување на причините 
за непочитување на принципите за правично судење. Во други предмети и кога постоела 
можност судот или пред него органот на управата да го вклучи во постапката и Народниот 
Правобранител, тоа не се случило (како на пример во предметот на Ивановски).  

Иако, улогата на Народниот Правобранител треба да биде особено впечатлива по 
барањата за заштита на слободите и правата на граѓаните на Република Македонија пред 
Уставниот суд на Република Македонија, за жал бројот на вкупно покренатите постапки пред 
Уставниот суд е незначитилен, а тесната рамка на права и слободи за кои е предвиден овој 
правен лек не овозможува Народниот Правобранител да го добие своето место во заштитата 
на човековите права пред овој суд.

Погледнато преку статистиките на канцеларијата на Народниот правобранител со 
години наназад, најмногу претставки пред Народниот правобранител пристигаат против  
правосудството, па така за 2008 година од вкупниот број претставки, дури 29,22%, биле 
поврзани со правосудството, а Народниот правобранител констатирал дека „... Во услови кога 
констатираните слабости во функционирањето на правосудниот систем гледано од аспект 
на надлежностите на Народниот павобранител имаат негативен одраз во остварувањето 
на начелото на судење во разумен рок, а за кои практиката покажува дека Европскиот 
суд за човекови права во Стразбур не ги прифаќа објективните состојби како оправдана 
причина за долготрајноста на постапките“ преостанува државата и понатаму да продолжи да 
презема мерки со кои третата власт ќе се трансформира во столб чие ефикасно и независно 
функционирање ќе гарантира и обезбедува целосно почитување и остварување на уставните 
и законските права на граѓаните“.

Следните години, како на пример 2009 година, повторно најголемиот број на претставки 
се поврзани со правосудството 20,48%; или пак, во 2010 година од вкупниот број претставки 
18,72% се против правосудството; а во 2011 од вкупниот број претставки 17,20% се повторно 
против правосудството. Во 2015 година, Народниот Правобранител констатирал дека „...
Граѓаните поднесуваа претставки и за работата на Судскиот совет и изразуваа незадоволство 
и главно поради неодговарањето по поднесените претставки и барања“. Во последниот 
извештај за 2016 година, Народниот Правобранител повторно нагласи дека „...Долготрајноста-
судењето во разумен рок, квалитетот на судските одлуки, неодлучувањето мериторно од 
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повисоките и од управните судови и судската пракса која не секогаш е воедначена, како и 
пропустите и неправилностите во работата и функционирањето на останатите правосудни 
органи, ја загрозуваат правната сигурност, владеењето на правото и придонесуваат за 
развојот на недоверба во правосудниот систем во целина, која во Република Македонија од 
година во година се зголемува“.

Од напред наведените статистички податоци и од постапките поврзани со правичното 
судење кои пристигнале пред Европскиот суд за човекови права би можело да се издвои 
дека, Народниот Правобранител особено активна улога имал при обраќањата на граѓаните во 
врска со судењето во разумен рок. Целта на судењето во разумен рок е да гарантира дека во 
разумно време, преку судска одлука ќе биде ставен крај на состојбата на правна несигурност 
во која се наоѓа лицето во однос на неговиот граѓански статус или во однос на состојбата во 
која се наоѓа како резултат на кривична постапка покрената против него или од него. Ова, 
од причини што одложената правда е еднаква на неправда, а судењето во разумен рок е 
во интерес не само на лицата кои се засегнати, но пред се и на над се, тоа е во интерес на 
јакнењето на правната стабилност и сигурност во секое демократско општество.

Покрај тоа, Народниот Правобранител има и посебни овластувања за заштита на 
правата на граѓаните во однос на судењето во разумен рок, утврдени во членот 12 од Законот 
за народниот Правобранител во кој е наведено дека Народниот Правобранител презема 
дејствија и мерки за заштита од неоправданото одолжување и несовесно и неодговорно 
вршење на работите на судските служби, почитувајќи ја самостојноста и независноста на 
судската власт. При тоа, судството мора да „...се темели врз принципот на независност од 
каква било надворешна власт и инструкции од каков било извор, и отсуство на внатрешна 
хиерархија. Неговата улога, и во соодветни околности, улогата на поротите, е правилно да ги 
суди случаите поднесени од обвинителството и странките. Тоа подразбира отсуство на какво 
било несоодветно влијание од јавниот обвинител или одбраната. Судиите, обвинителите и 
адвокатите на одбраната треба  да ги почитуваат улогите на другите“4. 

Покрај наведеното, националните судови мора да ги почитуваат позитивните обврски 
преземени со ратификацијата на меѓународните договори и особено одговорноста за судење 
во разумен рок, засновано на законски спроведена постапка. Во тој контекст и во пресудата 
по предметот на Perez против Франција, Судот во Стразбур утврди дека „...правото на 
правично судење има проминентно место во демократското општество и нема оправдување 
за рестриктивно интерпретирање на правото на правично судење...“5. Европскиот суд за 
човековите права не е четврта инстанца во конкретните постапки и „неговата улога не е да се 
занимава со утврдување на грешки во фактите направе ни од страна на националните судови, 
освен и доколку тие не ги повредиле правата и слободите заштитени со Конвенцијата“ (Garcia 
Ruiz-Mateo против Шпанија). Поткрепата на овие пораки е во втемеленоста на принципот 
на супсидијарност, со кој на државите им се порачува дека човековите права припаѓаат во 
националните судски системи и правилно е да го применат конвенциското право. Во тој систем 
и улогата на Народниот правобранител како важен заштитник на човековите права мора да 
биде уважена и практикувана, на начин со кој секој ќе добие шанса за брза, ефективна и 
видлива правда.

4 Параграф 5 од Декларацијата од Бордо насловена „Судиите и јавните обвинители во демократско општество” со објаснувачкиот 
извештај кон неа, заеднички е подготвена од работните групи на КСЕС и КCЕЈО во Бордо (Франција) и официјално усвоена од КСЕС 
и КCЕЈО во Брдо (Словенија) на 18 ноември, 2009 г.
5 Perez против Франција, 2004-I; 40 EHRR 909 para 64 GC.
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ПРОЕКТ „ЕУНОМИА“ ДЕЛ ОД РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА
 НА ОМБУДСМАНИТЕ

Името на проектот е преземено од митолошки женски лик, чие име алудира на 
принципот на владеење на правото.

 Проектот формално почна со работа во 2001 година како придонес на Владата на 
Република Грција кон Генералниот директорат за човекови права при Советот на Европа. 
Во пракса проектот се спроведуваше на две нивоа. Првото е билатералната соработка 
на Омбудсманите од Југоисточна Европа и второто, мултилатерално со организирање на 
работилници и конференции на кои покрај омбудсманите од регионот на Југоисточна 
Европа учествуваа претставници на Омбудсман институциите од земјите на Европската 
Унија, како и меѓународни организации. 

Во рамките на овој проект беа организирани голем број на конференции, меѓу 
кои и Конференцијата во Охрид во 2006 година, на која главни теми беа работата 
на администрацијата, интегрирањето на европската регулатива во домашното 
законодавство, како и нормите со кои се овозможува слободен пристап до документите 
од јавен карактер.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на конференција во рамките на проектот „Еуномиа“, 

Охрид, септември 2006

УЛОГАТА НА МЕДИЈАТОР ВО ОПШТЕСТВОТО И НОВИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
НА ОМБУДСМАНОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Почитувани дами и господа,
Во општествата кои стремат кон развиена демократија, односно во земјите кои тежнеат 

кон високите стандарди на заштита на слободите и правата на граѓаните клучна улога има 
Омбудсманот. 

Омбудсман институцијата, која е одлика на современата демократија, во услови на 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска има за цел да сигнализира законитост и 
одговорност во практикувањето на секој сегмент на власта. 

Со оглед на тоа што често постојат можности за решавање на споровите преку медијација, 
што всушност е и најдобар начин за решавање на проблемите, а со тоа и за заштита на правата 
и слободите на граѓаните оваа институција постојано треба да дејствува како медијатор 
помеѓу граѓаните од една и државните органи од друга страна.

Многу е важно граѓаните да знаат дека постои институција на која можат да и се обратат 
во секое време, доколку сметаат дека администрацијата не ги почитува законите со што 
всушност ги повредува нивните права. Честопати Омбудсманот не е само медијатор, туку 
и водич низ лавиринтите на административните постапки доколку земјата има сложена и 
бирократизирана администрација, што од друга страна дава поголема важност и улога на 
омбудсманот.

Рефомата на јавната администрација во Република Македонија претставува централна 
активност во процесот на транзиција. Кога се менува општествено-политичкиот систем 
потребна е реформа заради промена на улогата на државата, за надминување на застарените 
структури кои претставуваат тесно грло за понатамошниот развој на земјата и секако најважно 
да се трансформира администрацијата во сервис на граѓаните со цел да се овозможи и поттикне 
развивање на граѓанско општество, на демократија и на одржлив економски просперитет. 

Реализацијата на целите на реформата на администрацијата, меѓу другото, е важна и за 
напредокот на патот кон глобалните текови.

Имајќи ја предвид потребата за реформа на администрацијата, во 1999 година беше 
донесена Стратегија за реформа на јавната администрација, со прецизно утврдени цели,  
односно заложба за создавање мала и ефикасна администрација, ефективна и отворена кон 
граѓаните која во работата би се придржувала на принципите на владеење на правото и би 
била транспарентна, стручна, ефикасна, одговорна и етична.

Реформата на јавната администрација како долг и сложен процес во Република Македонија 
започна со создавање правна рамка преку донесување на повеќе системски закони. Така, во 
2000 година беа донесени системските прописи за организацијата на државната управа, за 
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правата и должностите на државните службеници и за функционирањето на Владата како 
извршна власт.

Во изградбата на новото законодавство во оваа област задоцни процесот на децен-
трализација и создавањето на ефикасна локална администрација бидејќи тој процес започна 
во 2005 година. Со донесувањето на законите поврзани со процесот на децентрализација 
може да се каже дека прашањето за создавање нова правна рамка на администрацијата дојде 
до завршната фаза.

Согледувајќи го сработеното со право може да се констатира дека процесот на реформа 
на јавната администрација е исклучително комплексен и многустран, односно процес на 
постојани промени кој наметнува потреба за флексибилност и приспособливост. Процесот 
на приспособување и надградба на правниот систем треба да е постојан, а Омбудсманот е 
важна институција која треба да придонесува во тој процес поттикнувајќи форми кои ќе бидат 
ефикасни и тесно поврзани со релациите помеѓу граѓаните и државната администрација.

Надградбата на правниот систем треба да биде перманентен процес бидејќи секогаш 
треба да се надградува со квалитетни, модерни и јасни правни норми со што би станал 
пофункционален и поприфатлив, односно полесен и подостапен за граѓаните. Во тој процес 
омбудсманот треба да игра важна улога бидејќи има можност преку работата да ги детектира 
слабостите и да препорачува надминување на слабостите или подобрување на правните 
норми. И ова е еден вид медијација помеѓу тоа што значи реална потреба на граѓаните и 
убедување на власта за реформирање на правната рамка.  

Но покрај промените на легислативен и институционален план од исклучителна важност 
е потребата од промена на свеста на сите нивоа.

Во демократските општества централно место имаат граѓаните кои ценат дали 
административните или политичките мерки се исправни. Граѓаните градат свои ставови за 
потребите на мерките и реформите што се преземаат, односно тие одлучуваат за успехот или 
неуспехот на мерките, а во тој правец и за ефикасноста на власта.

Во Република Македонија изминативе години беа преземени низа активности со цел 
администрацијата да стане вистински сервис на граѓаните, но за жал процесот на реформирање 
на јавната администрација е многу бавен поради што во нашите годишни извештаи постојано 
инсистираме на забрзување и конечно завршување на тој процес. 

Сепак, зголемениот број на претставки поднесени во канцеларијата на Омбудсманот 
укажува на две работи: дека јакне свеста на граѓаните за улогата која ја има омбудсманот, што 
е за поздравување, но и дека администрацијата, односно институциите на системот се уште се 
недоволно реформирани, односно дека треба уште многу да се сработи за администрацијата 
да стане ефикасен сервис на граѓаните.

Факт е дека работата на Омбудсманот е непосредно поврзана со работата на јавната 
управа, а дејствијата кои ги презема омбудсманот немаат  за цел само да се критикува 
работата на државните органи кои секојдневно одлучуваат за правата на граѓаните, туку да 
го поттикнат чувството за правичност кај државните службеници. Неопходното почитување 
на законитоста во спроведување на постапките што значи и достигнување на правдата како 
највисок приоритет треба да биде краен ефект, а тоа ќе придонесе и за трансформација на 
управата во сервис на граѓаните.
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Во земјите во транзиција процесот на воспоставување критериуми на ефикасност 
беше и се уште се одвива со потешкотии поради постоење на недоволно реформирана, 
нетранспарентна и неефикасна државна управа, со висок степен на бирократија, бавни 
судски постапки, нерешени имотно - правни односи, незавршен процес на денационализација 
и слично.

Овие земји се уште имаат гломазна администрација и комплицирани управни процедури 
кои беспотребно ги оптеретуваат и истоштуваат граѓаните.

Но овие земји се соочуваат и со уште еден голем проблем-корупцијата. Високото ниво 
на корупција неповолно влијае врз остварувањето на правата на граѓаните затоа што токму 
корупцијата најмногу ги повредува нивните права.

Во истрагите спроведени по претставките, Омбудсманот може да дојде до сознанија 
за постоење на состојби кои претставуваат објективна реалност за појава на корупција. 
Омбудсманот може да помогне и во сузбивањето на овој лош феномен со тоа што сознанијата 
за постоење на сегменти или пунктови во државната управа кои може да бидат потенцијален 
ризик или извор за појава на корупција или коруптивно однесување на државните службеници 
ќе ги посочи и ќе предложи мерки за надградување на правниот систем кои би помогнале за 
елиминарање на таквите појави, како и  мерки за преземање одговорност.

Почитувани колеги, 
Многу е лесно да се направи правило на однесување кое ќе ги содржи сите стандарди на 

современото законодавство, но за разлика од тоа многу потешка е примената или проодноста 
на таквата правна норма, од причина што во тој сегмент се соочуваме со субјективност  без 
оглед дали доаѓа од бирократскиот начин на однесување на државната администрација или 
од желбата за здобивање на она што не следува, а неосновано се бара од страна на граѓаните.  
Тогаш омбудсманот, меѓу другото треба да игра важна улога во посредувањето со цел да се 
поттикне перманентна едукација на администрацијата и граѓаните. 

Во оваа пригода би сакал да истакнам дека Омбудсманите во земјите во транзиција 
се соочуваат и со затвореност на институциите кои не сакаат, односно немаат желба за 
соработка маргинализирајќи ги укажувањата на омбудсманот за сериозните повреди на 
човековите права. Не би требало да постои дилема дали треба да се одговори на барањата на 
омбудсманот, од едноставна причина што тоа се прави за и во името на слободите и правата 
на граѓаните како темелни уставни вредности. 

Можеби работата на омбудсманот понекогаш делува како постојано критикување, но тоа 
не е основната цел. Напротив, основна цел или мото од кое треба да се раководи омбудсманот 
е помош и заштита на сите граѓани на кои им е ускратено она што законски им припаѓа, 
односно придонесување за унапредување на односот помеѓу администрацијата и граѓаните.

Работата на Омбудсманот ја карактеризира висок степен на транспарентност и отвореност 
што треба да биде пример како треба да работи администрацијата. Само така граѓаните 
ќе стекнат доверба во институциите на државата, како што впрочем стекнаа доверба и во 
институцијата Омбудсман.

Погрешно е ако постои уверување дека омбудсманот е институција која може самостојно 
да ги решава проблемите со заштита на правата и слободите на граѓаните. Омбудсманот 
дејствува во духот на демократијата во соработка со органите и администрацијата, со цел 
граѓаните да ги остваруваат слободите и правата онака како што е предвидено во законите. 
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Значи, за остварување на функцијата на омбудсманот му е неопходна поддршка од секаков 
вид.  

Дејствувањето на омбудсманот по претставките на граѓаните во управните постапки 
претставува основа на неговата функција. Но, неретко Омбудсманот презема дејствија и од 
неформален карактер кога ќе оцени дека со добра волја на органот може да издејствува 
поправичен исход за граѓанинот преку упатување и примена на принципот на правичност. 
Токму тука се манифестира и неговата улога како медијатор ако се има предвид дека 
омбудсманот дејствува и кога станува збор за недолично, односно навредливо однесување на 
државните службеници кон граѓаните. Во вакви случаи со полно морално право Омбудсманот 
се повикува на кодексот за добро административно работење, според кој треба да работи 
администрацијата.

Обудсманот е како вага која секогаш помага правилно да се измерат работите. Тоа 
значи дека правдата, законитоста и заштитата на она што е напишано во Уставот, законите и 
прописите треба подеднакво да ги почитуваат и државата и граѓаните. Во спротивно секогаш 
ќе треба помош работите правилно да се одмерат. 

Затоа сметам дека она на што треба сите да работиме во наредниот период е создавање 
на мала, ефикасна, практична и ефективна администрација.
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извадоци од книгата „Омбудсманите во Југоисточна Европа“, 
автори Димитрис Христопулос и Димитрис Хормовитис, проект „Еуномиа“

ПРИКАЗ НА РАБОТАТА НА ОМБУДСМАНОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Аспекти на работата на Народниот правобранител

Статистичките податоци за шестгодишното постоење и работење на Народниот право-
бранител во Република Македонија, укажуваат на тоа дека во просек годишно се примаат околу 
2.000 претставки, а бројот се зголемува секоја година: во 2002 година бројот на претставки се 
зголемил за 60%, а во 2003 година за 70%. Повеќе од 3.000 граѓани беа примени на разговор 
во Канцеларијата на Народниот правобранител и беа извршени телефонски разговори со 
над 5.000 граѓани. За сеопфатен поглед на работата на Народниот правобранител, треба 
да ги земеме предвид и другите активности и комуникации на Народниот правобранител 
со граѓаните, органите на државната управа и другите локални и меѓународни невладини 
организации, здруженија, синдикати итн.

Најголем број поплаки во кои граѓаните бараат заштита се однесуваат на урбанизмот 
и градбата (приближно 16%), потоа судството (14%), работните односи (13%), домувањето 
(12%), имотно-правни односи (12% ), заштита на правата во полициска постапка (8%), права 
од пензиско и инвалидско осигурување (7%), потрошувачки права (6%), заштита на детските 
права (4%), социјални права (4%), здравство (околу 2%) итн.

Во однос на етничката припадност на граѓаните кои поднеле претставки, најголем 
дел од нив се Македонци (околу 70% од пријавените), 20% Албанци и околу 2% се од 
друга националност (Роми, Власи, Турци, Срби и др.). Објавените податоци покажуваат 
дека бројот на подносители на претставки по етничка припадност е приближно еднаков на 
нивната застапеност во вкупното население во земјата, што укажува на тоа дека Народниот 
правобранител како институција ужива еднаква почит и е ценета од граѓаните од сите етнички 
заедници во државата.

Околу 60% од претставките се неосновани, 10% се однесуваат на случаи надвор од 
надлежноста на Народниот правобранител, а во 30% од претставките Народниот правобранител 
утврди повреда на правата на граѓаните. Меѓутоа, во работењето на институцијата Народен 
правобранител во Република Македонија постои особена загриженост за високиот степен на 
неспроведување и непочитување на неговите интервенции, како и за задоцнувањето во врска 
со барањата на Омбудсманот од страна на органите и телата кои се надлежни за тоа. За ова 
постојат објективни причини, но има и голем број субјективни причини и пропусти.

Статистичките податоци покажуваат дека во 60% од претставките во кои Народниот 
правобранител утврдил повреда на правата на граѓаните, надлежните административни тела 
позитивно постапија по интервенциите и одлуките на Народниот правобранител, но во 40% 
од случаите тие воопшто не постапиле што, секако, претставува прилично висок процент на 
непочитување на одлуките и интервенциите.
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Состојба, услови и проблеми во однос на работата на Народниот правобранител

Во периодот на постоење и работење на Народниот правобранител во Република 
Македонија, состојбите и условите во однос на човековите права и слободи беа многу 
комплексни. Поточно, имавме услови на нарушена безбедност; некомплетни плуралистички, 
политички и демократски односи; законодавство неусогласено со Уставот на Република 
Македонија и меѓународните акти; државна администрација која сè уште не е реорганизирана, 
која е нетранспарентна и неефикасна, со очигледни манифестации на непрофесионално 
однесување. Другите проблеми вклучуваат стандарди и етика на службениците; бавен 
судски систем; нерешен социјален статус на граѓаните; ниско ниво на благосостојба и 
здравствена заштита; нецелосна трансформација на социјалните фондови; нерешен имотен 
статус, нецелосни процеси за денационализација итн. Ова и многу други слични прашања 
преовладуваат во овој транзициски период што Република Македонија го доживува, а има 
уште повеќе проблеми и ситуации со кои се соочува Народниот правобранител.

Вооружениот конфликт има негативно влијание врз секој аспект на социолошкиот, 
политичкиот, економскиот и културниот соживот меѓу припадниците на различните етнички 
заедници. Кревките демократски мостови меѓу овие заедници се уништени, до толку што 
треба да се обнови одржливата и тековна соработка, образование и помирување со цел 
да се изгради довербата што е потребна за мултиетнички соживот. Поради зголемената 
поларизација во етничките односи за време на кризата и по потпишувањето на Рамковниот 
договор, беа разурнати многу верски објекти, цркви, манастири, џамии - од кои сите 
претставуваат непроценливо културно и историско наследство на Републиката, а кои беа 
уништени и осквернавени. Понатаму, многу имоти и објекти во сопственост на припадници на 
различни заедници беа запалени.

Вооружениот конфликт стана основа за разни видови криминални и терористички 
активности што ги практикуваа поединци или групи за остварување на нивните лични 
интереси. Од друга страна, припадниците на безбедносните сили и надлежните функционери 
во надлежните органи - првенствено Министерството за внатрешни работи и Министерството 
за одбрана - не успеаја да обезбедат заштита на граѓаните од активностите на овие 
екстремистички вооружени групи или поединци, што резултираше со киднапирање на 
невино цивилно население, убиства, уништување на имот и културно-историски споменици, 
финансиски установи итн.

Меѓутоа, и покрај преземените мерки, активностите и напорите на Народниот право-
бранител да стане поуспешен механизам за заштита на правата на граѓаните, односно 
медијатор меѓу граѓаните и властите во такви комплексни услови, обидите и настојувањата се 
исклучително тешки бидејќи решавањето на овие проблеми не зависи единствено од желбите 
и моќта на Народниот правобранител, туку од промените во системот во земјата. Се разбира, 
тоа не значи дека Народниот правобранител не може да интервенира во тие системски 
промени преку неговите укажувања, сугестии итн. Напротив, тој преку своите извештаи и 
сензибилизација на јавноста и на медиумите покажа дека може да даде значителен придонес 
во промоцијата, заштитата, образованието, остварувањето и заштитата на човековите права 
и слободи.

Меѓутоа, бидејќи Народниот правобранител нема и не користи средства со кои би ја 
натерал државната администрација да ги почитува неговите интервенции, тој ги користи 
класичните средства за убедување, упорност и издржливост во своите контакти со државните 
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службеници, а кога тоа не е доволно Народниот правобранител ги информира Владата и 
Собранието на Република Македонија, како и во случајот со медиумите. Многу често тој го 
информираше Собранието за конкретни случаи, што имаше позитивен ефект врз неговата 
работа. Сепак, повторно треба да се истакне дека без одговорност и заедничка поддршка од 
сите инволвирани страни, особено од државните службеници, тешко можеме да очекуваме да 
го достигнеме потребното ниво на почитување и заштита на човековите права и слободи и 
работата на Народниот правобранител ќе биде проблематична.

Општите и специфичните проблеми во врска со работата на оваа институција се целосно 
и постојано презентирани во годишните извештаи за работата на Народниот правобранител, 
кои се лесно достапни за секој поединец, организација или здружение на домашно или 
меѓународно ниво.

Други внатрешни проблеми во работата на Народниот правобранител

Канцеларијата на Народниот правобранител проценува дека новиот Закон за наро-
ден правобранител нормативно обезбедува ефикасно и ефективно спроведување на 
надлежностите на Народниот правобранител. Поточно, начинот на работа којшто ги зголемува 
можностите на Народниот правобранител да учествува во создавањето на неговиот буџет 
оди чекор понатаму. Сепак, ниските плати, почнувајќи од самиот народен правобранител и 
од вработениот персонал во институцијата воопшто, дури и ако ја делат судбината на сите 
вработени во јавниот сектор, навистина не инспирираат и предизвикуваат заминување на 
вработените и тешкотии во изборот на квалификуван персонал.

Иако Народниот правобранител учествува во креирањето на Буџетот, доделените 
ресурси никогаш не се доволни, особено во однос на образованието и стручното усовршување 
на персоналот на Народниот правобранител, учеството на семинари, програмите за обука итн. 
Настојуваме да обезбедиме финансиски средства за тие цели преку донации, не секогаш 
успешно. Има потреба од помош и ресурси за едукација и обука на новите вработени за 
работа во новоформираните канцеларии.

Седиштето на Народниот правобранител се наоѓа во центарот на Скопје со цел да им 
се олесни пристапот на граѓаните, но канцеларискиот простор не е во државна сопственост, 
а институцијата е обврзана да плаќа месечна рента, што претставува висок процент од 
буџетот на Народниот правобранител. Планирањето и управувањето со просторот исто така 
се попречени.

Завршни заклучоци на Народниот правобранител по шест години работа

Шестгодишното постоење и работење на Народниот правобранител во Република 
Македонија укажува на тоа дека Народниот правобранител - како контролен механизам за 
заштита на слободите и правата на граѓаните - како институција создадена и успешна во 
демократските општества, сепак може да ја исполни својата должност и да биде од корист за 
граѓаните дури и во толку тешко, невообичаено и сложено социјално, политичко и економско 
опкружување.

Беше забележано дека резултатите од нашето работење стануваат поповолни секоја 
година. Оттука, заклучокот е дека Народниот правобранител на Република Македонија го 
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докажа и оправда сопственото постоење и е навистина ценет - особено кај граѓаните кои 
веќе ги бранеа своите интереси со помош на овој орган. Се разбира, не смееме да застанеме 
со овие заклучоци, но мораме да продолжиме да ја промовираме, популаризираме, да ја 
оценуваме нашата работа и да најдеме нови методи и начини за понатамошно подобрување 
на работата на органот за да ги оствариме нашите клучни цели - успешна, ефективна и 
ефикасна одбрана на правата на граѓаните и зајакната координација на работата на јавната 
администрација, како услуга за граѓаните.

Извадоци од книгата „Омбудсманите во Југоисточна Европа“ 
- Проект „Еуномиа“
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МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ОМБУДСМАНИТЕ

Во ноември 2006 година, Народниот правобранител користејќи го инструментот 
на Европската Унија-TAIEX, во Скопје организираше дводневна конференција на тема 
„Соработката со Омбудсманот релевантен фактор за развојот на демократијата”.

На конференцијата учествуваа преставници на омбудсман институциите од земјите 
во регинот и пошироко, како и претставници на Интернационалниот омбудсман институт 
и Европскиот омбудсман институт.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на меѓународна конференција,Скопје, ноември 2006

КВАЛИТЕТОТ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ОМБУДСМАНОТ И 
АДМИНИСТРАЦИЈАТА-МЕРИЛО ЗА СТЕПЕНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРАВAТА НА ЧОВЕКОТ

За остварување на основните слободи и права, човекот во секојдневието има неопходна 
потреба за комуникација со државната управа и со другите органи и организации со јавни 
овластувања.

Начинот на кој функционира управата, меѓу другото, претставува и своевидна илустрација 
во колкава мера и колку ефикасно граѓаните ги остваруваат нивните загарантирани права.

Оттаму, недвосмислено можеме да заклучиме дека ефикасното и законитото постапување, 
како и доброто административно однесување на службениците во јавната администрација 
има особена важност за граѓаните во одлучувањето за нивните права.

Сепак, органите на државната управа, особено во земјите кои се наоѓаат во процесот 
на транзиција, често не ја остваруваат доследно и квалитетно нивната надлежност и на 
граѓаните не им овозможуваат ефикасно и законито остварување на правата, со што всушност 
ги повредуваат нивните права и не обезбедуваат правна сигурност и доверба.

Поради тоа, многу е важно како функционираат заштитните маханизми на институционално 
ниво, меѓу кои и Омбудсманот, кој мора да има поддршка и простор без какви било пречки да 
ја остварува функцијата на коректив во постапувањето на администрацијата и како заштитник 
на човековите слободи и права, односно да го детектира и посочува лошото административно 
однесување, со цел за негово унапредување и подобрување.

Улогата на Омбудсманот во општествата кои се соочуваат со вкоренето бирократско 
однесување на државните службеници има есенцијално значење за граѓаните, но од друга 
страна поразително е што се уште не постои свест дека Омбудсманот постои и за да и помогне 
на јавната администрација да ја остварува основната функција бидејќи, неговата цел е и да 
го унапредува односот помеѓу органите на власта и граѓаните за да ја олесни комуникацијата 
на граѓаните со администрацијата.

Тука ќе се задржам за состојбите во Република Македонија, каде и покрај тоа што постои 
потреба за подобрување на одделни правни норми, тие не претставуваат проблем. Проблем 
претставува нивната недоследна примена што пак, од друга страна, е резултат на субјективни 
причини, отсуство на свест и совест и немање чувство за одговорност.

Токму овој аспект во одредени сегменти претставува пречка во успешното остварување 
на мојата функција и е причина за несоработка, што резултира и со ненавремено остварување 
на правата на граѓаните, а во некои случаи и целосна блокада на постапки кои засегаат 
поголеми групи граѓани.

Сепак, не можам да кажам дека постои потполно отсуство на соработка, но морам да 
истакнам дека се уште не е постигнат степен на соработка кој би се карактеризирал како 
одговорно, навремено и соодветно реагирање.
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Перцепцијата на граѓаните за администрацијата се уште ја карактеризира недоверба, 
несигурност и опонентност што соодветно е отсликано преку бројот на претставките што се 
поднесуваат во нашата институција.

Во услови кога Омбудсманот посредува помеѓу граѓаните и администрацијата, степенот 
на соработка несомнено го илустрира и степенот кој државата го има достигнато во градењето 
на демократските односи, односно функционирањето на принципите што ја карактеризираат 
демократијата.

Постоењето на квалитетна соработка помеѓу јавната администрација и омбудсманот е 
неопходно. Оттаму сите напори за достигнување соодветен степен на соработка всушност 
претставуваат достигнување на повисок степен на демократија во државата.

На многубројните средби на кои во изминатите две години присуствував, честопати сме 
дискутирале и размениле искуства за значењето на соработката помеѓу јавната администрација 
и Омбудсманот и притоа бевме согласни, а верувам истото го мислиме и сега, дека начинот 
и нивото на кој соработката се остварува го одразува всушност степенот на остварување и 
заштита на човековите слободи и права.

Меѓуинституционалната соработка на сите нивоа, особено на органите кои имаат извршни 
овластувања со Народниот правобранител не претставува обврска што произлегува само од 
уставните и законските норми, туку е обврска и спрема граѓаните чии претставници се тие.

Практиката во светот, па и во мојата земја која е во процес на транзиција, односно 
општество кое треба да изгради демократски принципи на владеење и меѓусебно однесување, 
покажува дека власта како најпогодна почва за манифестација на моќ доведува до отуѓување 
на оние кои ја стекнале од оние од кои им е доверена таа моќ. Оттаму, произлегува потребата 
и суштината за нашето постоење и дејствување.

Затоа, суштествено значење за натамошниот развој на демократските процеси има 
меѓуинституционалната соработка на органите кои ја практикуваат власта, особено нивната 
соработка со Омбудсман институциите, чија пак, примарна задача е постојано да потсетуваат 
дека власта е доверена од граѓаните, па треба и мора да им служи на нивните интереси.

Ќе ја повторам мојата констатација дека за жал, соработката меѓу одделни институции 
и мојата канцеларија не е на посакуваното или барем на потребното ниво.

Тоа може особено да се почувствува во релациите помеѓу невладиниот сектор и разните 
контролни механизми од една и носителите на реалната моќ, односно на законодавната, 
судската и особено извршната власт, од друга страна.

Соодветен пример за ова што го говорам претставуваше потполната несоработка помеѓу 
Јавното обвинителство како орган за прогон на криминалот, а со тоа и корупцијата и државната 
Комисија за спречување на корупцијата која претставува превентивен контролен механизам. 
Ваквиот меѓуинституционален јаз во јавноста и кај граѓаните предизвика незадоволство, ја 
зголеми нивната недоверба во институциите и создаде чувство на правна несигурност.

Неподготвеноста за целосна и конструктивна соработка од страна на носителите на власта 
ја чувствувам и јас, како прв човек на институцијата Народен правобранител, институција која 
според законот е најповикана да даде вистинска слика за состојбите со нивото на почитување 
и заштита на човековите слободи и права.

Поради проблемите со кои се соочуваат омбудсманите во однос на соработката во 
младите демократии, се создава впечаток дека Омбудсман институциите се востановуваат 
само со цел државите да се претстават како демократски општества во кои извршната власт 
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сесрдно ја прифаќа контролата над нејзиното работење од страна на самостојни и независни 
контролни механизми.

Кај нас требаше да поминат седум години од уставното востановување до почетокот 
со работа на институцијата Омбудсман. А сведоци сте, почитувани колеги дека има и други 
примери за немање волја за востановување на овој вид контролен механизам во некои земји, 
поради што се поставува прашањето: што е причината за ваквото однесување?

Според мене, одговорот е едноставен. Практикувањето на моќта не сака и не дозволува 
контрола. Од друга страна пак, постои обид за креирање привидна демократија на високо 
ниво, која всушност е само декларативна. Граѓаните и нивото на коешто тие ги остваруваат 
нивните права се единствен и вистински показател за нивото на демократските односи во 
една земја.

Накратко речено: ако веќе ме востановуваш, тогаш дај ми простор слободно да 
функционирам и не ме попречувај во работата. Иако во остварувањето на нашата функција 
се соочуваме со потешкотии, сепак сметам дека свесноста за тоа колку е важна нашата улога 
во општеството, треба да биде наш двигател и мотив за постојано унапредување на нашата 
работа, пред сè од аспект на постигнување соодветен степен на соработка, без кој не можеме 
да ги заштитиме правата на граѓаните.

Дами и господа, драги колеги,
Несоработката од страна на јавната администрација која се јавува во одредени случаи 

претставува сериозна пречка за остварување на правата, не само на поединецот, туку на 
цела група граѓани, а станува збор за права од егзистенционална природа.

Така на пример, во мојата земја процесот за денационализација безмалку е потполно 
блокиран поради нефункционирање и селективен пристап на Комисијата која решава во втор 
степен по предметите од таа област и не соработува, односно не ги прифаќа моите забелешки 
и укажувања за работењето. Тука станува збор за правото на сопственост кое, според нашиот 
Устав, е неприкосновено. Јас ги употребив сите инструменти што ми стојат на располагање 
и на крај, во Годишниот извештај за 2005 година, меѓу другото, побарав да се покренат 
постапки за утврдување одговорност за ваквите состојби.

Говорејќи за овој проблем кој сите го чувствуваме, а имаме добри законски решенија 
за справување со наведените појави, неминовно се наметнува прашањето: што треба да 
се направи? Сметам дека не е доволно да се каже дека треба да се реформира јавната 
администрација бидејќи не станува збор само за објективни причини за недоследностите 
во работењето. Многу посериозно е што станува збор и за човечкиот фактор, односно 
субјективниот елемент. Непостоењето на свест и совест во работењето, а оттука и чувство за 
одговорност во извршувањето на работните задачи претставува проблем што не може да се 
реши само со закон. Според тоа, нашата улога не се сведува само на заштитници на правата 
на граѓаните, туку и на реформатори на свеста и совеста на државните службеници.

Ќе изнесам пример за нестручно, несовесно и неодговорно однесување на висок државен 
службеник, поточно директор на казнено-поправна установа, кој при обид за преземање 
истражни дејствија од страна на службени лица од мојата канцеларија не дозволи влез во 
просториите на установата со образложение дека Народниот правобранител нема право на 
влез, односно дека тој има наредба од министерот никого да не пушта. Класичен пример на 
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поставување на министер над закон. По моја директна интервенција случајот беше испитан, 
а директорот се извини со образложение дека не ги познава надлежностите на Народниот 
правобранител.

Непознавање на надлежностите на Омбудсманот, односно одбивање на соработка 
беше манифестирано и од страна на надлежните во воена касарна кога беше побарано да се 
изврши увид и истрага за случај во кој беа омаловажувани и дискриминирани повеќе војници 
од страна на нивен претпоставен. Откако го алармирав Генералштабот, Претседателот на 
државата и министерот за одбрана, ни беше овозможено спроведување на истрага. И во 
овој случај се покажа дека нашата упорност имаше ефект бидејќи покрај дисциплинското 
казнување, поручникот сега одговара и кривично.

Не помалку сериозен беше и спорот кој настана помеѓу мојата институција и 
Министерството за внатрешни работи. Секторот за внатрешна контрола во рамките на тоа 
министерство, одбиваше и се уште одбива да доставува стручни и целосни информации за 
случаи на прекумерна употреба на сила од страна на припадниците на полицијата. Ваквото 
однесување може да се окарактеризира како оправдување на незаконските дејства, со што 
всушност се манифестира потполно отсуство на свест дека станува збор за сериозни повреди 
на човековите права. И за оваа појава ги искористив сите инструменти и на крај упатив и 
јавна критика која доби поддршка во јавноста. Но, загрижува што наведеното министерство 
реагираше неодговорно и крајно несериозно, како критиката да не беше упатена од 
Омбудсманот.

И покрај тоа што Законот за народниот правобранител е многу јасен по однос на пристапот 
до информациите, Министерството за внатрешни работи за жал, одговара во завиена форма и 
се уште се служи со алиби дека станува збор за класифицирани информации. Се прашувам: 
каков вид класифицирана информација е просторијата за задржување на приведени лица, а 
во практиката се случува селективно да се одлучува кој и кога може да влезе и да изврши 
увид во овие простории? Уште еден пример на непочитување на закон и волунтаристичко 
однесување.

На крајот би сакал да резимирам дека едноставно е невозможно да се стави знак на 
равенство по однос на несоработката на јавната администрација со омбудсманот. Оттаму 
би можело да се направи еден вид градација на институции кои многу добро соработуваат 
со Омбудсманот, институции кои се обидуваат да ја избегнат соработката и институции кои 
тешко соработуваат со омбудсманот.

Квалитетната соработка меѓу Омбудсманот и администрацијата не значи само навремено 
доставување на одговори по неговите барања, туку брзо и ефикасно дејствување во правец 
на она што го препорачува Омбудсманот бидејќи, залудни се сите преписки ако случајот нема 
позитивен епилог, односно достигнување на правдата.

Менталитетот на јавната администрација е најголемата препрека која Омбудсманот треба 
да ја совлада низ својата работа за да може да ја оствари улогата на орган кој реално може 
да придонесе за трансформација на свеста на јавната администрација. За ова ни е потребна 
целосна поддршка од сите релевантни фактори што ќе значи отворање поголем простор за 
поделотворна акција.

Кога зборувам за делотворна акција пред сè мислам на потребата за континуирана 
едукација на државните службеници и во таа смисла ќе бидам упорен во настојувањата да 
се имплементираат одредбите од Европскиот кодекс за добро административно однесување.
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Со оглед дека човековите слободи и права имаат иста вредност насекаде и дека секогаш 
може да се изнаоѓаат нови начини и методи за постигнување подобри резултати на ова поле, 
неопходно е постојано да се навраќаме на оваа тема, да разменуваме мислења и искуства за 
справување со овој проблем, со кој се соочуваме сите, имајќи предвид дека функционирањето 
на системот за заштита на човековите права е основен предуслов за изградба на современо 
демократско општество во кое, остварувањето на надлежностите на омбудсманот има 
централно место.
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д-р Николаус Шварцлер, поранешен претседател на ЕОИ 
излагање на меѓународна конференција, Скопје, ноември 2006

ОВЛАСТУВАЊАТА НА ОМБУДСМАНОТ СО ОСВРТ 
НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

Омбудсманот е последното засолниште за оштетените граѓани:
а) за остварување на нивните права или
б) за добивање јасни информации дали се тие во право за одредени согледувања дури 

и ако легитимните услови не може повторно да се воспостават
Постапката во која се инволвира омбудсманот ја одсликува фактот дека:

а) таа е бесплатна и
б) во најразвиените системи нема формалности за покренување постапка

Омбудсманот како институција за заштита на човековите права се развиваше неверојатно 
брзо во втората половина на минатиот век. Во 1810 година имало востановено една омбудсман 
институција, во 1920 биле две омбудсман институции, во 1955 година биле востановени три, во 
1970 година 14 омбудсман институции, во 1980 биле востановени 72 омбудсман институции, 
во 1990 биле 96 омбудсман институции, во 2000 година 119, а во 2004 бројот на востановени 
парламентарни омбудсман институции бил 151. Во 2004 година во Италија биле дополнително 
востановени околу 450 локални омбудсман институции.

Во првата половина на 20-от век се разви институција за заштита на правата, но никој 
не можеше да предвиди дека во втората половина на векот таа ќе се развие во екстремно 
значаен партнер на омбудсман институцијата. Во 1919 во Австрија беше востановен првиот 
уставен суд во Европа. До 2003 г. 38 европски земји го проследија тој пример.

Поврзаноста помеѓу омбудсманот и Уставниот суд, односно достапноста на омбудсман 
институциите до уставниот суд во одредена земја за разјаснување и решавање проблеми од 
одредено и суштинско значење за работата на омбудсманот, создаде сосема нов квалитет на 
правната заштита.   

Работата на омбудсманот може да се подели во следните групи според аспектот на 
насочување на неговите дејствија:

• Реакциски аспект на работа
• Превентивниот аспект на работата во поширока смисла
• Превентивен аспект на работата во потесна смисла

Во суштинските изјави за тоа што всушност е омбудсманот, дефиницијата на Меѓународната 
унија на правници од 1974 вели: Омбудсман институцијата е „канцеларија предвидена со 
устав или со дејство на законодавството или Парламентот, која ја води независен функционер 
кој одговара пред законодавството или Парламентот и добива претставки од незадоволни 
лица што се однесуваат на владини органи, функционери и вработени или кој дејствува 
по сопствена иницијатива и има овластување да истражува, да препорачува правилно 
дејствување и да изготвува извештаи”.
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Суштинските компоненти согласно оваа дефиниција се: Легално основање според 
Устав или закон, Шеф на канцеларијата независен висок функционер, Одговорен пред 
законодавството и Парламентот, Добива претставки од незадоволни граѓани за владини органи 
или службеници на администрацијата, Постапување и по сопствена иницијатива, Овластен да 
истражува, Право да предлага правилно дејствување и Право на изготвување извештаи.

Сепак, по 30 години следење на состојбите оваа дефиниција треба да се дополни со 
следните многу битни области што не се содржани во неа:

а) Истакнувањето на уставот како законска основа за владеење само низ нормите 
што се под уставното ниво може да направи институцијата да биде многу лесно 
отстранета или ослабена и покрај нејзиното признавање.

б)   Нема термин за гарантирање на независноста. Затоа мора да содржи: ослободување 
од директиви, финансиска независност и независност во однос на персоналот.

в) Услови за носителот на функцијата во однос на професионалната и морална 
прикладност.

г)  Нема збор за мандатот. Омбудсманот кој може да биде реизбран, секогаш ќе биде 
во искушение да ги поврзе неговите дејства или непостапување со прашањето за 
веројатноста за реизбор. Идеален случај според мене е еден мандат од 10 - 12 
години без можност за реизбор.

д)  Реалноста на омбудсманот може да биде обликувана со фактот дека постапувањето 
на омбудсманот е бесплатно и дека за покренување постапка не постојат 
формалности. Во најновите поцедурални одредби како и да е, има пред се во 
областа на поранешниот Советски Сојуз бројни строги одредби во врска со деталите 
што се потребни за иницирање постапка за истражување на претставките. Нема 
збор за полесен пристап до канцеларијата на омбудсманот.

ѓ) Нема збор за имплементацијата на одговорноста во однос на законодавството 
или парламентот. Во врска со ова е правото на изготвување извештаи, но не 
очекуваната обврска за таа цел. Идеално за отелотворување на одговорноста е 
предвидување параламентарен омбудсман комитет кој се состанува во одредени 
интервали или по барање на претседавачот на комитетот или на омбудсманот така 
што би бил загарантиран перманентен дијалог помеѓу омбудсманот и Парламентот. 

е) Нема збор за можноста за преместување на омбудсманот. Никој во демократија 
не може да биде беспрекорен, но колку што е почувствителна функцијата толку 
потешка треба да биде можноста за отпуштање.

ж)  Нема забелешка за должноста на администрациските раководни лица да постапуваат 
по дадените препораки на пр. обврска да се испочитуваат препораките во одреден 
временски рок или да се информира во писмена форма зошто тоа не е направено 
во разумен рок.

з)  Не е спомната целта што омбудсманот треба да ја има за користење поспецифични 
надлежности на други органи од крајна инстанца.

ѕ)  Од претходно наведениот поим за независност може да се заклучи дека тоа значи 
не само лична слобода од добивање директиви, туку и неопходна финансиска 
заложба на институцијата за постигнување на задачите со кои омбудсманот се 
соочува. Омбудсман без свој сопствен буџет за кој тој самиот е одговорен и со кој 
тој е овластен да располага (со исклучок на неговата заработувачка) во реалноста 



111

20 години Народен правобранител

не е независен. На конференцијата во Сент Винченцо во Аоста во 2000 год. една 
италијанска регионална колешка изрази мислење дека таа не сакала свој сопствен 
буџет, затоа што така би била одговорна и за тоа. Како и да е, таквата одговорност 
се препорачува во случаи кога омбудсманот треба да ги моли административните 
функционери за плаќање членство во некои омбудсман здруженија. Тоа создава 
ситуации кога омбудсманот треба да изразува благодарност за секоја ситница 
што му ги врзува рацете за нешто друго кога тоа можеби го вклучува повеќе 
интересот на граѓаните отколку ситницата во врска со патување на омбудсманот на 
конференција која е битна за омбудсманот. Само пред неколку дена италијански 
колега кој беше член на омбудсман асоцијација од 2003 г. ми испрати потврда од 
провинциската администрација дека сметката е празна и дека тој 

• не може да добие претплата за членарина за претходната и тековната година 
од буџетот на провинцијата и дека

• патот до Фиренца за меѓународната конференција на омбудсмани не може да 
се плати.

и) Што се случува кога претставка поднесена до омбудсманот содржи прашања 
што се надвор од експертските познавања на омбудсманот, така што тој треба 
специфичното прашање да му го довери на експерт за таа работа? Буџетот на 
омбудсманот мора да содржи средства за вакви случаи. Никаде не стои дека 
омбудсманот не смее да го исцрпи неговиот буџет (како што често прават 
административните единици), туку дека тој треба да управува со него со должна 
штедливост и дека е значајно се разбира тој да ги врати неискористените средства. 
Но од друга страна пак, не треба да се каже дека во следниот буџет средствата 
треба да му бидат ставени на располагање. Идеално би било законска фондација 
за омбудсманот да нареди административната власт да вклучи и предлог буџет за 
омбудсманот во севкупниот буџет и само парламентот да има овластување да го 
измени предлогот на омбудсманот за да нема преговори помеѓу администрацијата и 
омбудсманот во врска со буџетски прашања. Буџетот на омбудсман институцијата е 
суштинска алатка за неговата работа и независност, но според наведеното погоре 
тоа за жал, не е меѓународен стандард.

Сосема е јасно дека омбудсманот има право (а од гледна точка на граѓаните кои бараат 
помош тоа е обврска) да ги истражува околностите во претставката. Тој исто така го има тоа 
право кога ќе забележи лошо административно работење или незаконитост. 

Тој постапува по предметот со издавање информации и совети на граѓаните на раз-
лични начини. Има само неколку институции кои се должни според закон да даваат правни 
информации за граѓаните-дури и без поднесување претставки. Ретко се размислува дека 
издавањето правни информации вообичаено вклучува известување за резултатот на истра-
гата по претставката. Тешко се забележува дека како резултат од неговото работење 
омбудсманот информира само дали претставката е основана или не. Неговата работа тешко 
би била значајна доколку тој не известува на јазик кој граѓанинот може да го разбере и да 
ја каже причината зошто функционерот е во право или греши. Со обврската омбудсманот да 
издава и информации локалните органи кои му помагаат на омбудсманот ризикуваат да бидат 
одговорни за каква било штета нанесена на граѓани поради некоректна информација што тие 
ја добиле од омбудсманот. Но некои актуелни случаи, како што се случаите за повикување 
на одговорност, за жал мене не ми се познати. Давањето информации и совети за граѓаните 
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се едни од особено важните средства на омбудсманот со чијашто помош се помага многу 
конфликти всушност никогаш да не се случат.    

Одговорноста на омбудсман институциите да соопштуваат информации, да одредуваат 
квалификации (или обратно) за претставката и да даваат препораки се причина правото на 
омбудсманот да се упатува како блага одлука бидејќи нема инструменти за имплементација. 
Но и покрај овластувањето да се даваат препораки може да се предвиди одредена сила 
што всушност не ја елиминира квалификацијата на правниот дел како мека одлука, туку 
кажува дека омбудсманот не треба само да биде “благ”. Ако властите кои даваат препораки 
се исто така обврзани администрациски да ги почитуваат препораките на омбудсманот во 
одреден временски рок или да го информираат омбудсманот во писмена форма зошто тие не 
се согласуваат со препораката или не ја спроведуваат во даден рок, тогаш тоа е инструмент 
што не и олеснува на администрацијата во целосното занемарување на омбудсманот. Значи 
зависно од формата на инструментот за препораки ние сме веќе малку надвор од мекото 
одлучување спрема строгите и обврзувачки закони. 

Начинот на употреба на обврзувачките закони во секој случај ќе биде комплетен со 
достапност на омбудсманот до релевантен уставен суд.

Тешко дека постои омбудсман кој не се соочил со административните власти кои тврделе 
дека тој не е одговорен за одредена работа и кому соработката, доставувањето документи и 
одговарањето на прашања не му било одбиено од нив. 

Барањата за истражување на нормите од страна на уставниот суд се повеќе се развиваат 
во пресрет на меѓународните стандарди, но во таа област заостануваат најмногу системите во 
старите демократии. Одлуките на уставниот суд за оспорување на одговорноста и надлежноста 
на омбудсманот се уште се реткост, но во интерес на правната сигурност и јакнење на 
позицијата на омбудсман институцијата и тоа треба да се развива брзо во насока на пресрет 
на меѓународните стандарди. 

Правото на омбудсманот ќе остане во сржта на мекото одлучување, но во битните 
„пошироки области” ќе доживее добредојдено засилување преку инструментите на строгите 
закони.           
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Матс Мелин, поранешен парламентарен омбудсман на Кралството Шведска, 
излагање на меѓународна конференција, Скопје, ноември 2006

ОДНОСОТ НА ОМБУДСМАНОТ И СУДСТВОТО-ИСКУСТВА НА 
ШВЕДСКИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ОМБУДСМАН

Во мојата земја Парламентарниот омбудсман има директни релации со судството на 
најмалку два посебни начини. Прво, поради историски причини нему му е доверена обврска 
да врши супервизија над судовите и судиите. Второ, тој може како специјален обвинител до 
судовите да поднесува кривични пријави против носители на јавни функции. 

Во врска со супервизијата над судовите следи кратка приказна за шведската биографија 
од историски аспект. 

По поразот од Руската армија во 1709 г. во Плтава, шведскиот крал Чарлс XII отишол 
во Турција каде што останал неколку години. За да се осигура дека законите и прописите се 
почитуваат и во негово отсуство, Кралот во 1713 година именувал врховен омбудсман како 
негов претставник. Од 1719 година, па до денес звањето кое се употребува за одредување на 
оваа функција било и е Канцеларија на канцеларот за правда. Денес канцеларот е омбудсман 
на Владата, а не кралски омбудсман. 

Во 1700-те Кралот бил и врховен судија и формален шеф на државната администрација. 
Како последица на тоа кралот го овластил канцеларот за правда да ги контролира неговите 
судии и другите одговорни државни службеници дали правилно ги извршуваат нивните 
обврски. Канцеларот имал право да ги гони судиите и другите носители на функции во случај 
на небрежност. 

Во 1809 г. по другиот период на автократна демократија (апсолутна моќ во рацете на 
монархот) кралот бил тргнат од престолот и бил усвоен нов устав заснован на поделба на 
власта помеѓу, во основа, Кралот и Парламентот. Како мерка за гарантирање на правата 
на граѓаните и за обезбедување дека судиите на кралот и другите функционери поставени 
од кралот ги почитуваат законите усвоени од Парламентот и можеби во одредена мерка 
како противтежа на Канцеларијата на канцеларот за правда новиот Устав предвидел избор 
на Парламентарен омбудсман. Омбудсманот требало да дејствува како претставник на 
Парламентот и да спроведува, цитирам:„супервизија на спроведувањето на законите од 
страна на судиите и државните службеници и да ги гони во соодветна законска постапка 
оние кои во извршувањето на нивните обврски преку повреди, лични интереси или од некои 
други причини дејствуваат незаконски или не ги исполнуваат обврските доделени на нивната 
канцеларија”.      

Накратко, Парламентот како негов претставник избира омбудсман за да врши супервизија 
на кралскиот суд и на кралската државна администрација. 

Овие изворни карактеристики на шведската Омбудсман институција, чиишто корени 
датираат од 18 и 19 век, се уште се применуваат во нашата работа дури иако Кралот денес 
нема никаква улога во судските или административните работи на државата. Јас се уште 



114

вршам супервизија над судовите и се случи да најдам причина да иницирам дисциплински 
постапки против судија, па дури и да гонам судија. 

Едновремено, независноста на судовите и на судиите, се разбира, има фундаментално 
значење во секој систем базиран на владеење на правото, па и во мојата држава.

Навистина, според Европската конвенција за човекови права во одредувањето на 
граѓанските права и обврски или на каква било кривична пријава секој има право на чесно и 
јавно сослушување од страна на независен и непартиски суд. Ова право еднакво признато и 
во другите инструменти за човекови права е едно од фундаменталните права што припаѓаат 
на секој поединец.

Бидејќи една од основните должности на мојата канцеларија, како и за повеќето 
омбудсмани ширум светот, е тоа да ги поддржуваат фундаменталните права и слободи, се 
разбира дека е важно и самиот омбудсман да го почитува правото на судење од независен 
суд.

Поради тоа е релевантно да се дискутира дали супервизијата од страна на Омбудсманот 
може да се помири со начелото на независни судови.

Во основните начела на Обединетите нации за независноста на судството е наведено 
дека независноста на судството ќе биде гарантирана од страна на државата и обезбедена 
со Уставот или законите на земјата. Должност на сите влади и други институции е да ја 
почитуваат и следат таа независност. 

Основните начела, како и да е, содржат и одредби што се однесуваат на дисциплината, 
суспензијата и отстранувањето на судии. Одредено е дека по обвинение или претставка 
против судија во врска со неговиот или нејзиниот судски или професионален капацитет  ќе 
биде постапувано брзо и непристрасно во соодветна постапка. Уште повеќе, судиите ќе бидат 
предмет на суспендирање или отстранување само поради неспособност или однесување кое ги 
оневозможува во вршењето на нивните должности. Одлуките за дисциплински постапки или 
постапки за суспензија или за отстранување треба да бидат предмет на независна ревизија. 

Истите основни начела, понекогаш со други зборови кажани, треба да се најдат во други 
меѓународни инструменти како што се: Начелата од Сиракуза и Минимум стандардите за 
судската независност усвоени од Меѓународната адвокатска асоцијација. 

Прво, суштината на овие меѓународни стандарди е да се каже поотворено дека судиите 
се независни, но не и недопирливи. Судиите треба да бидат независни според законот, но 
немаат овластување да се стават себеси над законот. Членовите на судството кои не ги 
исполнуваат нивните задолженија соодветно, не се само проблем за странките во одреден 
случај, тие ризикуваат губење на јавната доверба во судскиот систем во целост.

Второ, се согласувам дека почитувањето на независноста на судството значи дека никој 
- дури ни омбудсманот - не може да даде инструкции на судија за тоа како да пресуди во 
одреден случај и исто така, никој освен повисокиот суд не може да нареди на судија ревизија 
на негова пресуда. Принципот на независност, како и да е, не го исклучува прегледот на 
повратното дејство за тоа како судијата ја исполнува неговата (или нејзината) мисија.

Според мене, ова имплицира дека мора да биде возможно поднесувањето претставки 
против судии и дека се потребни некои елементи на супервизија дури и во однос на судовите. 

Доделувањето на правото на омбудсманот да врши супервизија на судовите има неколку 
важни предности.
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Прво, омбудсманот е лесно достапен за секого - за странките во постапката или за 
сведоците - кои чувствуваат дека биле третирани некоректно. Всушност, лицето кое се 
појавило на суд, а не било странка во постапката, барем во мојата земја, нема друг правен 
лек освен да се обрати кај омбудсманот.

Второ, омбудсманот може да покрене истрага дури и кога нема причина да се верува дека 
сторената грешка е од толку сериозна природа што наведува на, на пример, дисциплинска 
постапка. Омбудсманот може да се осврне дури и на поминорни работи и да даде препорака 
во врска со добро судско однесување или правилен начин за примена на процедуралните 
одредби. Овие работи нормално, нема да бидат разгледувани од повисокиот суд во жалбена 
постапка.

Конечно, но не и финално бидејќи омбудсманот е независен на ист начин како и судиите, 
не треба да има основ за сомневање дека неговите или нејзините интервенции имаат друга 
цел освен заштита на граѓаните и унапредување на правната држава.

Ако на омбудсманот му е доделена моќ за надзор, се чини дека се неопходни одредени 
ограничувања во однос на тоа кој може да биде избран за омбудсман и за обемот на неговите 
или нејзините истраги.

Омбудсманот мора да биде експерт во судските работи или барем да му е достапна таква 
експертиза меѓу неговиот персонал. Тој или таа не смее да си дозволи грешки во таа област. 
Искрено, за да се добие пресуда од страна на омбудсман кој е почитуван од членовите на 
судството веројатно е неопходно самиот омбудсман да биде високо квалификуван судија. 
Ова, се разбира, го ограничува трагањето по можните кандидати за омбудсман. 

Во врска со делокругот или можеби подобро кажано, предметот на истрага, како што 
веќе истакнав, од суштинска важност е омбудсманот да ја почитува независноста на судовите.

Јас не истражувам работи што се однесуваат на тоа како судот ги оценил доказите 
во случајот, ниту пак како е толкуван суштинскиот закон, барем не додека направеното 
толкување може да се смета како една од расположливите законски алтернативи. Како и да 
е, јас можам да преземам дејствија доколку пресудата или одлуката манифестира кршење на 
закон. 

Има претставки во кои лицето коешто ми се обраќа вели дека во неговиот случај било 
погрешно пресудено бидејќи премногу малку внимание било посветено на одредени околности 
или дека тој или таа е всушност невин/а за кривично дело што го сторил/а. Во таквите случаи 
најчесто ја истражувам судската пресуда, но потоа ја отфрлам претставката истакнувајќи 
дека омбудсманот само во исклучителни околности може да покрене постапка за работи кои 
се во надлежност на судот.

Практично во сите случаи што се однесуваат на судовите моите активности се однесуваат 
на процедуралното постапување. Најчести случаи во оваа област се оние кога судијата бавно 
постапува по предметот или воопшто не постапува. Ваквите работи може да изгледаат ситни, 
но се обидувам да ги сфатам сериозно потпирајќи се на изреката: „одолжувањето на правдата 
е лишување од правда”. 

Друг елемент за покажување почит на независноста на судот, како општо правило, 
е дека јас не постапувам по претставки што се однесуваат на судот додека за случајот се 
уште се води судска постапка бидејќи тоа може да се сфати како несоодветно мешање во 
работата на судот. Како очигледен исклучок на ова правило се разбира се претставките што 
се однесуваат на бавното постапување на судот.  
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Методите што ги користи мојата канцеларија за надзор на судовите не се разликуваат 
од оние што се применуваат во друг контекст. Повеќето случаи се иницирани по претставки 
од поединци и неколку истраги се спроведени по службена должност, на моја иницијатива, за 
наводи на пример во статии во дневни весници или телевизиски програми. Некои случаи се 
резултат на спроведени истраги од страна на омбудсманот и неговиот персонал. При увид во 
судот ги прегледувам случаите по кои се постапува подолг период, а пресудите се вратени на 
разгледување поради - на пример - нивното формулирање на начин кој може да се примени 
и е прифатлив.   

Омбудсманот, исто така може да иницира дисциплинска постапка против судија што 
може да резултира со предупредување, намалување на плата или отстранување од судиската 
функција.

Во текот на 10-годишниот период, како што споменав, мојот претходник иницирал 
дисциплинска постапка само во еден случај. Тоа се однесувало на судија кој одобрил снимање 
на телефонски исказ иако околностите биле такви што законски тоа не било можно.

Јас пак, иницирав дисциплинска постапка против судија кој, без основ што би бил во 
согласност со Кодексот за судска постапка, наредил полицијата да уапси и да доведе сведок 
пред суд.    

Во однос, конечно, на улогата на омбудсманот како посебен обвинител, тоа има длабоки 
корени во шведската историја. Нашите носители на јавни функции уживаат највисок степен 
на независност уште од 17 век. На Кабинетот или кабинетите на министрите им е забрането 
да им даваат инструкции на носителите на јавни функции како да применуваат закон во 
одредени случаи. Оваа независност е поврзана со пресметливоста на личноста дури и дотолку 
што носител на јавна функција може да се смета за одговорен согласно Кривичниот законик 
заради злоупотреба на службената положба.

Кога дејствувам како специјален обвинител мојата улога не е поразлична од онаа на 
јавниот обвинител. Јас спроведувам кривична истрага согласно општите одредби за водење 
таква истрага, поднесувам обвиненија до судот и го застапувам мојот случај пред судот. На 
судот му останува да одлучи дали мојот случај има добар основ или не. Се случува судот да 
одлучи во корист на тужениот. 

Мислам дека може да се каже дека институцијата шведски Омбудсман се смета дека 
битно придонесува за толкувањето на процедуралните закони и за развојот на неформалниот 
етички кодекс за судиите. Мислењата на омбудсманот за толку различни прашања како што 
се: конфискување на добра, претрес на домови, пренесување судски сослушувања преку 
радио емисии во живо, деца сведоци и неформални контакти помеѓу судот и обвинителот 
често се наведуваат во законските текстови и во пресудите.

Како и да е, јас нема да спорам дека ставањето на судовите во рамките на омбудсманот 
е единствено решение кое може да се замисли. Секако дека се можни другите механизми 
за контрола. За мене важно е дека може да се поднесуваат претставки против пристрасни, 
неодговорни или на друг начин несоодветни однесувања на судиите. Убеден сум дека таквата 
можност придонесува за одржување на довербата на јавноста во судскиот систем, па оттаму 
и за стабилноста во општеството.      
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  проф. д-р Ермир Добјани, поранешен 
народен правобранител на Република Албанија 

РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА МЕЃУ ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ 
КАКО ИНДИКАТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ ЗА ЗАШТИТА 

НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ ВО БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ. 
ПРЕДИЗВИЦИ НА НЕГОВАТА ИДНИНА

Вовед 

Почнувајќи од основањето на полскиот Омбудсман во 1989 година, по 1990 година, кога 
падна Берлинскиот ѕид, Советот на Европа целосно се посвети на формирањето на новите 
омбудсман институции во новите земји-членки, со цел да се трансформираат во демократските 
држави и постепено да се интегрираат во големото семејство на народите кои ја сочинуваат 
Европската Унија. Оттука, почнувајќи од 1996 година институцијата Народен правобранител 
се основа во: Романија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Молдавија и др., а во 1998 година 
во Македонија, подоцна и во Албанија и Косово. Особено, по 2000-та поддршката на Советот 
на Европа и ОБСЕ имаше за цел не само изготвување на соодветна легислатива за новите 
институции на Народниот правобранител, туку и обезбедување на експертиза и помош за 
штотуку отворените канцеларии од страна на канцелариите со долга традиција, посебно од 
Шведска и Данска. Меѓу земјите кои имаат придобивки од конкретната помош и проектите за 
соработка, вклучени се и имаат придобиено речиси сите хомологни канцеларии во балканските 
земји.

По социјалните трауми, кои се случија во Албанија во текот на првите години од 
транзицијата (1991-1998), меѓународната заедница, присутна и со големо влијание во 
Албанија, како и во сите балкански земји, по 1997 година спроведе друга стратегија: нема 
веќе економска поддршка за опстанок, нема веќе безусловна финансиска помош, туку 
напротив развојни програми за основање и зајакнување на нови демократски институции 
во балканските држави. Оваа стратегија беше сумирана од г-дин Пади Ешдаун, поранешен 
висок претставник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина, во еден напис од 
2002 година со наслов: „Што научив јас во Босна“, каде, меѓу другото пишува: „Ние мислевме 
дека во Босна демократијата беше врвен приоритет и ја оценивме со бројот на избори кои 
би можеле да ги организираме“. По седум години, резултатот е дека народот на Босна е 
уморен од гласање... Сега кога сме „посвесни“, велиме дека првично требаше да ја изградиме 
правната држава... сега, предизвикот е ефективно владеење, институционална стабилизација 
и чесно раководство“.

Новиот албански Устав, кој се донесе со Референдум во 1998, предвиде основање на 
институцијата Народен правобранител, како гаранција за остварување на правата и слободите 
на човекот во Албанија. Во февруари 1999 година Парламентот го донесе и соодветниот 
закон со 40 члена „За Народниот правобранител“, кој е комбинација од данскиот и шведскиот 
закон. По спроведените измени, во мај 2005 година, албанскиот закон за Народниот право-
бранител може да се смета како еден од подобрите закони во Европа, во однос на прашањата 
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на јуриздикцијата и надлежностите на Народниот правобранител. Народниот правобранител 
на Албанија, како национална институција за заштита на човековите права, поттикнувајќи 
го доброто владеење на јавната администрација, во текот на изминативе 18 години од 
неговото постоење, преку решавање на индивидуални претставки од страна на граѓаните 
и истражувајќи ги информациите од невладините организации, но и од медиумите, имаше 
за цел да се подобри владеењето и да се зголеми квалитетот на животот на граѓаните. 
Приоритетите и предизвиците на албанските влади, во однос на европските интеграции, биле 
и се приоритети и предизвици и за Народниот правобранител, како институција која влијае 
врз доброто владеење.

Имајќи го предвид единствениот статус на Народниот правобранител, произлегува дека 
оваа институција се зајакнува и се развива претежно преку соработката со хомологните 
канцеларии, како и преку активното учество во меѓународните форуми, неформално наречени 
како Меѓународно Семејство на Омбудсманот. Почнувајќи од 2001 година, големо значење 
му се посвети на зајакнувањето на институционалните капацитети преку студиски посети, 
програми за размена на позитивни искуства, постојани квалификации во профилирани обуки, 
како и активното учество во тематски иницијативи и работни групи во рамки на националните 
институции и регионалните и меѓународните организации за човекови права.

I. Клучни регионални активности организирани од Советот на Европа и други 
меѓународни институции

Советот на Европа и други значајни меѓународни институции, како што е Високиот комесар 
на Обединетите нации за човекови права, Европската Унија преку разни проекти, во текот на 
последните 20 години, се залагаше за воспоставување и поддршка на институцијата Народен 
правобранител. Советот на Европа ги координираше проектите на Пактот за стабилност во 
Југоисточна Европа на националните институции за заштита на човековите права и други 
проекти. Оттука, вреди да се истакне: 

1. Конференцијата, организирана од Канцеларијата на Високиот комесар за човекови 
права на Обединетите нации, која се одржа во Дубровник, Хрватска од 8 до 10 
октомври 2001 година која, меѓу другото, имаше за цел поголем ангажман на земјите 
од нашиот регион, во насока на активностите за заштита на човековите права, по 
конференцијата во Дурбан (одржана во ноември 2000 година).   

2. Медитеранска конференција на национални институции за човекови права, одржана 
во Атина од 1 до 3 ноември 2001 г., организирана од грчката Комисија за човекови 
права и Мисијата на ООН, во Женева.

3. Семинар на тема: „Улогата на Европската конвенција за човекови права во заштита 
на човековите права и нејзината примена од страна на Народниот правобранител“, 
одржана во Тирана на 17-18 март 2003 година. На Семинарот присуствуваа домашни 
и странски истражувачи, како и Омбудсманот на Словенија, г-дин Ханджек. 

4. Првата средба на националните Омбудсмани на земјите од Западен Балкан се одржа 
во Сараево на 24-26 јануари 2003 година, организирана од страна на Националниот 
Омбудсман на Босна и Херцеговина, г-дин Френк Ортон (Шведска), со цел да се 
воспостави врска помеѓу институциите и да се разменат искуствата за што поефикасно 
остварување на функцијата Народен правобранител во заштита на правата на 
граѓаните.
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5. Семинар на тема: „Улогата на Народниот правобранител во земјите на Југоисточна 
Европа – Зајакнување на правната држава како исчекор во насока на европската 
интеграција“, одржан во Атина на 22-23 мај 2003 година, во рамките на проектот 
„Еуномија“, организиран од Советот на Европа6 и грчкиот Омбудсман. Исто така, 
во рамките на Пактот за стабилност и проектот „Еуномија“, канцеларијата на 
грчкиот Омбудсман организираше Регионална конференција на тема: „Народниот 
правобранител во земјите на Југоисточна Европа – Зголемување на регионалната 
соработка“, која се одржа во Белград на 28-29 септември 2004 година.

6. Прва меѓународна конференција на Балканската Мрежа за човекови права, одржана 
во Загреб, на 3 - 4 октомври 2003 година.

7. Конференција на регионални омбудсмани од Југоисточна Европа, одржана во Софија, 
28-30 ноември 2003 година, на покана на бугарскиот Парламент и Омбудсманот на 
Грција. Целта на Конференцијата беше основање на Народниот правобранител во 
Бугарија.

8. Семинар на тема: „Улогата на Народниот правобранител во општеството засновано 
врз владеење на правната држава“, се одржа во Кападокија, Турција, од 9 до 10 
мај 2004 година, на кој беше разговарано за потребата и важноста за основање на 
институцијата Омбудсман во Турција.

9. Грчкиот Омбудсман ја организира Регионалната конференција во Солун на 11 и 12 
октомври 2005 година, на тема: „Народниот правобранител за правата на децата во 
Југоисточна Европа“. 

10. Канцеларијата на Омбудсманот на автономната Покраина Војводина (поранешна 
Србија-Црна Гора) и локалната канцеларија на ОБСЕ ја организираа конференцијата, 
на тема: „Народниот правобранител и малцинските прашања“, која се одржа во Нови 
Сад на 20 и 21 октомври 2005 година. 

11. Регионален Семинар, на тема: „Надзорот на полицијата од страна на Народниот 
правобранител“, организиран на 1-3 јуни 2006 година на островот Сирос, Грција, 
од Советот на Европа и грчкиот Омбудсман, поддржан од проектот „Еуномија“. Во 
рамките на овој проект беше организиран уште еден семинар, на тема: „Народниот 
правобранител како медиатор во управна постапка“, организиран од грчкиот 
Омбудсман и Народниот правобранител на Република Македонија, во Охрид на 14 – 
17 септември 2006 година. 

12. Грчкиот Омбудсман за Правата на децата ја организира Годишната конференција на 
Европската Мрежа на Омбудсмани за правата на децата во Атина, на 26-28 септември 
2006 година, на тема: „Да ја сузбиеме дискриминацијата во образованието“. На 20-
22 ноември 2006 година, се одржа Меѓународна конференција на тема: „Соработката 
со Народниот правобранител – релевантен фактор за развојот на демократијата“, 
организирана од Европската Унија – Оддел за градење на институции (TAIEX), во 
соработка со Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија.

6 Проектот „ЕУНОМИА“ финансиран од Советот на Европа имаше за цел промовирање на омбудсман институциите во Југоисточна 
Европа. Целта на ова активност беше придонесот за креирање и среднорочна поддршка на новите омбудсман институции во 
земјите на Југоисточна Европа, истовремено обезбедувајќи обуки за персоналот на Омбудсманот преку создавање на меѓународни 
неформални мрежи. Проектот беше организиран од страна на грчкиот Омбудсман како земја-членка на ЕУ, кој се основа во 1996 
година.
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13. Регионалниот центар за малцинства и Канцеларијата на Омбудсманот на Покраината 
Војводина, го организираа регионалниот Семинар, на тема: „Состојбата на жените во 
регионот на Западен Балкан“, што се одржа во Белград, на 14-15 мај 2007 година. 
Регионалната конференција на Омбудсмани ги разгледа прашањата за поддршка и 
бариерите за заштита на човековите права. Истата се одржа во Приштина на 8-9 јуни 
2007 година, во организација на Институцијата Омбудсперсон на Косово, со поддршка 
на Американската Канцеларијата во Приштина и Мисијата на ОБСЕ на Косово. 
Регионалниот Семинар, на тема: „Интервенција на Омбудсманот меѓу принципите на 
законитоста и доброто владеење“ се одржа во Софија, Бугарија, на 17-18 септември 
2007 година. Семинарот беше организиран во рамки на проектот „Еуномиа“ од 
страна на Комесарот за човекови права при Советот на Европа,7 Омбудсманот на 
Грција и Омбудсманот на Бугарија. Исто така, и регионалниот семинар, на тема: 
„Отстранување на бариерите за социјално учество: Ромската популација пред 
Народниот правобранител“, организиран на 7-8 декември 2007 година во Напфлион, 
Грција, од грчкиот Омбудсман со поддршка на Советот на Европа. 

14. Вториот состанок на Мрежата на омбудсмани за Правата на децата се одржа во Нови 
Сад, Војводина, на 12 јуни 2008 година. Исто така, во Нови Сад на 6-7 Ноември 
2008 година, се одржа Меѓународната конференција, на тема: „Независноста и 
интегритетот на институцијата омбудсман“. На 10 септември 2008 година во Скопје се 
одржа Меѓународната конференција на тема: „Заштита на човековите и малцинските 
права во Европа“, во организација на Фондацијата Конрад Аденауер. 

15. Регионална конференција, на тема: „Имплементацијата на OPCAT, искуствата 
на Југоисточна Европа“, заеднички организирана од ОБСЕ/ОДХИР и Народниот 
правобранител на Црна Гора, одржана на 22 и 23  април 2009 година во Подгорица.

16. На 19-20 мај 2009 година, од страна на Хрватскиот Омбудсман за деца, во Дубровник 
беше организирана Регионална конференција на тема: „Децата и дискутабилните 
разводи – пристапот на децата во националното, меѓународното и европското право“. 
Исто така, на 17-20 ноември 2009 година во Дубровник се одржа Меѓународна 
конференција, на тема: „Државата пред судот – Улогата на административното право 
во развојот и зајакнувањето на правната држава“. 

17. Во рамки на проектот „Еуномиа“, на 22-23 јуни 2009 година во Атина грчкиот 
Омбудсман организираше Семинар на тема: „Омбудсманот и заштитата на животната 
средина“. 

18. Неколку регионални активности и пошироко, беа организирани и во Тирана. Инаку, 
на 09-10 март 2009 година, Народниот правобранител во соработка со Институцијата 
на грчкиот Омбудсман и со поддршка на проектот „Еуномија“, во Тирана заедно ја 
организираа Меѓународната Конференција, на тема: „Пристапот до информации: 
што може да направи Народниот правобранител?“ 

7 Поранешниот Комесар за човекови права на Советот на Европа, г-дин Томас Хамарберг канцелариите на Народниот 
правобранител ги смета како главен партнер во рамките на заштитата на човековите права во регионот и пошироко. Во април 
2007 година, Канцеларијата на Комесарот организираше Тркалезна маса во Атина со челниците на национални институции за 
заштита на човековите права, каде што беше одлучено да се канализира соработката преку лицата за контакт во секоја канцеларија 
на Омбудсмани, кои ќе спроведат конкретна соработка преку партнерски проект, насловен како “Peer to Peer” или “Партнерот за 
партнерот“. Идејата за Проектот беше да се создаде активна мрежа помеѓу Канцеларијата на Комесарот за човекови права и 
релевантните институции на земјите-членки на Советот на Европа.
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Исто така, на 10 декември 2009 година, по повод 10 годишнината од формирањето 
на институцијата Народен правобранител, во Албанија беше организирана свечена 
церемонија, како и Меѓународна Конференција, на тема: „Правата на човекот, 
доброто владеење и перформансите на Народниот правобранител“. На оваа активност 
присуствуваа околу 20 регионални омбудсмани и од други европски земји.

19. Од 05-07 јуни 2012 година, при институцијата Народен правобранител во Тирана 
се одржа Семинар со учество на Единиците за Спречување на Тортура од Албанија, 
Македонија, Србија и Словенија. Семинарот се одржа во вид на размена на искуства 
на експертите од балканските земји учеснички, а исто така се спроведе и заедничка 
експертиза во просториите на психијатриската болница во Тирана.

20. На 17.09.2012 година, Народниот правобранител во Тирана организира Тркалезна 
маса на Омбудсманите од регионот, во рамки на проектот „Промовирање на човековите 
права и заштита на малцинствата во Југоисточна Европа“.

21. Во Албанија, на 23-24 октомври 2012 година се одржа Конференција на тема: 
„Зајакнување на надлежностите на Медијаторите и Омбудсманите во заштита на 
правата на децата”. 

22. Втората средба на Работната група за само-владеење се одржа на 28-30 мај 2013 
година во Сараево и се организира во рамки на проектот: „Најдобрите практики 
за интеграција на Ромите“. Регионалниот Семинар за правата на ЛГБТИ, еднаквиот 
третман и борбата против дискриминација се одржа во Белград на 16-19 јуни 2013 
година, а пак во Данилов Град, Црна Гора, на 10-11 септември 2013 година, се одржа 
Семинар за Омбудсманите од регионот, на тема: „Регионално училиште на јавната 
администрација, РеСПА“. Регионалната Конференција, на тема: „Посебни предизвици 
за разгледување на претставките за дискриминација врз етнички основ – Размена на 
искуства на практикантите од Регионот“, се одржа на 25-27 септември 2013 година 
во Охрид, Македонија и Регионалната конференција која се одржа на 4 септември 
2013 година во Приштина, на тема: „Институциите на Народниот правобранител и 
предизвиците на судството за заштита на човековите права; најдобрите европски 
практики и регионалното искуство“. 

23. На 3-4 ноември 2014 година се одржа Меѓународна конференција на институциите 
за правата на децата, на тема: „Правата на децата – од концепт до реалност“, 
организирана од Омбудсманот на Босна и Херцеговина. 

24. Омбудсманот на Република Турција, г-дин Мехмет Нихат Омероглу, на 21-22 
октомври 2014 година во Анкара го организираше Вториот Меѓународен Симпозиум 
за институциите на Омбудсманите.

25. На 25-26 септември 2014 година, Народниот правобранител во соработка со 
Програмата TAIEX на Европската Унија, во Тирана го организира Семинарот на тема: 
„Улогата на Омбудсманот во процесите на европската интеграција.“ 

26. Единаесеттата средба на Работната Група ENNHRI за спроведување на Конвенцијата 
за правата на лицата со попреченост (CRPD), се организира во Загреб, Хрватска, а 
Конференцијата на Мрежата на Омбудсмани за правата на децата во Југоисточна 
Европа (CRONSEE) се одржа на 28 октомври 2015 година, во Осиек (Хрватска). 
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27. Во текот на 2015 година, регионалните активности беа поинтензивни поради 
Бегалската криза, конкретно поради бегалците кои од Сирија и другите источни 
земји поминуваа низ Турција, Грција, Македонија, Србија, Хрватска кон другите 
земји на ЕУ, главно во Германија. Народниот правобранител во Тирана, во месец 
ноември 2015 година организираше Меѓународен семинар на теми кои се однесуваат 
на бегалците и барателите на азил. 

28. Во ноември 2015 година, Омбудсманот на Србија, во Белград организираше Конфе-
ренција на Омбудсмани, со фокус врз заштитата на правата на мигрантите кои 
транзитираат низ регионот. 

29. На 7 - 8 септември 2016 година, Народниот правобранител во Тирана организираше 
Конференција на високо ниво: „Предизвиците на институциите на Омбудсмани 
во однос на мешаните миграциски напливи“, на која се потпиша „Тиранската 
декларација за миграција“.

30. На 3-4 ноември 2016 година, Народниот правобранител на Македонија организираше 
Регионална конференција, на тема: „Пристап до правото за азил и формално/
неформално враќање на мигранти/бегалци“, која се одржа во Охрид. Во декември 
2016 година, исто така во Македонија се одржа Годишната Конференција на Мрежата 
CRONSEE за правата на децата.

31. На 27-28 јуни 2017 година, во Сараево се одржа Заедничка Конференција помеѓу 
Советот на Европа и УНХЦР за социјалните права на раселените лица од Западен 
Балкан, каде учествуваше новиот Народен правобранител на Република Алба-
нија, г-ѓа Еринда Баланца.

II. Билатерални посети, размена на искуства и обука на соодветни експерти во 
канцелариите од земјите на регионот

Присвојувајќи ја филозофијата, според која Омбудсман канцелариите се единствени 
во секоја од земјите, не можат да се развиваат и консолидираат доколку меѓусебно не ги 
разменуваат искуствата. Институцијата Народен правобранител ги има пречекано и посетено 
не само канцелариите на земјите од регионот, врз основ на билатерални односи, но и земјите 
од Европа и пошироко.

1-Односите со Омбудсманот на Република Грција

1. На 27 и 28 ноември 2001 година, во Албанија беше поканет Омбудсманот на Република 
Грција, г. Никифорос Диамандоурос. Тој се запозна со нашите активности и се 
поставија темелите за взаемни односи помеѓу нашите две институции. На грчкиот 
Омбудсман му се дадоа на увид претставки на албански државјани кои емигрирале 
во Грција, за случаи на малтретирање од страна на грчките власти. Г. Диамандоурос, 
изрази подготвеност во неговата канцеларија да ги прими и разгледа претставките 
на сите албански државјани, всушност тој ова веќе почнал да го спроведува и пред 
доставувањето на нашето барање. Исто така, одлучивме во иднина да имаме длабока 
соработка за размена на искуства со посети на соодветни експерти итн.  

2. На 10-13 април 2002 година, Народниот правобранител, г. Ермир Добјани ја посети 
Атина. Темите на разговор претежно се осврнаа на 1) – запознавање со поставеноста 
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и методите на работа на канцеларијата на Омбудсманот на Грција, и 2) – начинот 
како им се помага на емигрантите Албанци од канцеларијата на грчкиот Омбудсман 
во случај на поднесување претставки. Треба да се нагласи дека по овие средби 
имавме тесна соработка со канцеларијата на грчкиот Омбудсман, посебно во однос 
на претставките или известувањата за повреда на правата на Албанските емигранти 
во Грција, вклучително и Албанците кои издржуваат казна затвор во грчките затвори. 
Воедно, со грчкиот Омбудсман соработувавме во однос на внесување на збирка 
извадоци од Европската Конвенција за правата на човекот и Европската регулатива, 
издание на албански јазик (околу 500 примероци) во грчките затвори, во кое се 
наведени сите правни информации и др.

3. Грчкиот Омбудсман, г-дин Јоргос Каминис на 14-16 септември 2005 година беше во 
службена посета на Тирана. Се анализираше соработката помеѓу канцелариите на 
двете земји. На 14-18 мај 2007 година, двајца членови од Под- секцијата за деца 
при институцијата Народен правобранител учествуваа во програмата за обука, 
специјално организирана во Атина од Канцеларијата на Омбудсманот за деца од 
Грција.

4. На 4-5 јули 2013 година, Народниот правобранител г-дин Игли Тотозани, на покана 
на грчкиот Омбудсман г-ѓа Калиопе Спаноу, ја посети Атина. Меѓу другото, се 
разговараше и за прашањето на топонимите, кое ги спречуваше децата Албанци да 
патуваат од Грција во Албанија и обратно, за кое двајцата омбудсмани ги повикаа 
двете влади да изнајдат взаемно решение за доброто на децата.

5. На 15 јули 2014 година, Тирана ја посети грчкиот Омбудсман, г-ѓа Калиопе Спаноу. 
Целта на оваа посета беше продлабочување на соработката помеѓу канцелариите на 
двете земји во прилог на граѓаните од двете земји. Исто така, на 16 јули, Народниот 
правобранител заедно со грчкиот Омбудсман свечено ја пуштија во употреба 
Регионалната канцеларија на Народниот правобранител во општината Дропул, под-
рачје во кое живее значителен број на грчкото малцинство во Албанија. 

2-Односите со Народниот правобранител на Република Косово

1. Институцијата Народен правобранител на Косово беше предвидена со Договорот од 
Рамбује. Следствено на тоа, согласно Резолуцијата 1244 на ООН во јуни 2000-та 
година Марек Антони Новицки од Генералниот секретар на ООН беше назначен како 
Омбудсперсон на Косово. Од 5 до 8 август 2001 година, г-дин Новицки беше поканет 
да ја посети Албанија, на која средба се зацртаа насоките на соработката помеѓу двете 
канцеларии. Посебно одлучивме, не само вработените од албанска националност, 
кои се вработени во Канцеларијата на Омбудсманот во Косово, туку и другиот дел 
од вработените припадници на другите малцинства во Косово, да се обучуваат во 
Албанија на сметка на нашата канцеларија. Овие проекти се реализираа во текот на 
2002 година. 

2. Народниот правобранител службено ја посети Приштина од 2-5 мај 2002 год. Целта 
на посетата беше продлабочувањето и соработката помеѓу двете канцеларии преку 
размена на искуства, професионални обуки, семинари и др.  
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3. На 2-3 јули 2009 година, Народниот правобранител на Косово, г-дин Сами Куртеши ја 
посети Тирана. Во однос на продлабочувањето на соработката на двете канцеларии, 
дојдовме до заклучок да потпишеме Протокол за соработка на една од наредните 
средби во Приштина. На 18 септември 2009 година, во Приштина се потпиша 
Протоколот за соработка. 

4. Во текот на размена на искуства, на 15-18 ноември 2011 година, група експерти 
од Канцеларијата на Косово, ја посетија Тирана за да се запознаат со најдобрите 
искуства во рамки на функционирањето на Народниот правобранител како 
Национален механизам за превенција од тортура. 

5. На 3-5 февруари 2013 година, Народниот правобранител на Албанија, г-дин Игли 
Тотозани го посети Народниот правобранител на Косово. Оваа посета имаше за цел 
да ја зајакне соработката помеѓу овие две институции.

6. На 7 јули 2015 година, Народниот правобранител оствари средба во Приштина со 
неговиот новоизбран колега, Народниот правобранител на Косово, г-дин Хилми 
Јашари. Двете страни се заложија за продолжување на тесната соработка, размена 
на искуства и др. На 11 јули 2017 год. г-дин Хилми Јашари ја посети Тирана, при што 
и ја честита новата функцијата на г-ѓа Еринда Баланца како Народен правобранител. 
Меѓу другото, во текот на разговорите стана збор и за продлабочување на соработката 
во иднина.

3-Односите со Народниот правобранител на Република Македонија

1. На 24-27 април 2003 година, во Тирана беше поканет Омудсманот на Македонија, 
г-дин Бранко Наумоски. Целта на посетата беше воспоставување тесни контакти за 
соработка помеѓу канцелариите на двете земји, во рамки на регионалната соработка. 

2. На 17-19 јуни 2004 година, Скопје го посети Народниот правобранител на Албанија, 
при што се направи биланс на соработката и двете страни се согласија за нејзино 
продолжување во иднина. 

3. Вториот Народен правобранител на Република Македонија, г-дин Иџет Мемети ја 
посети Тирана на 9-11 јуни 2005 година. Откако се разгледа соработката помеѓу 
двете институции до тој период, двете страни се согласија да ја интензивираат 
билатералната соработка во идните години. По оваа посета следеше евидентен 
напредок на соработката помеѓу хомологните канцелариите во Тирана и Скопје.

4. На 20-21 ноември 2007 година, Народниот правобранител беше на работна посета во 
Скопје. Целта на оваа посета беше размена на искуства, во однос на активностите на 
Омбудсманот во областа на заштита на правата на осудените лица.

5. На 19 септември 2012 година, Народниот правобранител на Албанија, во Тирана се 
сретна со Омбудсманот на Македонија г-дин Иџет Мемети, и со Омбудсманот на Црна 
Гора г-дин Шучко Баковиќ. На средбата се анализираше конкретната билатерална 
соработка до тој период.

6. На 21-23 февруари 2016 година, Народниот правобранител г-дин Игли Тотозани, 
во својство на Претседател на АОМ, Шпанскиот Омбудсман г-ѓа Соледал Бецерил, 
како заменик-претседател на АОМ и Македонскиот Омбудсман г-дин Иџет Мемети 
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во својство на член на Административниот Совет на АОМ, остварија теренска посета 
на мигрантите на граничниот премин Табановце (северна граница на Македонија 
со Србија). На овој премин, од септември 2015 година до моментот на посетата 
поминале над 700.000 мигранти, кои транзитираат кон земјите на ЕУ. Во суштина, 
Македонскиот Омбудсман постојано апелираше за заштита на правата на бегалците 
кои поминуваа низ Македонија. 

Освен посетата и гореспоменатите средби, Народниот правобранител на Албанија ги 
има пречекано и посетено канцелариите на Омбудсманите од: Хрватска, Словенија, Црна 
Гора, Бугарија, Србија, Романија и Автономната Покраина Војводина.

III. Влијанието на регионалната соработка од гледна точка на Народниот 
правобранител на Албанија

Откако ги наведовме речиси сите активности на регионалната соработка, во кои 
учествуваше Омбудсманот на Албанија, треба да истакнеме и некои други конкретни 
факти кои укажуваат дека овие активности имаа позитивно влијание, значи дека не биле 
остварени поради пропагандистички ефекти и со цел Омбудсманите и вработените во овие 
институции да одат на „туристички прошетки“ во земјите од регионот и пошироко. Така, на 
пример, следствено на соработката со Омбудсманот на Грција, во 2005 година се согласивме 
да потпишеме службена Спогодба помеѓу владите на двете земји за да го контролираме 
протокот на децата сираци од Албанија, кои беа предмет на трговија со луѓе. Исто така, ако 
се направи една споредба, од 2000-тата година со сите наредни години до 2017-та година, 
произлегува дека максимално е подобрено однесувањето на грчката полиција и државната 
администрација во Грција во однос на албанските емигранти, исто така во одредени мерки е 
зголемена грижата за албанските деца во грчките училишта, како и тоа дека малтретирањето 
на албанските затвореници во грчките затвори е сведено на минимум и др. Позитивен импакт 
имаше и соработката на Народниот правобранител на Македонија, во насока на подобрување 
на однесувањето на полициските органи на двете земји, намалување на малтретирањето во 
затворите и др.

Размената на искуства со хомологните институции на Омбудсмани од други земји 
влијаеше и во однос на подобрување на државните структури кои се задолжени за заштита на 
основните човекови права и слободи во Албанија. Според тоа, во 2006 година се воспостави 
Комисионер за Заштита на лични податоци, а во 2014 година на оваа институција и се довери 
и должноста за заштита на правото на информирање. Исто така, во 2010 година се воспостави 
Комисионер за Заштита од дискриминација. Воедно, институцијата Народен правобранител 
претрпе позитивни промени. Согласно спроведените измени во Законот број 155 од 2014 
година во состав на Народниот правобранител се додаде Комисионерот за Заштита на децата 
и Комисионерот за Заштита од тортура и нечовечко постапување, како национален механизам 
во оваа област, и др. 

IV. Предизвиците во однос на Омбудсман нституциите од балканскиот регион

Албанија се стекна со статусот земја кандидат и очекува да го отпочне процесот на 
отворање на преговорите. Во приближно ист стадиум на развој, во однос на членството во 
Европската Унија се и Србија, Црна Гора, Македонија и малку подолу се Косово и Босна и 
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Херцеговина. Ова значи дека и предизвиците на омбудсман канцелариите во овие балкански 
земји се исти. Затоа, мислиме дека треба да се земат предвид следните приоритети:

1. Областа на дејствување на Институцијата не треба да се пренасочи од 
главната цел, а тоа е решавање на барањата и претставките на граѓаните, 
како и доброто владеење. Омбудсманот е државна институција и негов приоритет 
треба да биде соработката со државните органи и институции, во прилог на граѓаните 
и во функција на стандардите на услугите на органите и јавните установи, во однос 
на даночните обврзници на нивната земја. За да се оствари оваа должност, секогаш 
треба да постои усогласен однос со Парламентот, затоа што ние во Албанија, 
копирајќи ги нашите дански пријатели, нагласуваме дека сме како „продолжена 
рака на Парламентот за контрола на извршната власт“. Суштината на филозофијата 
на функционирањето на Народниот правобранител во Албанија, во изминатите 
10 години, во својство на Народен правобранител честопати сум ја нагласувал, 
изјавувајќи дека: „Народниот правобранител не бил, не е, и никогаш нема да биде 
опозиција против Владата, без оглед на тоа кои политички сили ќе бидат на власт, 
но секогаш ќе биде опонент за доброто владеење“. Ова претставува Аксиома, но 
истовремено и предизвик кој треба да го придружува секој Омбудсман, се додека 
постои оваа Институција.

2. Интегритетот на Народниот правобранител, транспарентноста на дејству-
вањето на Институцијата и соработката со Медиумите треба да се зголеми 
и да се издигне на што е можно повисок степен. Првиот услов за успешно 
спроведување на секоја должност и за постигнување на целите кои секоја 
личност ги зацртува пред себеси е интегритетот. Но, за личноста која ја поседува 
или тежнее кон функцијата Омбудсман, за својствата кои ги содржи оваа Функција, 
нема преговори, нема очекувања за да го истакне или регенерира отсуството 
или повредата на Интегритетот. Позитивната улога на соработката со Медиумите 
секако дека не се негира, но медиумската област не треба да биде приоритетна за 
афирмација на институцијата, без конкретни резултати од работата. Признавањето 
на Институцијата од страна на јавноста има позитивно влијание кога се придружува 
со конкретни случаи. Од друга страна, не треба да се фетишизираат односите на 
соработка на Омбудсманите со невладините организации, ниту пак дејноста на 
Омбудсманот да се идентификува, а уште помалку да се вреднува со бројот на 
договори за соработка со НВО.  

3. Омбудсманот, својата должност постојано треба да ја извршува непристрасно 
и професионално. Ова е друг постојан предизвик за секој Омбудсман, посебно 
во балканските земји. „Работата на Омбудсманот претставува уметност за 
одржување на рамнотежа“, рекол данскиот Омбудсман кој успешно раководеше со 
ова Институција полни 25 години, г-дин Ханс Гамелтофт Хансен. Од лично искуство, 
можам слободно да кажам дека тој бил целосно во право. Факт е дека секоја политичка 
сила кога е во опозиција го подржува Народниот правобранител во неговото работење 
и го охрабрува, но и се залага да го привлече и да го придобие или да го постави 
на првото скалило за да ја напаѓа следната Влада. Сплотувањето со ставовите на 
опозицијата, како и политичката поддршка на Владата е самоубиствено за следниот 
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Омбудсман и уништување до темел на Институцијата Народен правобранител. Затоа, 
Народниот правобранител треба да биде многу претпазлив за да не стане плен на 
играта на политичарите во неговата земја.

Наместо заклучок 
Со оглед на фактот дека овој Реферат е изготвен по повод 20 - годишнината на 

Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија, сакам да им изразам 
благодарност на почитуваните Омбудсмани, со кои имав среќа да се запознам и да соработувам 
полни 10 години, кои заслужуваат должна почит за нивната работа не само во нивната 
земја, туку и за големата несебична помош што ја дадоа во рамките на големото семејство 
на Омбудсмани, но посебно за Народниот правобранител на Албанија. Оттука, во прв ред 
благодарноста му припаѓа на Народниот правобранител на Данска на мојот незаборавен 
пријател г-дин Ханс Гамелтофт Хансен, кој 25 години ја извршуваше оваа функција во 
Кралството Данска. Исто така и г-дин Иван Бизјак, г-дин Марек Антони Новицки, г-дин 
Никифорос Диамандоурос и г-дин Јорго Каминис. Посебна благодарност сакам да му изразам 
и на Медијаторот од Република Франција на покојниот Бернард Стази, како и на неговиот 
наследник г. Жан Пол Делевуа. Списокот на благодарности е многу подолг, но не можам да 
го затворам овој список, притоа без да му изразам благодарност на Народниот правобранител 
на Република Македонија, на мојот пријател, г-дин Иџет Мемети, кој не само што ме покани 
на прославата на 20 - годишнината, туку ми ја укажа и можноста да се произнесам преку 
овој Реферат во однос на работата на Народниот правобранител на Албанија, во насока на 
соработка со омбудсман институциите од други земји. 
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На 10 декември 2008 година се одбележа јубилејот 60-години од донесувањето 
на Универзалната декларација за човекови права. По тој повод беа организирани низа 
настани меѓу кои и свечена седница во Собранието на Република Македонија, на која со 
свое излагање учествуваше и народниот правобранител г. Иџет Мемети. За значењето 
на овој јубилеј беше организирана и панел дискусија во информативниот центар на 
Европската Унија во Скопје, на која учествуваше и народниот правобранител.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 60 ГОДИНИ ОД ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
УНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
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            Иџет Мемети, народен правобранител 
обраќање во Собранието на Република Македонија, Скопје, декември 2008 

60 ГОДИНИ ОД ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
УНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Почитуван потпретседател на Собранието на Република Македонија, почитувани 
екселенции, пратеници, дами и господа.

Денеска ми претставува особено задоволство, што токму на овој свечен ден имам можност 
да зборувам и да потсетам на заложбите на идејните творци на Универзалната декларација 
на човековите права, усвоена пред 60 години на денешен ден и поради тоа, го поздравувам 
чинот на закажување на оваа свечена седница од страна на претседателот на Собранието на 
Република Македонија. 

Денес, воедно говорам и по повод 10 годишнината од работата на Институцијата Народен 
правобранител на Република Македонија, која одлучив да ја прославиме токму денес во чест 
на 60 годишнината од усвојувањето на Универзалната Декларација за човековите права. 

Пред 60 години на овој ден земјите членки на Обединетите нации се согласија да ја 
прогласат Универзалната Декларација за човековите права како општ станадард што треба 
да го достигнат сите луѓе и нации. За таа цел секој поединец и секој орган  на општеството, 
секогаш имајќи го предвид овој документ ќе се стреми преку подучување и образование 
да го промовира почитувањето на правата и слободите содржани во Декларацијата и преку 
прогресивни национални и меѓународни мерки, ќе обезбеди нивно општо и ефикасно 
признавање и почитување меѓу народите на земјите членки и меѓу народите на териториите 
под нивна јуриздикција. 

Идејните творци на овој документ го направија тоа, затоа што сметаа дека е потребна 
гаранција за признавањето на вроденото достоинство и на еднаквите и неотуѓиви права на 
сите членови не човештвото, бидејќи тоа се темелите на слободата, правдата и мирот во 
светот. Тие го направија тоа бидејќи светот го почувствува хоророт на двете светски војни, во 
кои токму непочитувањето и омаловажувањето на човековите права резултираа со варварски 
постапки што претставуваа навреда на човековата совест и бидејќи создавањето на свет во 
кој луѓето ќе ја уживаат слободата на говор и убедување и ќе бидат ослободени од стравот 
на војна и сиромаштија, ги прогласија како најголем идеал на сите луѓе. Со тоа, народите на 
Обединетите нации ја потврдија нивната верба во основните човекови права во достоинството 
и вредноста на човековата личност и во еднаквите права на мажите и жените и се одлучија 
да го потпомогнат општествениот напредок и подобрите животни стандарди, во услови на 
поголема слобода. 

Ова бидејќи се побрза да го издгинат универзалното почитување и следење на човековите 
права и слободи и бидејќи прогласија дека општото разбирање на овие права и слободи е од 
најголемо значење за целосно спроведување на нивната заложба. 

Почитувани дами и господа, тоа беше идејата на творците на Универзалната Декларација 
за човековите права, која претставуваше темел на новата ера во разбирањето на човекот и 
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целокуноста на односите во едно општество и во светот во глобала. Ера во која народите 
започнаа да работат на унапредување на системските вредности во насока на унапредување 
на човековите слободи и права за никогаш повеќе да не се случат стравотиите што луѓето ги 
искусија во периодот на двете светски војни. 

За жал, иако таквата заложба придонесе во насока на унапредување на разбирањето 
и почитувањето на човековите права, не придонесе за целосно искоренување на војните, 
насилството, сиромаштијата и ред други сериозни повреди на човковите права, со кои 
човештвото се уште се соочува. Прославувањето на годишнината од усвојувањето на 
Универзалната Декларација за човековите права, секогаш треба да претставува причина 
повеќе да размислиме до каде ние како општество сме стасале во достигнувањето на идеалите 
на оваа Декларација.  

Со оглед на тоа дека овој документ и покрај големината и заложбите кои ги содржи, 
не може да претставува единствена гаранција за унапредување на степенот на почитување 
и остварување на човековите права од прогласувањето на Универзалната Декларација за 
човековите права до денешен ден, донесени се и усвоени бројни документи, во кои освен 
поконкретно што се дефинираат слободите и правата, се утврди и потреба од механизми кои 
ќе го следат остварувањето и почитувањето на човековите права, но и ќе ги штитат кога 
токму системот ќе затаи и на тој начин истиот ќе придонесе во нивното кршење. 

Институцијата Народен правобранител е токму тој механизам кој е востановен да ги 
следи состојбите од аспект на остварувањето и почитувањето на човековите слободи и права 
и да ги штити кога ќе констатира дека се потврдени од орган на државната управа, или од 
друг орган или организација со јавни овластувања. 

Република Македонија овој механизам го востанови со својот прв Устав како механизам 
и како независна и самостојна држава, имајќи предвид дека во истиот предвиде широка 
лепеза на граѓански и политички права, кои зазедоа централно место во нашиот Устав. А 
владеењето на правото и правната држава се дефинираат како основни принципи. Говорејќи 
за фактот дека оваа институција е демократски изум, пред сè, индициран на спецификата на 
нејзиното дејствување, без присилен инструментариум, односно со методи кои одат во насока 
на хуманизација на човековите односи, навлегувајќи длабоко во нивните корени, со тоа што 
разбирањето и нивната неопходна потреба ги прави достапни за сите граѓани. 

Ова поради фактот што неговите дејствија, кои пред се се насочени кон работењето 
на управата, немаат за цел само да ја критикуваат работата на органите кои секојдневно 
одлучуваат за правата на граѓаните, туку да го поттикнуваат чувството за правичност кај 
државните службеници и потребата за почитување на законитоста во спроведувањето на 
постапките што значи и досигнување на правдата како највисок приоритет, а со тоа и ќе ја 
трансформираат управата како што сите ја посакуваме, како вистински сервис на граѓаните. 

Институција со која едно општество со демократски принципи на управување, не 
може да се замисли, особено во земјите што го поминуваат транзицискиот процес и кои се 
соочуваат со потешкотии во справувањето со администрацијата, која се уште пројавува 
бирократски начин на однесување. Со оглед на тоа што принципот на владеењето на правото 
наметнува почитување на човековите права и слободи, Народниот правобранител се јавува 
како механизам кој суштински придонесува во фукнционирањето на принципот на владеење 
на правото бидејќи неговата основна надлежност е заштитата на човековите слободи и права, 
гарантирани со домашното законодавство и со меѓународните акти. 
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Институцијата Народен правобранител во Република Македонија постои веќе 10 години и 
говорејќи од аспект на нејзината поставеност, во нашиот правно политички систем, слободно 
можам да кажам дека ги има сите неопходни претпоставки за успешно фунционирање, кои 
сепак е потребно во одредени сегменти и да се унапредат. Таа денеска претставува механизам 
без кој демократските процеси во државата не би можеле да се одвиваат, особено имајќи 
предвид дека нашата држава јасно и транспарентно ја покажа својата спремност и волја да го 
изоди патот кој води кон семејството на државите членки на Европската Унија. 

Развивањето на институцијата во согласност со современите текови, односно нејзината 
децентрализација и формирањето на регионалните канцеларии, што не е само резултат 
на политичка волја, туку и согледување на потребите за доближување на граѓаните, јасно 
говори дека овој сегмент или механизам во државата се развива во согласност со потребите 
на граѓаните и нивните права, што е есенцијален момент во остварувањето на функцијата 
Народен правобранител. 

Во досегашното работење се покажа дека Народниот правобранител претставува сегмент 
кон кој граѓаните покажуваат доверба, а од друга страна и сегмент преку кој Владата може и 
те како да се запознае за неправилностите во нејзиното функцинирање на еден објективен и 
непристрасен начин. 

Оттука, почитувани дами и господа, годишните извештаи на Народниот правобранител, 
извештаите на релавантните меѓународни институции кои реално ја отсликуваат состојбата 
со човековите права, треба да претставуваат основ за преземање на соодветни мерки и 
активности за надминување на слабостите на системот. 

Минувајќи го процесот на востановување институцијата се соочува со непочитување од 
страна на државните органи, односно со неприфаќање на нејзината улога во општеството. 
Против ваквите негирања на неговата функција, Народниот правобранител сепак продолжи 
упорно да дејствува во правец на востановување соодветна комуникација со органите на 
власта. 

Сето тоа не би можело да се каже дека вроди со потполно позитивен исход, односно со 
принципиелно однесување и почитување на упатените препораки, но се постигна напредок, 
па и респект што продонесе случаите што ги третира нашата институција да се завршуваат во 
поголема мера позитивно од аспект на остварување на правата на граѓаните. 

Меѓутоа, дами и гопсода, тоа не значи дека сме го постигнале соодветното ниво на 
соработка која би резултирала со ефективно и доследно постапување по барањето на 
граѓаните и би ја зголемило нивната верба кон институциите на општеството. Напротив, 
се уште постои тренд на постапување од формален карактер. А суштинската соработка со 
институцијата Народен правобранител и понатаму изостанува, со што и се оневозможува 
целосно остварување на неговата функција. 

Не треба да се заборави дами и господа дека и покрај сите неопходни законски 
претпоставки за функционирање, сепак е неопходно потребна поддршка од сите органи 
и организации, токму поради фактот што дејствијата на Народниот правобранител немаат 
карактер на присилни мерки. Од друга страна, востановувањето на региониалните канцеларии 
што се предвидени со Закон за народниот правобранител од 2003 година и неговата уставна 
законска надлежност да презема дејствија за заштита на начелата на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната 
власт, исто така придонесе да биде уште понагласена неговата улога во нашето општество, ако 
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се има предвид дека тоа е во соглсност со тековите во државата кои водат кон воспоставување 
систем на односи кои ќе илустрираат мултиетничка доверба меѓу граѓаните, што е нужност за 
мирно живеење и просперитет во општеството. 

Почитувани дами и господа, негувањето на толеранцијата и разбирањето на различнос-
тите меѓу заедниците е темел за стабилно и здраво општество. Оттука, од големо значење 
е начинот на кој ќе се постави Народниот правобранител, токму во оваа насока. Ставот на 
Народниот правобранител за прашања од таква деликатна природа во голема мера е важен 
ако се има предвид дека во мултикултурните општества секогаш постоело и постои  опасност 
за појава на конфликт. Друго е прашањето што во Република Македонија се уште не е донесен 
закон за недискриминација ниту пак, тоа е регулирано соодветно со постоечките законски 
одредби. Фактот дека граѓаните во мал број поднесуваат претставки за дискриминација, не 
значи дека овој феномен го нема во Република Македонија. Напротив, постои во многу форми, 
но граѓаните не можат да го идентификуваат. Па оттука, и не знаат како да се заштитат. 
Се надевам дека со донесувањето на законот за заштита од дискриминација, голем дел од 
проблемите на ова поле., од аспект на истржувањата на случаите, ќе се надминат, но и 
улогата на Народниот правобранител ќе биде токму во овој сегмент понагласена. Впрочем, 
тоа и Уставот го налага. 

Истото се однесува и на прашањето поврзано со тортура и друго сурово нехумано 
или понижувачко постапување, или казнување, за што верувам дека со ратификацијата на 
факултативниот протокол кон конвецијата против тортура и соодветните измени на Законот 
за народниот правобранител, Народниот правобранител конечно ќе може брзо, ефикасно 
и целосно да ги утврдува состојбите и да покренува и овозможува соодветни постапки за 
одговорност за овие сериозни повреди на човековите права. 

Дами и господа, овие прашања се од големо значање за нашиот натамошен развој на 
планот на човековите права. Усвојувањето и донесувањето на меѓународните документи 
и закони не значи гаранција дека правата и слободите на човекот на едно општество ќе 
бидат почитувани. Не. Свеста е она што го прави општеството да биде одговорно и да ги 
почитува правата кои се обврзало дека ќе ги почитува, а тоа е процес на кој ние уште 
треба да работиме. Главните предизвици со кои се соочуваме во нашата работа не се само 
од формално-правен карактер, напротив, дами и господа, основна пречка во целосното 
имплементирање на препораките и барањата за законито и доследно работење и понатаму 
претставува односот и разбирањето, односно неразбирањето на државните службеници на 
институцијата и функцијата Народен правобранител во општеството. 

Критиките понекогаш наместо да бидат разбрани на начин кој би резултирал со 
надминување на слабостите и заштита на правата на граѓаните некогаш се толкуваат како 
напад и кон нив не се постапува со должно внимание, иако имаат за цел да помогнат во 
доследното и законитото остварување на правата на граѓаните, со што придонесуваме кон 
унапредување на односите на органите на власта и граѓаните. 

Почитувани дами и господа, Република Македонија се определи за патот кој води кон 
целосно унапредување на демократските процеси во општеството. Пат кој пред сè треба да 
биде обележан со заложби за постигнување на соодветно ниво на почитување на човековите 
слободи и права. Оттука, соодветната имплементација на препораките на Народниот право-
бранител ќе значи и чекор напред во разбирањето и свеста за човековите права кои го 
илустрираат нивото на демократијата во едно општество. Од тие причини, сакам да потенцирам 
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дека треба да се надмине јазот кој постои меѓу она што е декларативно изразена волја и она 
што значи практична реализација. 

Дами и господа, 
Живееме во време кое во голема мера е обележано со глобални немири, кои значат 

сериозен атак врз помалиот аспект на човековото егзистирање, поради што ценам дека нашите 
напори за ефикасно функционирање ги надминуваат границите на општествата во кои живееме 
и се движат во насока на она што претставува стремеж на целиот свет, а тоа е хуманизација 
на човечките односи и воспоставување глобален поредок кој ќе се карактеризира со високи 
принципи и свест за потребата од почитување на човековите права. 

Благодарам. 
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СОРАБОТКАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ШВЕДСКАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ (SIDA) 

Поддршката на институцијата, особено зајакнувањето 
на нејзините капацитети продолжи со засилено темпо, па 
така преку Мисијата на ОБСЕ во Скопје од 2005 година почна 
да се реализира проектот МОСП на Шведската агенција за 
меѓународен развој (SIDA), која предвидуваше опремување на 
канцелариите со неопходната информатичка опрема, обука за 
допрофесионализација на стручниот кадар од гледна точка на 
вештините за истражување на предметите, студиски патувања, 
организирање на информативни семинари, тркалезни маси, 
информативна кампања,телевизиска емисија, печатење на 
периодичен билтен.

Во периодот 2005-2011 во рамките на овој проект беa 
организирани повеќе обуки, работилници, тркалезни маси 
студиски посети. Така, беше организирана обука за вработените 
на тема „Идентификување и постапување по случаите на 
дискриминација”, семинари за државните службеници и за 
начините и потребата од соработка со народниот правобранител, 
семинари на тема „Соработка на локалната самоуправа со 
народниот правобранител“, како и семинар за „Унапредување 
на соработката на централната власт и локалната самоуправа 

со народниот правобранител”. Дел од вработените преку студиски посети имаа можнсот да 
разменат исксуства од работата со канцелариите на Шведскиот Парламентарен Омбудсман и 
на Омбудсманот на Словенија.

Во 2008 година беше организирана голема кампања 
насловена како „Отворени денови на народниот правобранител”, 
во рамките на која во 15 градови под слоганот „Имаш права 
заштити ги” беше поставен штанд на кој се делеа промотивни 
материјали со цел запознавање на граѓаните со надлежностите 
и мандатот на институцијата, а беа организирани трибини и 
средби со народниот правобранител. Целокупниот материјал 
беше отпечатен на јазиците на заедниците кои живеат во 
Република Македонија.

Проектот овозможи преку театарска претстава „Исти на 
различен начин” да се третира феноменот дискриминација.
Театарската претстава по текст на Венко Андоновски се 
изведуваше во повеќе градови низ земјата на македонски и на 
албански јазик.

Дел до овој проект беше и издавањето на периодичниот 
билтен/весник на народниот правобранител, кој обработуваше 
теми од делокгругот на работа на институцијата, а за поголема 

Постер од Кампањата 
„Отворени денови на Народниот 

правобранител“

Весник на Народниот 
правобранител
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пристапност до сите категории на граѓани истиот беше печатен и на брајово писмо наменет 
за слепите и слеповидните лица. Исто така, во рамките на проектот, на брајово писмо 
беше испечатена и општата брошура во која се дадени податоците за тоа кој е народниот 
правбранител, која е неговата улога, надлежност, како и тоа кога и како може граѓанинот да 
се обрати до него.

Покрај кампањата „Отворени денови на народниот правобранител”, со цел поголема 
промоција на институцијата на телевизијата А1 се емитуваше посебна емисија „Не си сам”, во 
која народниот правобранител одговараше на прашања на граѓаните, а воедно во студиото 
заедно со други гости се разговараше како да се подобрат состојбите со правата на граѓаните 
во одредени области во зависност од темата на емисија.

Во овој период со помош на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, канцеларијата на Народниот 
правобранител за прв пат преку воспоставување на бесплатна телефонска линија (0800 
54321) го прошири опсегот на мониторирање на изборниот процес, па така на граѓаните 
им се даде можност да пријавуваат изборни нерегуларности еден месец пред одржување на 
изборите, за разлика од дотогашните пракси кога тоа се правеше само на денот на нивното 
одржување.

Промоција на бесплатната телефонска линија 
за пријавување на изборни нерегуларности

Постер „Заштити го твоето 
избирачко право“
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ИЗВАДОЦИ ОД ПРВАТА И ВТОРАТА ЕВАЛУАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 
СПРОВЕДЕНИ ОД ТИМО МАНИНЕН, ЛЛ.М.КОНСУЛТАНТ

За утврдување на потребата од проекти, со помош на кои би се подобриле 
капацитетите на институцијата, во периодот декември 2004 - март 2005 година 
независниот експерт Тимо Манинен направи проценка/евалуација во која даде 
конкретени заклучоци. Истиот консултант направи и втора евалуација која го опфати 
периодот 2005-2011 година.
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Тимо Манинен ЛЛ.М.Консултант, Скопје, април 2005
извадоци од Независна Проценка на институцијата Народен правобранител  

Заклучоци

Канцеларијата и структурата на Народниот Правобранител како и вештините и однесу-
вањето на вработените нуди извонредна база за развивање на висок перформанс на 
оваа институција според модерни Европски стандарди. Многу од системите на Народниот 
Правобранител веќе кореспондираат на тие стандарди. На пример, истражната постапка е 
принципиелно слична на онаа со Шведскиот Парламентарен Омбудсман.

Имајќи го ова предвид, во овој Извештај предлагам чекори 
кои во периодот на имплементирање (заклучно со декември 
2005), се стремат кон подобрување на организацискиот систем и 
практичноста на канцеларијата Народен правобранител.

Буџетот на проектот со отприлика 230.000 евра може да 
ги понесе предложените чекори од кои најзначаен е обуката на 
правниците во институцијата, а исто и на иследниците. Буџетот, 
исто ќе придонесе за надградување на опремата до одредена 
граница. Проценката, исто така идентификуваше области за 
подобрување и после 2005-та, како на пример проверување на 
сегашниот ИТ – систем и продолжената работа за донесување на 
измени на Законот за народниот правобранител (подоцнежното 
секако треба да отпочне во текот на проектот, но се очекува да 
продолжи и по 2005).

Во поглед на организациската структура на персоналот 
донесениот заклучок е дека поставувањето на замениците во 
регионалните канцеларии е витално. Проценка на институцијата 

Народен правобранител (декември 2004 - март 2005). Поставувањето на дополнителни преве-
дувачи е исто така многу важно. Покрај ова, бројот на вработените изгледа дека ги задоволува 
потребите на тековните потреби. Кога се однесува на идните потреби и планираната структура 
на персоналот, мој заклучок е дека организацијата би требало да се намали (види табела во 
прилог). Ова би му дало на Народниот Правобранител аргумент за барање на релоцирање на 
фондовите за потребите на институцијата.

Во извештајот беше споменато дека една од значајните препреки за зголемување на 
ефективноста е начинот на кој се ракува со буџетот на Народниот правобранител од страна 
на Владата. Јас предложив Народниот правобранител да работи интензивно на донесување 
на измени во Законот на народен правобранител и други релевантни закони, со цел да ја 
отстрани контролата на владата врз буџетот на Народниот правобранител. Постапката за 
назначување и отпуштање на Народниот правобранител е исто предмет на измени во Законот 
за Народен правобранител за да се намали ризикот од политичка контрола врз народниот 
правобранител и замениците. Во поглед на ова се предложени различни чекори.

Довербата на граѓаните е столб за правилно функционирање на институцијата.

Прва евалуација на 
Тимо Манинен - 2005 год.
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Ваквата доверба се остварува преку постојано и упорно залагање за изведба на 
истрага од висок квалитет и изведување на добро испланирана и интелегентна кампања 
за поттикнување на свеста преку медиумите и други извори. Овде е место да се назначи 
можноста на Народниот правобранител за медијација помеѓу етничките групи. Ова е појава 
со многу голема важност во македонскиот случај.

Важноста на таква улога е тешко да се прецени (релевантна компарација е на пример 
ситуацијата во Косово и нивниот Омбудсман). Народниот правобранител има извонредна 
можност за значајно да придонесе за стабилна етничка ситуација и исполнување на 
правичната застапеност во сите владини тела. Може да стори многу, со веќе постоечките 
овластувања и многу повеќе со предложените подобрувања. Неколку мерки беа предложени 
за подобрување на работата на институцијата Народен правобранител во случаите за 
недискриминација (дополнителни тренинзи, проучување, пишани прирачници, подобрено 
регистрирање на случаи за дискриминација). Како дополнителен напор за достигнување на 
правична застапеност е предложено да се припреми Акциски план за национална правична 
застапеност, да започне истражни дејствија за правичната застапеност, да бара листа за 
правична застапеност од органите под надлежност на Народниот правобранител и (како 
внатрешна правична застапеност) да вработи различни преведувачи и сл.

Јас можам да ја поддржам одлуката на Народниот правобранител да презема случаи на 
дискриминација (вклучувајќи ги и половите права), централно во Скопје.

Етничката ситуација во одредени региони, има потреба од поблиско набљудување и 
редовно повторување на проценувањето по ова прашање, како и одговорност и спремност 
за промени, доколку околностите налагаат дека недискриминација – посебно за етничките 
контроверзии - би требало да се работи локално, во однос на детските прашања и решението 
на Народниот правобранител да постапува со нив заедно со други одредени работи централно 
во Скопје.

Препораките во овој извештај не се во опозиција на овој модел. Во постоечката 
проценка на институцијата Народен правобранител декември 2004 – март 2005 препорака е 
дека, е право на Народниот правобранител да донесува исклучоци со централно постапување 
по недискриминација и правата на децата, и ова би требало да се вметне во внатрешното 
регулирање при Народниот правобранител.

Во однос на постапувањето по случаи, препораките се со цел процесот да се направи 
поефективен и да се спротивстави на несоработката, без компромитирање на независноста на 
судот или други тела. Треба да се запомни дека институцијата Омбудсман е зависна не само 
од довербата на граѓаните, туку и од авторитетите под негова надлежност. На авторитетите 
не треба да им се дадат причини да се сомневаат во објективноста и професионализмот на 
Народниот правобранител.

Покрај предложените чекори се и различни измени во Законот на народниот право-
бранител и други статути, да му даде на Народниот правобранител дополнителни и/или 
поостри инструменти да изведува вредни истраги и да ги обврзе авторитетите под негова 
надлежност да ги предадат документите и другите информации. Пример за препорачана 
мерка е воспоставување на административна парична казна, правејки ја несоработката како 
дисциплинарен прекршок, право да парничи за пристап до информации, намалувајќи ги 
непотребните ограничувања на правата на Народниот правобранител за добро расудување.
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Задоволство е да се види дека иследниците во канцеларијата на Народниот право-
бранител, не само дека бараат дополнителна обука, но и дека имаат оправдана идеа за 
релевантни активности. Оттука, податокот од иследниците е важна основа за предложените 
обуки презентирани во Глава 18. Активностите земаат за цел различни квалитетни компоненти 
од истрагата и процесот на известување, како што е зголемена објективност, ефикасност и 
фокусирање на известувањето во текот на истрагата (види Глава 8). Квалитетот исто ќе се 
зголеми со активностите како што е напредниот курс за човекови права и сконцетрирано 
студирање на долго поставениот Омбудсман систем во Шведска. Оддржливоста на овие 
тренинг активности ке биде осигурана до степен да се направат прирачници и последователна 
обука и слично

По завршување на проектот МОСП, Тимо Манинен направи уште една евалуација со цел 
согледување на ефектите од истиот.
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Извадоци од Втората евалуација на Тимо Манинен ЛЛ.М.Консултант 
- Независна Проценка на институцијата 

Народен правобранител 2005-2011

Втора евалуација наТимо Манинен - 
2005 - 2011 год.
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ДЕСЕТ ГОДИНИ ОД ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

По повод десетгодишнината од функционирањето на институцијата Народен 
правобранител и шеесетгодишнината од усвојувањето на Универзалната Декларација 
за човековите права, народниот правобранител г. Иџет Мемети на 10 декември 2008 
година приреди свечен прием во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје.

Исто така, на 15 октомври 2008 г. во Скопје беше организирана и тркалезна маса 
на тема „Иднината и предизвиците на институцијата Народен правобранител“.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на тркалезна маса, Скопје, декември 2008

10 ГОДИШНИОТ РАЗВОЈ И ДОСТИГНУВАЊАТА НА 
ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Општество кое тежнее да го достигне степенот на почитување на правата на граѓаните 
кое ќе им овозможи достоинствено и хумано живеење, во денешниот модерен свет не може 
да се замисли без постоење на механизми за остварување и заштита на човековите права.

Омбудсман институцијата според тоа е демократски изум кој во услови на поделба на 
власта на законодавна, извршна и судска има за цел со своето функционирање да сигнализира 
за границите на практикувањето на секоја од поединечните власти.

Самиот факт што Уставот на Република Македонија од 1991 предвиде широк дијапазон 
на граѓански и политички права и истите зазедоа централно место во Уставот, а владеењето 
на правото и правната држава се дефинираа како основни принципи, претставуваше причина 
повеќе уставотворецот да ја предвиди институцијата Народен правобранител - Омбудсман. 

Институцијата во своето 11 годишно работење бележеше забележителен развој, но и 
справување со сериозни потешкотии во остварувањето на својата функција како резултат на 
сè уште бирократскиот начин на однесување и постапување на државната администрација.

Според тоа, патот на развојот на институцијата значеше воедно и пат проследен со 
потешкотии и напори за менување на менталитетот на државната администрација и нејзините 
службеници.

Ова го говорам од причина што беше тешко и сè уште е тешко да се наметне мислењето 
на омбудсманот во работата на државната администрација ако се има предвид дека тој во 
своето постапување не користи средства на присилба или какви било други санкции.

Минувајќи го процесот на востановување односно наоѓање простор за дејствување во 
системот, Институцијата се соочуваше со непочитување на неговите препораки и мислења 
или со други зборови миноризирање на неговата улога. Против ваквите напади врз неговата 
функција Омбудсманот продолжи да дејствува во правец на воспоставување на соодветна 
комуникација и тоа со одржување на семинари и други активности во кои главни учесници 
беа државните службеници од една страна и Омбудсманот од друг, односно принципиелно 
однесување и почитување на неговите одлуки, но сепак се постигна еден ниво па, и респект 
што придонесе случаите што ги третира Омбудмсанот да се завршуваат во поголема мера 
позитивно од аспект на остварувањето на правата на граѓаните.

Во таа насока, ако пред единаесет години институцијата се соочувала со игноранција 
на нејзините интервенции и тоа пред се поради неразбирањето на нејзината функција, денес 
институцијата може да се пофали дека бележи висок процент решени случаи по нејзина 
интервенција односно имплементирање на препораките на омбудсманот.

Од друга страна, ова во никој случај не треба и не смее да се разбере дека омбудсманот 
го достигнал она што претставува соодветно и целосно остварување на неговата функција 
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бидејќи се уште имаме голем број случаи каде токму субјективниот елемент, односно 
непостапувањето на државните службеници е причина за нерешавањето на случаите и 
неостварените права на граѓаните.

Сферата на човековите права во Република Македонија се уште претставува сфера во 
која треба многу да се работи не само од страна на омбудсманот туку и од страна на сите 
државни институции кои во своето работење одлучуваат за правата на граѓаните.

Начинот на кој функционираат органите на државната управа и другите органи и 
организации со јавни овластувања во едно општество претставува илустрација за тоа во 
која мера и колку ефикасно граѓаните ги остваруваат своите со Устав и закон загарантирани 
права.

Граѓанинот е принуден да комуницира со државната управа за да може да егзистира во 
својата средина и да ги оствари своите основни слободи и права поради што се наметнува 
заклучокот дека за животот на граѓаните од особена важност е ефикасното и законито 
постапување и однесување на државните органи кои одлучуваат за нивните права.

За жал, а особено тоа  е случај со земјите кои го поминуваат тешкиот процес на 
транзиција, органите на државната управа не ја остваруваат доследно својата улога и не ги 
сервисираат граѓаните на начин кој би им пружил правна сигурност и доверба.

Оттука, многу е важно функционирањето на контролните механизми како што е 
Омбудсманот да бидат подржани во едно општество и да им биде даден простор без какви 
било пречки да ја остваруваат својата многу важна функција на коректив во постапувањето 
на администрацијата и воедно заштитник на човековите слободи и права.

Несомнено е дека улогата на Омбудсманот во општествата кои се уште се борат против 
бирократското однесување на државните службеници е од есенцијално значење за граѓаните, 
но поразително е од друга страна што се уште не постои свест за тоа дека Омбудсманот постои 
и за да и помогне на јавната администрација да ја остварува својата основна функција.

Во вакви услови граѓанинот и државниот службеник главно се гледаат како противници 
и токму во овој сегмент Омбудсманот ја манифестира неговата улога и на медијатор на овие 
две страни.

Неговите дејствија кои содржат препораки и укажувања за правилно решавање на 
правната работа во голем дел им помагаат на граѓаните да ги избегнат долгите управни и 
судски постапки, а на државните службеници во исто време им го олеснуваат извршувањето 
на работните задачи.

Од друга страна, пак, постои и една психолошка компонента затоа што и во случаи  кога 
Омбудсманот не е надлежен да му помогне на граѓанинот сепак тој се чувствува задоволен 
затоа што без да биде изложен на трошоци некој му обрнал на внимание, го сослушал, 
го советувал и се ангажирал околу неговите проблеми. Овој психолошки фактор е многу 
значаен. Тој доведува до хуманизација на односот меѓу управата и граѓаните и уште повеќе 
до уривање на ѕидот односно бариерите меѓу нив  или едноставно кажано да се унапреди 
односот помеѓу органите на власта и граѓаните .

Меѓутоа, овој процес бара големи заложби и тоа не само на планот на предметното 
работење и поединечното разрешување на проблемите на граѓаните, напротив глобалниот 
приод кон менувањето на свеста и совеста на државните службеници со континуирана 
промоција на човековите права и потребата од нивно почитување, нивна едукација и 
усовршување е она што може овој процес да го направи плодотворен.
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Начините со кои Омбудсманот се служи во остварувањето на овие принципи се секако 
поврзани со начелото на транспарентност, ефикасност и професионалност во работењето 
што треба да претставува еден вид репер за тоа како треба да се однесува и функционира 
државната управа.

Според тоа, се повеќе Омбудсманот работи на тоа да и стави до знаење на државната 
управа дека со своето дејствување има за цел да и помогне во своето усовршување и притоа 
да им помогне на граѓаните да ја добијат довербата во оние што одлучуваат за нивните права.

Инструментите на Омбудсманот сходно на неговата улога немаат карактер на принуду-
вачки акти, па според тоа и доколку истите доведуваат до позитивен исход претставува 
показател за тоа дека општеството прави чекор напред во надградување на своето функци-
онирање. 

Дејствувањето на омбудсманот по претставките на граѓаните во управните постапки е 
она што претставува основна и негова најважна функција. Притоа, освен што Омбудсманот 
делува во ажурирањето на постапките тој делува и од правна гледна точка со своите 
препораки кои одат во насока на правилна и доследна примена на законот што значи и 
ефективно остварување на правото на граѓанинот. Меѓутоа, не ретко Омбудсманот презема и 
дејствија од неформален карактер кога ќе оцени дека со добра волја на органот може да се 
издејствува и поправичен исход за граѓанинот применувајѓи го и сугерирајќи го принципот 
на правичност. Во овој дел се манфестира и неговата улога на медијатор ако се има предвид 
дека и кога станува збор за недолично и навредувачко однесување кон граѓаните од страна на 
државните службеници, Омбудсманот дејствува советодавно укажувајќи на кодексот на добро 
административно работење при што крајниот производ многу често е моралната сатисфакција 
што за граѓаните претставува преседан кој може да им го смени ставот кон администрацијата.      

Еден од најсилните инструменти на Омбудсманот е јавното изнесување на негативните 
карактеристики од работата на државната управа кое нешто некои го разбираат како јавно 
жигосување, но јас напротив сметам дека тоа е метод соодветен на транспарентноста во 
работењето на Омбудсманот кој освен што треба јавно да говори за својата работа треба и 
јавно да ги изнесува состојбите што ги констатирал. Овој метод директно влијае на свеста 
и совеста на државните службеници и во досегашното работење се покажа како мошне 
делотворен иако јас лично сум убеден дека овој инструмент треба и мора да се користи само 
кога докрај е утврдена фактичката состојба и ги имам на располагање сите аргументи јавно 
да го критикувам државниот орган.

Во исто време поборник сум и на идејата дека не треба и не смее Омбудсманот да се стави 
во улога на постојан критизер. Напротив, сметам дека истото може да има контрапродуктивен 
ефект поради што во своите јавни излагања се трудам освен што ги истакнувам негативните 
состојби, воедно и да ги истакнам и објективните причини за таквите состојби кои не зависат 
од државните службеници, но и позитивните елементи односно напредокот во соработката со 
Омбудсманот.

Меѓутоа како што претходно нагласив, Омбудсманите во земјите во транзиција се 
соочуваат со дополнителни тешкотии бидејќи освен што се справуваат со системските 
проблеми се справуваат и со бариери од субјективна природа кои се поврзани со свеста на 
функционерите и сите оние што ја практикуваат власта.

Одбојниот став на администрацијата кон дејствијата на Омбудсманот, исто така се 
забележува дека се јавува и како резултат на тоа што не постои кооперативност и од другите 
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органи како на пример Собранието. Ова го велам од причина што годишните извештаи за 
состојбите на човековите права што Омбудсманот го доставува до овој орган не се разгледуваат 
темелно и на тој начин се пропушта важна можност да се изврши политичка контрола на 
Владата од една, и да се има увид во работата на органите на државната управа, од друга 
страна.

Меѓутоа, со право се вели дека еден демократски изум каков што е институцијата 
Омбудсман не може сама по себе да го реши проблемот во заштитата на правата и слободите 
на граѓаните. Напротив, секаде во светот Омбудсманот е замислен да дејствува во духот на 
демократијата, со кооперативна влада и администрација кои во целина управуваат ефикасно 
и вистински се заинтересирани за отстранување на недостатоците и неправилностите што 
можат и ненамерно да се направат.      

Поаѓајќи од фактот дека Омбудсманот како Институција дејствува од позиција на 
авторитет врз основа на принципите на непристрасност, објективност и професионалност, 
во рамките на едно мултикултурно општетсво какво што е Република Македонија има голем 
простор за дејствување и на овој план, особено од аспект на заштитата на загарантираните 
права на припадниците на заедниците кои не се мнозинство. Ова особено по донесувањето 
на Законот за народен правобранител од 2003 година како резултат на Охридскиот рамковен 
договор и измените на Уставот на Република Македонија, со што се проширија и неговите 
надлежности во насока на следење на остварувањето на принципот на правична и соодветна 
застапеност и заштита од дискриминација.

Ваквите определби во функцијата на Омбудсманот значат креирање на еден нов 
активен механизам во општеството, со основна цел да го одржува балансот во опстојувањето 
на меѓунационалните односи и воедно сегмент кој на еден медијаторски начин сходно на 
неговата улога, ќе дејствува во правец на воспоставување правилни цивилизациски, 
европски и светски критериуми во разбирањето на меѓунационалните односи и во истовреме 
ќе придонесе за нивно унапредување.

Проширувањето на надлежностите на Омбудсманот во овој правец беше резултат и на 
потребите на граѓаните што е од особена важност бидејќи Омбудсманот секогаш треба да 
дејствува во насока на новите текови со оглед дека развојот на општеството секогаш носи и 
нови форми на повреди на правата.

Според тоа развивањето на проектите од страна на институцијата и развивањето на 
методите на работа секогаш оди во правец на потребите кои ги имаат граѓаните со развојот 
на општеството. 

Ако се вели дека омбудсманот треба да претставува реформатор на свеста и совеста како 
и на културата во постапувањето на администрацијата во едно општество, тогаш несомнено е 
дека развивањето на институцијата треба секогаш да го следи пулсот на граѓаните и нивните 
потреби.    

Во претстојниот период Институција ќе се соочи со зајакнување на надлежностите во две 
сфери кои директно засегаат во основните слободи и права на човекот, а тоа се заштитата од 
тортура и заштитата од дискриминација што како теми ќе бидат дискутирани и на денешната 
тркалезна маса што сметам дека во голем дел ќе ни помогне во конципирањето на нашите 
активности на овие полиња.  
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Почитувани колеги,
Денешницата ни е одбележана со глобални немири кои значат сериозен атак врз 

хуманиот аспект на нашето живеење поради што ценам дека нашите напори за ефикасно 
функционирање ги надминуваат границите на општествата во кои живееме и се движат во 
насока на она што претставува стремеж на целиот свет, а тоа е хуманизација на човечките 
односи и воспоставување на глобален поредок кој ќе се карактеризира со високи принципи и 
свест за потребата од човековите права.   

Благодарам.
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ПО ДЕСЕТ ГОДИНИ

Современите текови во општествата покажаа дека има потреба од нивно следење и 
прилагодување пред се на институциите кои работат на полето на човековите слободи и 
права, а особено на институцијата Народен правобранител. Потребата од превенција пред се 
на лицата лишени од слобода за кои постои многу поголем ризик дека би можеле да бидат 
изложени на тортура, на нехуман третман како и на други видови на сурово и нечовечко 
постапување, доведе до значајна промена на улогата на институцијата која го доби и мандатот 
да превенира од овие негативни општествени појави.

Имено, меѓународните и домашни документи својот 
фокус го ставаа на утврдување на правила и прописи 
за заштита на лицата што издржуваат казна затвор и на 
сите други лица кои на друг начин се лишени од слобода. 
Меѓутоа, праксата покажа дека утврдувањето на вакви 
прописи или правила не се доволни бидејќи речиси 
сите општества и денес се соочуваат со проблеми во 
обезбедувањето на хуман пристап на лицата лишени од 
слобода.

Поради тоа, освен писмените гаранции за правата 
на лицата лишени од слобода, меѓународната заедница 
предвиде низа тела, како на светско, така и на европско 
ниво кои ги следат состојбите од аспект на почитувањето 
и спроведувањето во пракса на овие правила. Не 
случајно, освен Конвенцијата против тортура на Советот 
на Европа и основањето на Комитетот против тортура, се 
донесе и Факултативниот протокол кон Конвенцијата за 
превенција на тортура на ОН и се основа Подкомитет за 
превенција на тортура, но се предвиде и востановување 
на Национални превентивни механизми (НПМ) во земјите 
што го ратификувале овој протокол.

Со ратификацијата на Факултативниот протокол 
кон Конвецијата против тортура и друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување 
на ООН во декември 2008 година, Народниот правобранител 
е назначен за Национален превентивен механизам, со 
можност да соработува со невладините организации 
регистрирани во Република Македонија и организации кои 
имаат статус на хуманитарни организации во Република 
Македонија. 

Заради потребата од усогласување со одредбите од Законот за ратификација на 
Факултативниот протокол на Конвенцијата против тортура и друг вид на свирепо, нечовечко 
и понижувачко постапување или казнување потребатата да се нагласи посебната грижа 
на државата спрема детето со оглед на неговата физичка и ментална незрелост, на што 

Измени на Законот за народниот 
правобранител - 2009 год.
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упатува Конвенцијата за правата на детето на ООН и потребата за дополнителна заштита на 
инвалидните лица и нивното рамноправно учество во општествениот живот, во 2009 година 
донесени се измени и дополнувања на Законот за народниот правобранител.

Со истите заради обезбедување посебна заштита се воспоставуваат оделенија за заштита 
на правата на децата и на лицата со посебни потреби, одделение за заштите на граѓаните 
од дискриминација и тортура и друг вид на свирепо, нечовечко и понижувачко постапување 
или казнување, како и одделение за правична и соодветна застапеност на граѓаните. Воедно, 
на нормативен план се направи обид и за зајакнување на финансиската самостојност на 
Народниот правобранител.
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 Иван Шелих, заменик - народен правобранител на Република Словенија

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО УЛОГА НА 
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување (во понатамошниот текст: Факултативниот 
протокол), усвоен од Генералното собрание на Организацијата на Обединетите Нации на 
18 декември 2002 година и овозможен за потпишување и ратификација од 4 февруари 2003 
година, воспоставува систем на редовни (превентивни) посети што ги прават независни 
меѓународни и национални тела на места каде што луѓето се лишени од слобода заради 
спречување тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување 
(член 1 од Факултативниот протокол).

На меѓународно ниво, Поткомитетот за спречување на тортура и друго сурово, нечовечко 
или понижувачко постапување или казнување на Комитетот против тортура (во понатамошниот 
текст ПСТ) е основан според Факултативниот протокол и секоја држава членка ќе формира, 
назначи или одржува на домашно ниво едно или повеќе тела за спречување тортура и друго 
сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување кои вршат посети (во 
натамошниот текст: Национален превентивен механизам - НПМ).

Во однос на одредбата од член 17 од Факултативниот протокол, секоја држава-
пристапничка одржува, назначува или ќе воспостави, најдоцна една година по влегувањето 
во сила на наведениот протокол или по неговото ратификување или пристапување, еден или 
повеќе независни НПМ-и за спречување на тортура на домашно ниво. Член 17, исто така, 
предвидува дека механизмите што ги формираат децентрализираните единици може да се 
назначат како НПМ-и за целите на Факултативниот протокол, ако истите се во согласност со 
неговите одредби.

НПМ, при вршењето на своите должности и овластувања ги посетува сите локации во 
земјата каде што лица се лишени од слобода и проверува како се третираат тие лица, со цел да 
се зајакне нивната заштита од тортура и други форми на сурово, нечовечко или понижувачки 
третман или казна. Почитувајќи ги релевантните правни норми, НПМ дава препораки до 
соодветните органи за подобрување на условите и третманот на луѓето и спречување на 
тортура и други форми на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. 
Во тој поглед, може исто така да поднесе и предлози и коментари за применливите или 
изготвените акти.

Со цел да им се овозможи на НПМ-и да ги исполнат своите должности и овластувања, 
државите-пристапнички на Факултативниот протокол се обврзуваат да обезбедат:

а) пристап до сите информации во однос на бројот на лица лишени од слобода во 
местата на притвор како што е дефинирано во член 4, заедно со бројот на такви 
места и нивните локации;

б) пристап до сите информации што се однесуваат на третманот на притворените 
лица и нивните услови за притвор;
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в) пристап до сите места на притвор и нивните капацитети и опрема;
г) можност за разговори без надзор со лицата лишени од слобода без присуство на 

сведоци, лично и/или со преведувач (доколку е потребно) и со кое било лице за 
кое НПМ смета дека може да обезбеди релевантни информации;

д) слободен избор на места кои сакаат да ги посетат и лица со кои сакаат да разго-
вараат;

ѓ) право да контактираат со ПСТ, да испраќа информации до ПСТ и да остваруваат 
средби со ПСТ.

Интересно е да се напомене дека Факултативниот протокол им дава на државите-
пристапнички, во поставувањето, назначувањето или одржувањето на НПМ, голема слобода, 
бидејќи за разлика од ПСТ не ја дефинира точната форма и структура на механизмот дефиниран 
за спречување на тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување на национално ниво. Државите-пристапнички мораат, секако, да ги следат 
барањата од самиот Факултативен протокол и неговата цел, односно дека заштитата на лицата 
лишени од слобода од тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување може да се зајакне со несудски средства од превентивна природа, врз основа 
на редовни посети на местата на притвор. Според член 18 од Факултативниот протокол, 
државите-пристапнички гарантираат функционална независност на НПМ-и и независност на 
нивниот персонал. Понатаму, државите-пристапнички ги преземаат неопходните мерки за 
да обезбедат дека експертите од НПМ ги имаат потребните способности и професионално 
знаење. Истовремено, истите се стремат да постигнат рамнотежа меѓу половата и соодветната 
застапеност на етничките и малцинските групи во земјата. Државите членки, исто така, се 
обврзуваат да ги стават на располагање потребните ресурси за функционирање на НПМ-и. При 
основањето на НПМ-и, државите-пристапнички треба внимателно да ги разгледаат начелата 
кои се однесуваат на статусот и работењето на националните институции за унапредување 
и заштита на човековите права. Согласно Факултативниот протокол, ниту еден орган или 
функционер не смее да нареди, примени, дозволи или толерира каква било санкција против 
кое било лице или организација, поради тоа што му соопштило на НПМ какви било информации, 
без разлика дали истите се вистинити или невистини и таквото лице или организација нема 
да биде предмет на предрасуда на кој било начин. Доверливите информации кои ги собира 
НПМ се сметаат за тајни. Нема да се објавуваат лични податоци без изрична согласност на 
засегнатото лице (член 21 од Факултативниот протокол).

Во ноември, Факултативниот протокол, кој е на сила од 2006 година, имаше 84 држави-
пристапнички, при што дополнителни 15 држави штотуку го потпишаа. Од горенаведените 
држави, 65 веќе имаат воспоставено или назначено свој НПМ. Во повеќето од нив, должностите 
и овластувањата на НПМ се преземени од страна на народниот правобранител (особено 
во Европа), како, на пример, во случајот со Македонија. За таа цел, само неколку држави 
имаат воспоставено посебен механизам (на пример, Швајцарија и Германија) или назначено 
постоечко тело (на пример Обединетото Кралство). Убеден сум дека, како и во Словенија, 
една од причините зошто на Народниот правобранител на Македонија му беа доверени 
дополнителните должности и овластувања на НПМ беше вниманието кое тој постојано го 
посветува (и посветуваше во минатото) на иницијативите поднесени од притворени лица и 
неговата превентивна улога во ова поле и тоа со стандардниот и солиден начин на работа при 
посета на местата каде што се лоцирани лицата лишени од слобода. Неговата независност 
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(функционална, лична и финансиска), гарантирана со Уставот и Законот за народен 
правобранител за човекови права, несомнено, исто така, одиграа важна улога.

Со тоа што му се доверени должностите и овластувањата на НПМ, Народниот 
правобранител стана составен дел на општо применлив систем под покровителство на 
Обединетите нации, кој наметнува (дополнителен) механизам за спречување на тортура и 
други форми на малтретирање на лицата лишени од слобода на меѓународно и национално 
ниво. Како што веќе беше кажано, овој систем особено се заснова на редовни посети на 
местата на лишување од слобода.Тоа се превентивни посети, чија цел е да се спречи тортура 
или друго малтретирање пред истите да се случат. Затоа, постои потреба од прилагодување на 
методите за работа и поделба на две клучни области на работа на народниот правобранител 
(превентивни активности кои се состојат од должностите на НПМ и реактивни активности 
поврзани со разгледување на пристигнатите иницијативи). Потребата за оваа поделба е 
експлицитно утврдена во точка 32 од Упатството за национални превентивни механизми8 
донесено од страна на ПСТ на неговата 12-та седница во Женева од 15 до 19 ноември 2010 
година.Точка 32 утврдува дека „кога телото назначено како НПМ врши други функции покрај 
оние од Факултативниот протокол, функциите на НПМ треба да се доделат на посебна единица 
или одделение, со сопствен персонал и буџет“.

Заклучок

Верувам дека преку ефикасно спроведување на должностите и овластувањата на НПМ, 
Народниот правобранител претставува еден од најуспешните модели за имплементација 
на Факултативниот протокол на национално ниво. Меѓутоа, треба да се има предвид дека 
ова вклучува дополнителни должности и обврски кои се разликуваат од основната улога 
на Народниот правобранител, а тоа е да постапува по претставките поднесени од страна на 
поединци. Заради ефикасно спроведување на должностите на НПМ, народните правобранители 
имаат потреба од дополнителни и доволно ресурси; покрај тоа, тие мора соодветно да ги 
прилагодат своите методи на работа за спроведување на овие должности бидејќи тоа особено 
вклучува извршување на редовни, превентивни посети на местата на лишување од слобода.

На набљудувањата, предлозите и препораките за подобрување на состојбата на 
Народниот правобранител во извршувањето на должностите и овластувањата на НПМ 
честопати се реагира во пракса и тоа резултира во подобрување на условите и третманот на 
лицата лишени од слобода. Преку нивното работење, Народните правобранители значително 
придонесуваат за подобрување на состојбата на лицата лишени од слобода и за примената 
на меѓународните стандарди кои се однесуваат на третманот на таквите лица. Најважен во 
овој поглед е превентивниот ефект на посетите, чија цел е да се спречи тортура или друго 
малтретирање пред истите да се случат.

8 Достапно на: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
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Иџет Мемети, народен правобранител 
интервју „Теа модерна“, мај 2009

ОМБУДСМАНОТ НЕ СМЕЕ ДА ГРЕШИ  

Во западните демократии, омбудсман е силна и престижна демократска 
институција, функција со голем авторитет и многу блиска до граѓаните бидејќи тие 
имаат доверба во него затоа што ги штити нивните права. Господине Мемети, можете 
ли да направите паралела со нашето искуство? Колку, на пример, Вие лично сте 
задоволни како народен правобранител?

Би сакал одговорот на вашето прашање да го почнам со една моја констатација, која 
се базира на тоа што значи проучување на функционирањето на независните механизми за 
заштита на човековите права и она што значи практика и размена на искуства со другите 
мои колеги и од земјите кои имаат богата демократска традиција, но и од оние кои скоро 
ја вовеле институцијата омбудсман. Заклучокот е следен - омбудсманот треба и мора да се 
чувствува во општетството! Граѓаните треба да бидат убедени дека омбудсманот будно ги 
следи институциите во општеството, ги надгледува и притоа успева во тоа надгледување да 
создаде еден добар баланс и со помош на  прифатливи укажувања и препораки, фактички 
од една страна да им докаже на институциите дека граѓаните се во право, или, пак, од 
друга страна да ги убеди граѓаните дека навистина е постапено согласно законот. За да се 
постигне ова  се разбира, потребено е исполнување на неколку услови, почнувајќи од тоа што 
значи познавање на функционирање на системот, традиција на демократско општество, па 
и менталитет на општеството, со еден збор едно солидно ниво на развиток на демократското 
општество. 

Тоа значи дека обудсманот е и сликата за демократијата во едно општество?
Токму така, омбудсманот во едно општество е одличен индикатор за нивото на развитокот 

на демократијата. Тука, се разбира, се гледаат разликите меѓу нас и оние општества со 
демократски традиции. Во земјите во транзиција, на пример, потешко се остваруваат 
демократските принципи што, секако дека влијае на работата и на функционирањето на 
институцијата омбудсман, иако јас имам чувство дека и кај нас се повеќе се прифаќаат 
интервенциите на народниот правобранител од страна на органите или другите институции 
на системот. Сепак, морам да кажам дека истовремено тоа мое чувство ми кажува дека тие 
забелешки се прифаќаат не поради тоа што службеникот или институцијата имат висока 
свест дека навистина така треба да постапат, или дека се свесни за добронамерноста на 
интервенцијата на омбудсманот туку дека тоа го прават знаејќи дека омбудсманот може со 
други мерки и инструменти да оди понатаму до некоја повисока инстанца. Значи, се уште 
има потреба за подигнување на свеста кај тие што одлучуваат за правата на граѓаните и 
сметам дека тука е клучната работа и затоа мора поинтензивно да се работи ако сакаме да 
постигнеме, на пример, јавната администрација да биде посовесна и поодговорна во однос на 
препораките на народниот правобранител. 
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На што најмногу се жалат граѓаните?
Главно на работењето на судската власт. Но, ова не е само карактеристика за нашето 

општество, ова е карактеристика која ја слушам од моите колеги омбудсмани и од многу 
поразвиените демократски земји. Од 2005 година од кога сум на чело на оваа институција 
бројките покажуваат дека на врвот се преставките  кои се однесуваат на судската власт. Како 
јас би го толкувал ова, Зошто токму судската власт е тој сегмент на кој граѓаните најмногу се 
жалат? Тука се битни два аспекта. Едниот е дека во судската постапка има две страни, дека 
судот носи одлука за која нормално е едната страна да мисли дека правдата не е задоволена, 
или да смета дека одлуката требало да биде донесена на поинаков начин. Тука не сакам да го 
занемарам и квалитетот на судските одлуки во Република Македонија и покрај тоа што често 
пати сум бил критикуван што токму јас се мешам во судската власт и ги квалификувам некои 
одлуки на судот дека не само што не се судени во разумен рок, туку и дека не се квалитетни. 
Втората работа е поврзана со тоа што  граѓаните исцрпени од долгите судски постапки, во 
институцијата Народен правобранител гледаат една искра надеж и се обраќаат до него за да 
видат што тој може да им помогне. Јас ќе ви наведам еден пример од пред неколку години 
кога јавно излегов со критика кон неколку судии при што РСС реагираше експресно. Следниот 
ден мојата канцеларија беше полна со граѓани кои се жалеа токму на судството.Исто така, би 
сакал да укажам на тоа дека јас сум постојано во комуникација и со Комесарот за човекови 
права и со Судот за човекови права во Стразбур и мислам дека е многу добро што постои 
наднационална можност за заштита на човековите права. Меѓутоа, моите сознанија говорат 
дека и Судот во Стразбур почнува да добива голем број предмети и дека и тој почнува да 
се соочува со неефикасноста. Затоа за мене е најважно самите земји да вложат повеќе труд 
предметите се повеќе да се решаваат во домашните судови, а се помалку да заминуваат на 
решавање во Стразбур, па таму да се чека на нови три или четири години додека истиот не 
биде решен. 

Токму тоа е и најголемото прашање, како тоа да се постигне кај нашето судство?              
На начин што би создале инструменти и можности и правна регулатива тука, во Македонија, 

да се решаваат проблемите. Видете, граѓаните често пати кога ќе го исцрпат определеното 
право најчесто велат: “Ќе одам во Стразбур, таму ќе ја барам правдата! Меѓутоа, не се докрај 
информирани што тоа точно значи. И не само граѓаните, туку за жал и институциите. Граѓаните 
се повеќе знаат дека согласно Конвенцијата за заштита на човековите права и протоколот со 
кој е заснован тој суд, државата е должна да ја спроведе пресудата на Судот. Меѓутоа, кај нас  
на тоа се гледа како на техничка работа- да се наплати  изречената казна и со тоа се смета 
дека е решен проблемот Не, тоа не е суштината во подобрувањето на функционирањето 
на судството! Според мене суштинско и најбитно е да се одговори на прашањето како во 
иднина да се подобри функционирањето на домашните судови, а граѓаните се помалку да 
размислуваат за Стразбур. Всушност, тоа е и целта на омбудсманот. Значи, да ги надгледува 
органите, да ги отсликува состојбите и таму каде што има слабости да каже дека тие слабости 
треба да се поправат. Никако на одлуките од Стразбур не треба да се гледа на начин што ќе 
се каже: Ќе ја платиме казнат и толку!
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Сепак, познато е дека токму поради тоа што граѓаните главно се чувствуваат тука 
немоќни, главната надеж ја гледаат во Судот во Стразбур и таму ја бараат правдата 
надевајќи се дека нивните маки со овдешното судство ќе бидат прекратени... 

Апсолутно е така и успеваат! Тоа го покажува состојбата бидејќи бројката на наши 
граѓани кои ја тужат државата во Стразбур од година во година расте. Меѓутоа, јас мислам 
дека веќе има и одредени чекори, кои ќе почнат да влијаат таа бројка полека да  почнува да 
се намалува. Особено во однос на она што значи судење во разумен рок, затоа што од јануари 
оваа година Врховниот суд доби ингеренции да утврдува дали судијата судел во разумен 
рок или не. Често пати граѓаните најдиректно мене ме прашуваат: „Господине Мемети, 
кажете ми Вие што значи судење во разумен рок бидејќи ние самите не можеме да дојдеме 
до таков одговор, иако во нашите закони постојат точни рокови за судската процедура?” Јас 
им велам вака - разумен рок  подразбира висока свест и одговорност на оној што работи, 
било во однос на она што значи јавна администрација, она што значи судска  власт или, 
пак, она што подразбира канцеларија на омбудсманот! Разумен рок е оној рок  во кој на оној 
што одлучува му е доволен да го созрее предметот  за да се донесе навистина квалитетна 
одлука. Се разбира, за полесните предмети може да траат неколку месеци, а потешките и 
со години, но најважна е одговорноста и професионалноста во работата. Затоа и велам дека 
националните општества мора да вложат многу повеќе труд во решавањето на проблемите, а 
Судот во Стразбур да биде последната инстанца која ќе има можност ефикасно и квалитетно 
да одлучува. И втората работа кога станува збор за ова прашање е да се вложат напори 
одлуките  на судот во Стразбур не само да ги плаќаме туку врз основа на нив  да создадеме и 
поквалитетна судска пракса и поефикасна правна регулатива. Само на таков начин ќе можат 
да се подобрат состојбите со позабрзани чекори. Јас сум свесен дека тоа е процес и дека тоа 
не може да се постигне одеднаш. 

Неодамна имавте средба со специјалниот претставник на ОН за верските 
слободи, Асма Џахангир. Таа даде позитивни оценки за верските слободи, но беше 
шокирана од верскиот фанатизам и настаните на Плоштадот во Скопје. Што точно 
разговаравте?

Иако навидум изгледаше дека е тоа протоколарна посета, сепак текот на разговорите 
траеше многу повеќе од она што го предвидуваше протоколот бидејќи разговаравме за 
многу чувствителни прашања. На пример, за прашања како што е правото на слободата на 
мислењето, за слободата на изразување на став, правото на слободата на уверување, на 
верското убедување. Всушност, многу искрено ги отворивме сите овие прашања. Можам да 
кажам дека госпоѓата Џахангир беше многу вознемирена во однос на настанот, којшто се случи 
на плоштадот во Скопје, особено во делот на прашањето дали на граѓаните во Македонија 
им се овозможува да го искажат слободно своето мислење и својот став во однос на тоа како 
сакаат, односно не сакаат да го видат својот град. Тоа што уште повеќе ја загрижи беа оние 
извици, кои беа слушнати на плоштадот и кои лесно можат да ја потпалат атмосферата во 
едно мултиетничко и мултикултурно општество. И во оваа пригода сакам да нагласам дека 
канцеларијата на Народниот правобранител веднаш го соопшти својот став дека правото да 
се искаже сопственото мислење е фундаменталното право на граѓаните, а институциите на 
државата се должни да им овозможат на граѓаните тоа право на говор да можат слободно 
да го остварат. Ние, исто така, веднаш јасно соопштивме дека навредливите зборови можат 
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многу да му наштетат на нашето општество. За мене е неприфатливо несогласувањето со 
ставот на другиот да се изразува преку насилство или со навредување.

Како ги коментирате оние меѓународни извештаи во кои се укажува на 
назадување на демократијата во Македонија, па дури се посочува дека по одделни 
прашања сме “демократија со мана”?

Видете, јас не се согласувам со тоа дека има идеални системи. Развојот на една земја 
се гледа токму преку надградувањето на институциите и нивното тежнеење подобро да 
функционираат. Мислам дека ние сме земја, која сепак напредува. Е, сега, која е брзината 
и дали сите институции и воопшто сите во општеството доволно вложуваме труд за да со 
задоволителни чекори одиме напред, тоа е сосема друго прашање. Тука, се разбира, дека 
уште има простор за многу работа. Знаете, јас не се согласувам со оние тези кога ќе се каже 
“тој не не внесе во ЕУ!” Всушност, ние имаме една лоша навика, која многу ни пречи и ни штети 
на општеството, а тоа е навиката секогаш да впериме прст кон друг. Европските процеси се 
заеднички и сите треба да вложиме колку што можеме, колку што ни дозволува знаењето, 
капацитетот и законската регулатива за да успееме. Таа европска цел е заедничка цел. Општо 
мислење на граѓаните е дека со заеднички залагања треба да стасаме до таа европска цел  
што е можно побрзо. Се разбира, некој има помала, а некој поголема одговорност, меѓутоа 
напорите да се стане дел од Европа треба да бидат заеднички. Тоа е процес за доброто на 
сите и така треба да се однесуваме.

Доаѓате од инаугурацијата на новиот шеф на државата, Ѓорги Иванов. Кој е 
Вашиот впечаток? Очекувате ли соработка од претседателот Иванов?

Да, бев на инаугурацијата и внимателно го слушав неговиот говор, во кој ги посочи 
главните приоритети како ќе ја извршува функцијата претседател на државата. Добро е што 
новиот претседател кажа дека особено ќе се грижи за демократските процеси и правата на 
сите граѓани, а во тие тие рамки најави отворена соработка со сите институции во земјата. 
Тоа е добра порака. Очекувам соработка од претседателот Иванов и верувам дека сигурно ќе 
ја имаме.                 

ОМБУДСМАНИТЕ ИМААТ ТЕШКА ЗАДАЧА

Имате ли свој фаворит меѓу западните омбудсмани, кој би го посочиле како 
пример за добар народен правобранител?

Во светот постојат три групи од каде што се регрутираат омбудсманите или народните 
правобранители. Едната група е судството, другата политичарите, а третата група се 
професорите. Праксата покажува дека најдобро функционираат оние кои имаат и политичко 
искуство, политички беграунд. Тешко е да се издвои репер за она што значи добар омбудсман 
бидејќи сите омбудсмани имаат тешка задача. Нема народен правобранител кој не се соочува 
со проблеми, но јас би сакал да потенцирам што е најважно за неговата работа. Тоа е колку 
е тој прифатен од институциите и колку тие се отворени кон него и ги прифаќаат неговите 
препораки,со еден збор, колку тие соработуваат со него. Голема улога има и соработката на 
омбудсманот со медиумите. Всушност, колку, овој јас би го нарекол  триаголник, поквалитетно 
функционира, толку побрзо можеме да одиме напред. Од исклучителна важност е поддршката 
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на омбудсманот од страна на институциите на системот. На пример, не случајно во нашиот 
закон постои одредбата дека доколку народниот правобранител побара да биде примен од 
страна на претседателот на државата, премиерот или претседателот на собранието, тие треба 
да остварат средба со него во рок од 24 часа! 

Интересно е да кажам дека ние годишно имаме околу 3.000 претставки од граѓаните во 
нашите канцеларии. Не секогаш сме убедени дека тие се во право меѓутоа слободен сум да 
кажам дека нас не влече некоја внатрешна енергија дека граѓаните се во право. Исто така, 
кај нас доаѓаат различни категории граѓани, со најразлични проблеми, а тоа значи дека и 
без да сакаш, влегуваш во нивните животи, во нивната кожа. Јас и порано сум кажал дека 
за мене проблемите на граѓаните никогаш не можат да бидат само еден обичен лист хартија, 
тоа се човечки судбини. Кога се работи за правата на граѓаните одговорноста мора да биде 
на поголемо ниво, а совесноста на оној што работи да остане чиста. Знаете, нема поголема 
сатисфакција и посилен мотив да продолжите понатаму отколку кога знаете дека сте успеале 
да му помогнете на граѓанинот и сте го заштитиле неговото граѓанско право. 

ШВЕДСКА 200 ГОДИНИ ИМА ОМБУДСМАН

Би сакал да дадам еден интересен податок кога станува збор за историјатот на 
Омбудсман институцијата. За нас омбудсманите оваа година е историска затоа што се слават 
200 години од формирањето на институцијата Народен правиобранител во Шведска која важи 
за татковина на оваа институција. Чест ми е што ке присусутвувам на оваа прослава која ќе се 
држи во јуни, затоа што имам тесна соработка со парламентарниот омбудсман на Кралството 
Шведска г. Матс Мелин. Тој ми пренесе едно добро искуство, дека одлуките на омбудсманот не 
смеат да бидат избирази, импулсивни. Напротив секоја некоја одлука мора да биде издржана, 
аргументирана, затоа што зборот на омбудсманот мора да тежи.

КАКО СТАНАВ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА?

Морам да признаам дека во политиката влегов случајно, во 2001 година, кога Македонија 
беше соочена со конфликтот. Тогаш се формираше владата на широка коалиција и јас добив 
покана да бидам член на таа влада. На почетокот и јас самиот не верував во такво нешто, дури 
најискрено да Ви кажам бев и малку исплашен бидејќи ја следев седницата на Собранието, 
а таму се одвиваше една многу жесто дебата. Но, се случи да дојдам во Скопје и по неколку 
разговори и убедувања прифатив да станам министер за правда во владата на широка 
коалиција. Се сеќавам и на тоа дека на заклетвата сите министри беа во костуми и вратоврски, 
а јас немав прилика да бидам така облечен бидејќи немав време да облечам посвечена 
гардероба. Сепак, најважно беше што тогаш се направи таа широка коалиција во која влегоа 
сите поголеми политички партии за да земјата се извлече од кризата, а целиот процес одеше 
под покровителство на тогашниот претседател Борис Трајковски и меѓународните фактори, 
САД, ЕУ и ОБСЕ.

Потоа заминав во Уставниот суд, но мандатот брзо го потрошив, за околу 8 месеци бидејќи 
еднаш избран судија на Уставниот суд не може повторно да биде избран за уставен судија. 
Во 2004 бев замолен одново да се вратам во владата и повторно станав министер за правда. 
Ако на нешто сум горд од тој период тоа е дека токму во тоа време успеав да реализирам три 
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крупни проекти - стратегијата со законите со која почна реформите во правосудството, како 
и двете закониски решенија - законот за знамињата и законот за употребата на јазиците.     

Од интервјуто на народниот правобранител г. Иџет Мемети за неделникот „Теа Модерна“ - 2009 год.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на регионална конференција, Подгорица, Црна Гора, април 2009 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ -  
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Почитувани дами и господа
Драги колеги,
Најнапред сакам да ја поздравам иницијативата за одржување на оваа конференција со 

оглед на темата која ја има за предмет, имајќи го предвид фактот дека токму имплементацијата 
на Опционалниот протокол кон Конвенцијата против тортура претставува предизвик со кој 
моментално сите се соочуваме.

Темата на која јас денес ќе говорам е еден од елементите кои го сочинуваат мандатот 
на Националниот превентивен механизам, а тоа е превенцијата што воедно е и елемент кој 
неспорно е иманентен на улогата на омбудсманите.

Имено, не случајно повеќето земји кои го ратификуваа протоколот се одлучија улогата 
на национален превентивен механизам да му ја дадат на омбудсманот, како што тоа е случај 
и во Република Македонија.

Ова го велам бидејќи сметам дека Омбудсманот нема мандат само да ги заштитува 
слободите и правата на граѓаните, туку преку своите дејствија, изнесување на ставови и 
мислења или обраќања до јавноста, да делува и превентивно.

Оттука и ќе се надоврзам на искуството на мојата институција на овој план.
Како што реков и понапред, за институцијата народен правобранител во Република 

Македонија, дејствувањето на превентивен план во установите од затворен тип не претставува 
новина.

Ова, бидејќи уште со донесувањето на новиот закон за народен правобранител во 2003 
година на омбудсманот му се даде широк простор во следењето на состојбите со степенот на 
почитување, остварување и заштита на лицата лишени од слобода.

Меѓутоа и во Република Македонија како резултат на евидентираните случаи на 
тортура и потешкотиите со нејзиното справување се наметна потребата од зајакнување на 
инструментите за заштита на човековите права не само од аспект на заштитата, туку и од 
аспект на следење на состојбите и нивно превенирање. 

Гледано од аспект на надлежностите на Институцијата Народен правобранител во 
Република Македонија, постои цврста основа за успешно справување со овој феномен, но 
сепак постои потреба од зајакнување на неговите овластувања и инструментите за објективно 
и целосно утврдување на вистината во случаите на тортура, кое нешто сметам дека ќе биде 
постигнато со измените на нашиот закон кој го предложивме, а имаат за цел зајакнување на 
мандатот во согласност со опционалниот протокол.  

Морам да истакнам и не би сакал тоа да звучи претенциозно, но досегашното наше 
постапување на овој план и пред ратификацијата на опционалниот протокол бележи успеси 
особено од превентивен аспект и покрај тоа што немајќи присилен инструментариум позади 
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себе, за да дојдеме до вистината, во овие случаи се судрувавме и се уште се судруваме со 
препреки токму од оние органи на кои законодавецот им дал законско право да употребуваат 
сила во своето работење и кои често се сторители на оваа сериозна повреда на правата на 
човекот.  

Сепак, во одредени случаи институцијата покажа дека може да ја утврди вистината 
и случаите да бидат понатаму процесуирани со цврсти основани сомненија за постоење на 
тортура.

Меѓутоа, зависноста од овие органи за да дојдеме до информации во случаите на тортура 
во голем дел го отежнуваат истражувањето, затоа што не секогаш ни се доставуваат бараните 
информации и секогаш постои простор за сомневање за нивната релевантност, со оглед дека 
често сторителите се вработени токму во овие органи.

Таканаречената колегијалност, односно прикривањето на сторителите од нивните редови 
е вкоренето во нивната работа и претставува основна препрека во нашето справување со 
феноменот тортура.    

На сите ни е јасно дека борбата против тортура не може да се води само со дефинирање 
на нови законски одредби и нови форми на постапување. Напротив, во кревките демократии 
секогаш е основен проблем свеста и предрасудите. Тоа е оној субјективен момент против кој 
е многу потешко да се справуваме, поради што и превенцијата во оваа сфера се јавува како 
неопходност.

Од тие причини и нашата Институцијата во голем дел своите вон предметни активности ги 
насочува кон редовно следење на состојбите во местата за задржување и казнено-поправните 
и воспитно поправните установи.

Кога зборуваме за лица лишени од слобода пред се мислиме на лица приведени и задржани 
од полиција (полициски притвор); лица притворени од судот заради нивно обезбедување и 
присуство за судење; лица кои издржуваат казна (осудени лица) и лица со заостанат душевен 
развој и психичко пореметување на кои слободата им е ограничена заради лекување во 
здравствени установи.

Улогата на Омбудсманот во оваа сфера се движи во два правца. Првиот е испитувањето и 
констатирањето на повредените права и преземање мерки за нивно отстранување, а другиот 
правец е превентивното дејствување.

Практиката во повеќе земји покажува дека Омбудсманот со своето дејствување во 
двата правца може да биде ефикасен механизам за спречување на мачење и други форми на 
нечовечко и понижувачко постапување или казнување. 

Тој со своите интервенции придонесува да се отстранат неправилностите и воопшто 
дава оценка за состојбите во оваа област. 

Што може да биде предмет на постапување и истражување на Омбудсманот кај оваа 
категорија на лица? Со оглед на учеството на повеќе различни органи и установи кои им ја 
ограничиле слободата или се задолжени за нивно обезбедување и престој, законските рамки 
на дејствување и испитување на повредените права може да бидат различни. Меѓутоа, кај сите 
категории на овие лица три аспекти се општи и битни при проверувањето и дејствувањето на 
Омбудсманот, а тоа се причините за лишување од слобода,третманот и условите за престој и 
сместување во установите во кои се спроведува лишувањето од слобода.
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За нас битни се последните два аспекта бидејќи самото лишување од слобода, освен 
ако драстично не отскокнува од нормативата, во најголем број случаи е предмет на правна 
постапка која само делумно спаѓа во нашите овластувања додека другите два аспекта се 
многу битни од гледна точка на активностите и превентивните мерки на дејствување на 
Омбудсманот.

Ќе се задржам накратко на одредени поважни конкретни подрачја на дејствување 
и преземање на превентивни мерки на Омбудсманот, се разбира во рамките на неговите 
овластувања.

Кога говориме за лица приведени и задржани во полиција без разлика на основот, 
предмет на испитување и дејствување на Омбудсманот кај оваа категорија лица се: причините 
за приведување и задржување, начинот на приведувањето, постапката при приведувањето, 
односот на службените лица, употребата на физичка сила, запознавање со правата и обврските 
на приведеното лице од страна на службените лица (како на пр. правото лицето веднаш да 
биде запознаено за причините за приведување, правото да земе бранител, правото да не 
може да биде задржано во притвор повеќе од 24 часа, правото во овој рок да биде изведено 
пред суд, правото да молчи и сл.).

Исто така,предмет на испитување и дејствување се и условите за престој и сместување 
во просториите во кои се држи притвореното лице и неговиот третман за време на притворот.

Практиката на дејствувањето и постапката во вакви случаи честопати е комплексна, 
особено кога треба да се утврди пречекорување на службените овластувања и неоправдано 
користење на физичка сила. Особено претставува тешкотија комуникацијата на ова лице со 
Омбудсманот тогаш кога никој не знае дека тоа лице е приведено и задржано, па често по 
неговото пуштање, кога ќе се јави кај нас, нашето дејствување е отежнато поради прикривање 
на трагите на недозволеното однесување.

Поради ова битни се изворите на сознанија бидејќи со благовремени сознанија можеме 
лично да го посетиме тоа лице, да разговараме со него без присуство на службено лице, да 
извршиме разговори со службените лица-полицајци, да извршиме увид во документацијата 
(дали му била врачена поканата, дали службеното лице се легитимирало, дали лицето е 
запознаено со причините за приведување, да го утврдиме времето на приведување и времето 
на пуштање и сл.), како и да извршиме увид во просториите каде е сместено приведеното и 
задржано лице.

Самото присуство на Омбудсманот во овие установи, било да е тоа по поднесена 
претставка на лицето или пак од друг извор дава големи ефекти пред сe на превентивен план.

При констатирани незаконитости, неправилности или злоупотреба на овластувањата на 
полицијата Омбудсманот може против такво службено лице да иницира кривична, прекршочна 
или дисциплинска постапка пред надлежните органи, а уште поголеми превентивни ефекти 
предизвикува информирањето на јавноста.

Во предметите кои го третираат ова прашање институцијата се судираше со потешкотии 
во соработката со Министерството за внатрешни работи, поточно Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди. Имено, се соочувавме со грубо одбивање на давање 
информации за имињата на сторителите коишто со своето постапување сериозно го нарушиле 
физичкиот и психичкиот интегритет на граѓаните. Ваквиот чин претставуваше причина повеќе 
во јавноста да бидат откриени случаите кои беа предмет на нашето постапување, а за кои 
не наидовме на соработка од страна на Секторот за внатрешна контрола и професионални 
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стандарди при Министерството за внатрешни работи. Користењето на инструментот јавна 
критика наместо да резултира со успех од страна на МВР, во јавноста беше протолкувано 
како попречување на работата на полицијата, при што недавањето на информации беше 
оправдувано со повикување на Законот за класифицирани информации. За случаите од наша 
страна беа поднесени кривични пријави до  Јавното обвинителство. 

Што се однесува до следењето на состојбите во казнено-поправните и воспитно-
поправните установи, досегашното искуство ни е позитивно, од причина што имаме развиено 
редовна практика на посетување на овие установи и овие активности се одвиваат во 
задоволителна соработка со надлежните органи во установите и Управата за извршување на 
санкции, иако во минатото и во овој сегмент се соочувавме со попречувања, кои за жал главно 
се темелеа на незнаењето или субјективниот пристап на одговорните лица во установите.

Посетите кои ги вршиме се од превентивна природа и нивната цел е спречување 
на евентуалните повреди на правата на лицата сместени во овие установи и тоа преку 
конструктивен дијалог со претставниците на установите, како и намалување на ризикот 
надлежните служби во установите да ги попречуваат лицата сместени во установите да 
поднесуваат поплаки по однос на нивниот статус, условите за сместување, третманот и др. 

Во оваа насока сакам да истакнам дека со поставувањето на поштенските сандачиња 
во казнено-поправните и воспитно поправните установи, како и со презентациите кои ги 
вршевме во овие установи, а имаа за цел запознавање на лицата лишени од слобода со 
нивните права, во голем дел се олесни нивниот пристап до нашата институција и секако се 
зголеми бројот на претставки. 

Превентивните посети, исто така имаат за цел подобрување на севкупните состојби во 
установите. Превентивните посети можат да бидат: редовни и ненајавени.

Редовните посети ги вршиме со цел да се изврши детална анализа на состојбата во 
установите каде слободата на движење е ограничена, за да се идентификуваат причините 
кои можат да доведат до свирепо, нехумано или понижувачко постапување или казнување и 
изготвување на препораки за надминување на утврдените состојби.

Ненајавените посети имаат за цел да обезбедат во најголема можна мера реална и 
објективна слика за условите во установите со цел да се намали ризикот од прикривање 
или менување на постојните состојби, како и да се провери спроведувањето на нашите веќе 
дадени препораки.

Овие посети едновремено имаат за цел да се попречи лицата да бидат заплашени или 
ограничени во контактите со омбудсманот.

На омбудсманот му се овозможува пристап до сите делови во установата и тоа просториите 
во кои се сместуваат лицата лишени од слобода, самиците, просториите за притвор, просторот 
за дневен престој, дворовите, кујните, работилниците, просториите за образование, 
спортските и други слободни активности, медицинските простории, санитарните инсталации, 
како и просториите на службениот персонал. Преку увидот во сите овие простории добиваме 
целосен впечаток за условите за сместување,  постапувањето и третманот на овие лица.

При увидот во наведените установи особено внимание се посветува и на информациите 
кои можат да се добијат од евиденциите кои се водат во установите. 

Имено, задолжително ги проверуваме регистрите на лицата кои се сместени во установата, 
регистрите на дневни настани, здравствената евиденција и здравствените картони на секој 
поединец, како и папките, односно личните досиеја на овие лица. 



166

Секако особено внимание се посветува на условите во установата. Ова пред се се однесува 
на законски пропишаните димензии на просторијата, бројноста на лицата кои се сместени во 
просторијата, хигиенските услови, опременоста на просториите, осветленоста, затопленоста 
во зимски услови, дали редовно се проветруваат просториите, санитарните услови, условите 
за лична хигиена, како и можноста, односно начинот на кој овие лица остваруваат контакти 
со службените лица во установата.

При посетите задолжително остваруваме непосреден разговор со лицата лишени од 
слобода. Во зависност од видот на посетата, вршиме разговор со точно одредено лице или 
група лица и со лица избрани по случаен избор, при што доколку се работи за припадник на 
некоја од заедниците или странски државјанин, ако е тоа потребно обезбедуваме преведувач. 
Еден од најважните аспекти на посетата е можноста за разговор без присуство на службени 
лица од установата, со што им се овозможува на овие лица да зборуваат поотворено и со 
помалку страв. 

На лицата со кои се врши разговор треба да им се овозможи да зборуваат, и во случај на 
наводи за лошо постапување од страна на службени лица треба да се поттикнат да ги искажат 
сите факти од релевантно значење.

За разговорот се составува службена белешка и врз основа на констатираните состојби 
се доставуваат препораки до надлежните органи и се предлагаат мерки што треба да се 
преземат заради подобрување на севкупните услови во установите.  

Препораките мора да бидат специфични, мерливи, остварливи, насочени кон резултат, 
временски определени, според приоритет, образложени и да предлагаат решение за надми-
нување или унапредување на состојбите.

Спроведувањето на дадените препораки се следи преку непосредни контакти со 
службените лица во установите за кои се однесуваат препораките. 

Последователните посети претставуваат систематска проценка за тоа дали претходните 
препораки биле целосно спроведени и истовремено преку нив се идентификуваат сите нови 
проблеми што евентуално во меѓувреме се појавиле. Доколку во текот на посетата има  
индивидуални поплаки за конкретни повреди на правата, посебно се составуваат претставки 
и се постапува по истите. 

Понапред во текстот се осврнав на соработката со надлежните органи со кои неопходно 
комуницираме во следењето на состојбите од оваа сфера.

Морам да кажам дека постои напредок во разбирањето на улогата на омбудсманот и 
генерално во соработката, меѓутоа се уште постои потреба од едукација на вработените во 
установите од затворен тип и овластените службени лица од министерството за внатрешни 
работи.

Се уште не постои „сенс“ и сензибилитет за потребата од почитување на правата 
на лицата лишени од слобода или со еден збор недостасува хуманиот аспект во нивното 
третирање. 

Ова го говорам бидејќи се уште се соочуваме со случаи кои покажуваат дека тортурата 
постои во овие установи за што пред извесно време и грубо бевме потсетени. Имено, преку 
информации добиени од медиумите се стекнавме со сознанија за свирепо казнување на 
осудени лица во една од казнено-поправните установи, за која информација на почеток се 
правеа напори од страна на надлежните органи да биде прикриена.  
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Меѓутоа, не можејќи да го спречат нашето испитување и увид на лице место, случајот 
беше во потполност разоткриен и против сторителите инаку надзорници во установата од 
наша страна беа поднесени кривични пријави до јавниот обвинител.

Овој случај говори за фактот дека и медиумите претставуваат многу важен извор на 
информации преку, кој многу често дознаваме за случаите и воедно ни помагаат во нивното 
пласирање во јавноста, што исто така сметам дека претставува превенција бидејќи директно 
на свеста дејствува на луѓето за недозволеноста на ваквите дејствија.

Што се однесува до невладиниот сектор кој претставува многу важен сегмент во нашата 
работа, морам да истакнам дека соработката главно се одвива задоволително и со оглед 
дека согласно Законот за ратификација на опционалниот протокол е предвиден модел на 
омбудсман плус, односно соработка со невладиниот сектор.

Имено, многу често се случува токму од невладините организации да добиеме сознанија 
за извршени дела на торура, а често-пати од овие организации сме добивале и финаниска 
поддршка за правење на форензички анализи.

Токму од овие причини би сакал да нагласам дека соработката со невладиниот сектор 
во иднина ќе биде појака.

Искрено верувам дека со измените на нашиот закон ќе ни се олеснат истражувањата за 
случаите на тортура, со оглед на тоа што овие измени предвидуваат и поголеме финансиска 
независност на Народниот правобранител и можност за казнување на службениците кои нема 
да постапат по неговите препораки.

Со ова, не само што ќе се зголеми одговорноста при работата на службениците, туку 
сметам дека ќе се зголеми свеста за потребата од почитување на правата на лицата лишени 
од слобода, што е и една од нашите цели.  
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРЕКУ ТВИНИНГ ПРОЕКТ 

Во 2011 година Нарoдниот правобранител за прв пат почна да ги користи претпристапните 
фондови на Европската Унија (ИПА), а во март истата година започнаа активностите на првиот 
Твининг проект „Зајакнување на капацитетите на Народниот правобранител“, во кој пaртнери 
на институцијата беа Медијаторот на Република Франција и Народниот правобранител на 
Шпанија. 

Твининг проектот имаше суштинска цел да ги зајакне капацитетите на Народниот 
правобранител на Република Македонија и се базираше врз четири основни столба: внатрешна 
ревизија на начинот на работа и на информатичките системи кои се користат; изготвување 
на стратешки план за комуникација со кој ќе се зголеми значењето на македонските граѓани 
за Институцијата; започнувањето со работа на трите нови одделенија (одделение за заштита 
на граѓаните од дискриминација и тортура и друг вид на свирепо, нечовечко и понижувачко 
постапување или казнување, одделение за заштита на правата на децата и лицата со посебни 
потреби и одделение за правична и соодветна застапеност на граѓаните) и реализација на 
нови предлози и реформи во Институцијата кои можат да придонесат за оптимизирање на 
функционирањето и зајакнување на независноста, пред сè во поглед на буџетот - главен 
проблем во ваквите институции.

Во рамките на твиниг проектот беа организирани голем број на работилници, семинари 
и тркалезни маси, студиски посети, а опфатени беа и подрачните канцеларии.
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ПОЧЕТОЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Со Законот за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друг вид сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување, 
Република Македонија даде изјава дека Народниот правобранител е назначен да дејствува 
како Национален превентивен механизам (НПМ).

Превентивните овластувања на НПМ се остваруваат преку спроведување посети во 
сите места каде што лицата се или можат да бидат лишени од слобода (полициски станици, 
казнено – поправни и воспитно – поправни установи, психијатриски установи, вклучувајќи ги 
и неофицијалните места за кои Народниот правобранител ќе добие информација дека во нив 
има лица лишени од слобода).

Целта на овие посети е утврдување на состојбите и испитување на постапувањето кон 
лицата лишени од слобода заради превенирање од тортура, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. Националниот превентивен механизам, по секоја посета 
доставува Посебен извештај кој содржи детална анализа на состојбите и предлага конкретни 
мерки за подобрување на недостатоците и отстранување на идентификуваните ризици.

Националниот превентивен механизам започна со работа на 1 април 2011 година во состав 
од тројца советници за превенција на тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување кои ја извршуваа својата надлежност и задача и во 2012 година.

Националниот превентивен механизам за релативно кусо време успеа да го пронајде 
своето место во општеството со многу видлива улога и надлежности и овластувања 
препознатливи за органите на државната власт.

Во првата година од формирањето на Националниот превентивен механизам во април 
2011, до крајот на годината, тимот на НПМ спроведе вкупно 18 редовни превентивни посети. 
Исто така, започна со спроведување промотивни и едукативни активности во насока на 
запознавање на јавноста со неговата улогата во општеството, одржа прес-конференција на 
која беше промовиран новиот механизам за превенција на тортура, а со поддршка на мисијата 
ОБСЕ и SIDA, одржа  четири тркалезни маси на локално ниво.

Во рамките на меѓународните активности со поддршка на Мисијата на ОБСЕ и Шведската 
агенција за меѓународен развој (SIDA), во Охрид се одржа Регионална конференција за 
„Улогата на омбудсманите во борбата против дискриминацијата и превенцијата на  тортура“.

Втората година од востановувањето, Националниот превентивен механизам го зголеми 
бројот на посетите и спроведе вкупно 32 превентивни посети (25 редовни и 7 последователни 
посети) на места на лишување од слобода, по што изготви посебни извештаи со кои упати над 
500 препораки до надлежните установи и министерствата заради подобрување и надминување 
на недостатоците и отстранување на идентификуваните ризици. 

Националниот превентивен механизам започна со спроведување и на последователни 
посети, преку кои изврши проценка на нивото на спроведување на препораките дадени со 
посебните извештаи од редовните посети кои се спроведоа во текот на 2011 година.  

Една од првите конкретни активности на Народниот правобранител - Национален 
превентивен механизам е поднесеното Мислење до Министерството за внатрешни работи 
на Република Македонија во насока на изменување и дополнување на: Правилникот за 
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општите нормативи и стандарди кои треба да ги исполнуваат просториите за задржување 
лица во полициските станици од општа надлежност, Правилникот за начинот на вршење на 
полициските работи, Правилникот за постапување на полициските службеници со привремено 
одземени и пронајдени предмети и Стандардните оперативни процедури за задржување и 
постапка со задржани лица.

Во текот на 2012 година во рамките на Твининг проектот за поддршка на Народниот 
правобранител беа спроведени 3 активности - работен состанок со шпанскиот национален 
превентивен механизам на кој се разменија искуства за превентивните посети на местата за 
лишување од слобода, студиска посета на Омбудсманот на Шпанија, како и работна средба со 
претставници на НПМ на Шпанија и претставник на Омбудсманот на Франција.

Мислење на Народен правобранител - НПМ за изменување и дополнување на Правилникот за општите нормативи 
и стандарди кои треба да ги исполнуваат просториите за задржување на лица во полициските станици од општа 

надлежност - 2012 год.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на шесттиот конгрес на АОМФ, Квебек, Канада, септември 2009

ОМБУДСМАНОТ ВО ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРАВАТА – 
КАКВИ ЗБОРОВИ ЗА СООЧУВАЊЕ СО ПОЛИТИЧКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ, 

ОД ПРИГОВОР ДО АКЦИЈА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЛУЧАЈ

Почитуван претседател, дами и господа, драги колеги,
Најнапред, сакам да истакнам дека јавните критики ги користам ретко, но ги има.
Вообичаено, предметите ги решаваме со препораки и укажувања. Морам да истакнам 

дека темата на оваа сесија на која веќе говореше од еден аспект г.Делевуа, е во голема мера 
реалност во нашето општество ако се има предвид дека станува збор за општество кое има 
само 18 години независност и се уште е во фаза на прележување на детските болести.

Верувам дека нема да згрешам ако кажам дека и општествата со долга парламентарна 
демократија сигурно не се имуни од влијанијата на политиката но секако не во таа мера 
како што е тоа случај со општествата што го поминуваат процесот на транзиција, односно со 
кревките демократии.

Оттука, мојата улога на промотор и реформатор на јавната свест за човековите права 
навистина е предизвик да се остварува бидејќи корените на бирократијата се долги, а 
начинот на размислување се уште е на несоодветен степен од аспект на она што значи хумана 
димензија на односите во едно општество.

Сепак, Омбудсманот е во голема мера важен сегмент ако се има предвид дека неговите 
мерки и дејствија се оние таканаречени „меки мерки” кои треба да влијаат на начин кој би 
резултирал со разбирање без примена на санкции.

Затоа омбудсманот со право се смета за реформатор на свеста и совеста на државните 
службеници, но истовремено и на јавноста бидејќи искажувањето на ставовите и мислењата 
на омбудсманот во јавноста секако влијаат и на граѓаните, односно на свеста за нивните 
права.

Од тие причини е важно неговиот глас да се слуша во општеството особено кога станува 
збор за состојби кои можат да имаат далекусежни последици.

Ова го велам бидејќи во моето искуство како омбудсман токму мојата реакција во одредени 
политички „обоени“ случаи имала за цел да предупреди дека без брза и квалитетна реакција 
од страна на надлежните органи, постои опасност од конфликти од поголеми димензии.  

Верувам сите сме свесни дека улогата на омбудсманот во едно општество кое е 
мултиетничко и мултикултурно носи низа предизвици особено кога омбудсманот е припадник 
на малцинската заедница како што тоа е случајот со мене. 

Негувањето на толеранцијата и разбирањето на различностите помеѓу заедниците е 
темел за стабилно и здраво општество и оттука од големо значење е начинот на кој ќе се 
постави омбудсманот во оваа сфера.

Ставот на омбудсманот за прашање од таква деликатна природа во голема мера е важен, 



172

ако се има предвид дека во мултикултурните општества секогаш постои опасност од појава 
на конфликти. 

Развивањето на Институцијата во согласност со современите текови, односно нејзината 
децентрализација и формирање на регионални канцеларии, што не е само резултат на 
политичка волја, туку и согледување на потребата за доближување до граѓаните, говори 
дека омбудсманот во нашето општество се развива во согласност со потребите на граѓаните и 
нивните права што е есенцијален момент во остварувањето на функцијата.

Во досегашното работење се покажа дека омбудсманот претставува сегмент кон кој 
граѓаните покажуваат доверба, а од друга страна и сегмент преку кој Владата може да се 
запознае за неправилностите во нејзиното функционирање на еден објективен и непристрасен 
начин.

Низ годините тоа од мене бараше соочување со многу потешкотии со цел стекнување на 
довербата на граѓаните од сите етнички заедници и особено докажувањето дека институцијата, 
а особено јас како носител на функцијата, не сум подложен на политички влијанија. Ова уште 
повеќе од причина што во мултиетничките општества на омбудсманот не смее да му се случи 
каков било пропуст од причина што многу лесно може да ја изгуби довербата од различните 
ентитети и институции. 

Сепак во едно општество каде политиката е инфилтрирана во речиси сите сфери и каде 
истата влијае и на остварувањето на правата на граѓаните, не можеше, а да не дојде и до 
случувања каде сум бил нападнат и како носител на функцијата но и како личност.

Имено, како резултат на постапување по претставка и по исцрпно истражување на 
случај од сферата на судството, утврдив повреда на принципот на судење во разумен рок по 
предмети од страна на одредени судии за што го информирав Републичкиот судски совет, кој 
е орган надлежен да ја цени стручноста и совесноста во вршењето на судската функција и 
препорачав поведување постапка за утврдување одговорност на судиите поради несовесно 
работење.

За истото ја информирав и јавноста, при што првично имаше остри реакции од многу 
страни па, и од страна на медиумите за мојот настап, како и погрешни толкувања дека не сум 
надлежен да дејствувам на тој начин.

Во периодот кога се случуваа овие реакции, јавно искажаниот став на еден еминентен 
професор и влијателна личност во општеството за еден медиум, со наслов „омбудсманот е 
во право“ одеднаш ги стивна сите негативни реакции и уште повеќе ја зголеми довербата на 
граѓаните во институцијата.      

Исходот беше следен: оставка на претседателот на судот, разрешување на еден од 
судиите и покрената дисциплинска постапка за другиот судија.

Значи, се покажа спротивното, односно дека омбудсманот оправдано констатирал 
кршење на човековите права и на принципот за судење во разумен рок, како и дека оправдано 
упатил јавна критика.

Во периодот што следеше, институцијата беше преплавена од предмети кои се однесуваа 
на одолжувањето на судските постапки, а рејтингот на институцијата беше во драстичен 
пораст.

Граѓаните добија надеж дека сепак постои механизам кој може да направи нешто и кога 
станува збор за „моќното и неприкосновено судство“.
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Не помалку важен е случајот со моето јавно критикување на полицијата за несоработката 
со мојата институција, односно попречување на мојата работа за предмети во кои констатирав 
флагрантно кршење на човековите слободи и права со противправно лишување од слобода, 
мачење и друго сурово и нечовечно постапување, како и малтретирање при вршењето на 
службата. 

И што се случи почитувани колеги, наместо да наидам на соодветна соработка од страна 
на полицијата и заедничко решавање на случаите кои не смеат да се случат во едно општество 
кое решило да се определи за демократија и почитување на човековите права, јас наидов на 
отворен напад во јавноста лично од страна на министерот за внатрешни работи, кој притоа 
ме обвини дека на национална основа и селективно ги штитам само правата на Албанците, 
односно дека станувало збор за предмети на припадници од албанската заедница. 

Пред јавноста излегов со релевантни докази и докажав дека ваквите напади се 
непримерни и неосновани, бидејќи предметите за кои ја критикував полицијата беа докрај 
професионално истражени и впрочем во најголем дел поднесени од страна на припадници 
на мнозинското население. Ова беше случај на директен обид за политичко влијание врз 
институцијата. 

 Меѓутоа, проблемите со полицијата верувам не се случај само во моето општество ако 
се има предвид дека на овој орган со закон му е дадено да употребува сила, поради што лесно 
може да се случи пречекорувања на овластувањата. 

Мојата борба со полицијата сепак резултираше со доверба на граѓаните во мојата 
институција што сметам дека е суштината на она што треба да го постигне еден омбудсман.

Влијанието на политиката за жал највеќе се рефлектира во работата на полицијата, 
па и мојот трет случај е поврзан со нејзината работа, односно злоупотребата на нејзините 
овластувања.         

Имено, пред неколку месеци беше организиран мирен протест од страна на група граѓани 
кој имаше за цел искажување на нивниот став за изградба на црква на градскиот плоштад.

Групата која легално го имаше пријавено протестот беше нападната од друга група 
граѓани и притоа беа слушнати извици со погрдна етничка конотација помеѓу двете најголеми 
етнички заедници во земјата.

Полицијата која беше присутна на настанот не презеде доволно мерки за заштита на 
нападнатите граѓани.

Случајот предизвика лавина од реакции и јас како омбудсман сметав дека треба веднаш 
да реагирам со свој став пред јавноста, загрижен за последиците кои можат да следат. 

Во јавноста го осудив настанот потенцирајќи ја мојата загриженост и тоа не само за 
попречувањето на правото на слободно изразување на ставот и мислата туку и за погрдните 
извици од етничка природа кои беа слушнати на настанот, а кои можат да предизвикаат 
кофликти од поголеми размери.

Во периодот што следеше беа поднесувани претставки од нападнатите граѓани, но 
полицијата не ја призна својата вина за настанот и случајот не резултираше со правичен 
исход.

Меѓутоа, како што предупредив, во наредниот период се случи друг настан во кој 
имаше физичка пресметка помеѓу припадници на македонската и албанската заедница и 
медиумите во оваа прилика потенцираа дека единствено омбудсманот предупредуваше дека 
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ако институциите немаат брза реакција дека вакви и слични штетни појави можат да се 
повторуваат, да стануваат се посериозни, да ги кршат правата на граѓаните и да му наштетат 
на општеството во целина.

Почитувани колеги, ќе ви презентирам уште еден случај за кој што по сопствена иници-
јатива покренавме постапка, а се однесуваше на починато лице чии медицински наоди беа 
изнесени во јавноста. 

Откако констатиравме повреда на правото на приватност и упативме препорака 
за преземање соодветни мерки, ставот за случајот го изнесовме во јавноста. Замислете 
почитувани колеги, наместо функционерот во конкретниот случај министерот за здравство да 
наложи прифаќање на препораката, истиот се осмели телефонски да ми се јави лично на мене 
и да приговара за мојата реакција.

Тоа може да се оквалификува како своевиден политички притисок на кој јас одговорив 
со целосна игноранција, односно цврсто останав на мојот јавно искажан став.              

Почитувани колеги, како што претходно нагласив, Омбудсманите, а особено оние во 
земјите во транзиција се соочуваат со дополнителни тешкотии бидејќи освен што се справуваат 
со системските проблеми се справуваат и со бариери од субјективна природа кои се поврзани 
со свеста на јавната администрација, функционерите и сите оние што ја практикуваат моќта.

Некоректниот однос на администрацијата кон дејствијата на Омбудсманот во некои 
случаи, исто така се забележува дека се јавува и како резултат на тоа што не постои 
кооперативност и од другите органи како на пример Собранието. Ова го велам од причина 
што годишните извештаи за состојбите на човековите права што Омбудсманот ги доставува 
до овој орган не се разгледуваат темелно и на тој начин се пропушта важна можност да се 
изврши политичка контрола на Владата од една и да се има увид во работата на органите на 
државната управа, од друга страна.

Меѓутоа, со право се вели дека еден демократски изум каков што е институцијата 
Омбудсман не може сама по себе да го реши проблемот во заштитата на правата и слободите 
на граѓаните. Напротив, секаде во светот Омбудсманот е замислен да дејствува во духот на 
демократијата, со кооперативна влада и администрација кои во целина управуваат ефикасно 
и вистински се заинтересирани за отстранување на недостатоците и неправилностите што 
можат и ненамерно да се направат.      

Неговата улога на овој план пред се се состои во следење на законодавството имајќи 
предвид дека Омбудсманот има овластувања да иницира измени и дополнувања на одреден 
законски пропис кој во себе содржи одредби што можат да претставуваат потенцијален извор 
за раздор или елементи на дискриминација за припадниците на одредена етничка заедница. 

Меѓутоа, усвојувањето и донесувањето на меѓународни документи и закони не значи 
гаранција дека правата и слободите на човекот во едно општество ќе бидат почитувани. 

Не, свеста е она што го прави општеството да биде одговорно и да ги почитува правилата 
кои се обврзало дека ќе ги почитува, а тоа е процес на кој ние во нашето општество уште 
треба да работиме.

Критиките наместо да бидат разбрани на начин кој би резултирал со надминување на 
слабостите и заштита на правата на граѓаните, некогаш се толкуваат како напад и кон нив не 
се пристапува со должно внимание иако имаат за цел да помогнат во доследното и законито 
остварување на правата на граѓаните со што придонесуваме кон унапредување на односот на 
органите на власта и граѓаните. 
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Имајќи предвид дека доаѓаме од општества кои од низа аспекти имаат разлики, би сакал 
на крајот да дадам некои насоки кои би ни користеле на сите нас, омбудсмани и медијатори 
без оглед на системите во кои функционираме и на кои ќе можеме да се повикуваме како на 
ставови од овој Конгрес. 

• Најрелевантните институции во општеството треба секогаш на омбудсманот да му ја 
пружат неопходната поддршка и да го заштитат од политички притисоци.

• Соработката на администрација со омбудсманот е услов без кој не се може, за што 
постои потреба од нејзино постојано подобрување.

• Едукацијата на администрацијата и на граѓаните за човековите права треба да биде 
постојана.

• Унапредувањето на односите меѓу омбудсман институциите, невладините организации 
и медиумите е од суштинско значење за ефикасното функционирање на омбудсман 
институциите и показател за неговата непристрасност и објективност во општеството.

• Јавна критика, да, но само кога таа е неизбежна и истата треба многу внимателно да 
се одмери пред да се изнесе.  

Во зависност од тоа колку се исполнети овие насоки говори за степенот на развој на 
демократијата во општеството.

Благодарам.
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Ерван Фуере, поранешен амбасадор на 
Европската Унија во Република Македонија

РАБОТАТА НА ОМБУДСМАНОТ ОД МОЈ АГОЛ

Институцијата Народен правобранител, како што ja знаеме денес, првпат беше востано-
вена пред повеќе од 200 години во Шведска. Оттогаш, значително еволуираше за да стане 
она што е денес во 21 век - неопходна институција во функционален демократски систем. 
Оваа институција обезбедува независна заштита на фундаменталните права и слободи на 
граѓаните и обезбедува одговорност и отчетност на органите на управата.

Иако датира од поново време, Институцијата Народен правобранител во Македонија 
го издржа тестот на времето. Наближувањето на 20-годишнината од нејзиното постоење 
претставува добра можност да се процени улогата на Народниот правобранител на македонската 
политичка сцена и како граѓаните на Македонија ја перцепираат оваа институција. Доколку 
погледнеме наназад, нема сомневање за пионерската улога на оваа Институција во негувањето 
на културата на почитување на правата на граѓаните. И покрај минималните финансиски 
ресурси и ограничениот број на вработени, успеа да изгради углед и репутација и ја заслужи 
почитта на оние на кои им служи.

Сите извештаи од меѓународни организации и институции, како што се оние на Европ-
ската Унија, се едногласни во својата пофалба за работата на Народниот правобранител 
во Македонија. Истите извештаи, исто така, потенцираат дека и покрај тоа што Народниот 
правобранител и понатаму останува клучна надзорна институција во земјата, особено во однос 
на остварувањето и унапредувањето на човековите права и основни слободи на граѓаните, 
ресурсите што им се на располагање се недоволни. Оваа проценка особено се повторува 
во текот на изминатите неколку години. На пример, во годишниот извештај на Европската 
комисија за 2016 година се вели: „Поддршката од националните власти на канцеларијата на 
Народниот правобранител сè уште е недоволна. Институцијата останува недоволно екипирана 
и без доволно финансиски средства”.

Уште поважно е тоа колку канцеларијата на Народниот правобранител успеа да постигне 
во текот на изминатите години и покрај овие значајни пречки. Со своите активности и истражу-
вања се обиде да ги посочи основните демократски вредности во земјата и продолжи да го 
исполнува својот уставен и законски мандат за заштита на правата на граѓаните. Конкретно, 
во контекст на работата насочена кон спречување на тортура и друг вид на сурово, нечовечко 
или понижувачко постапување или казнување, Институцијата Народен правобранител 
одигра активна улога како Национален превентивен механизам, согласно Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. Притоа, Националниот превентивен механизам имаше цврст 
пристап при идентификувањето на нехумани и понижувачки услови во местата на притвор.

Се сеќавам, за време на мојот мандат како специјален претставник на Европската 
Унија и Шеф на делегацијата на ЕУ во Македонија, беа извршени многу редовни посети на 
затворот „Идризово“ каде што го придружував народниот правобранител. Неговото внимание 
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на деталите и неговата подготвеност да ги ислуша оние кои беа затворени во нечовечки 
и понижувачки услови, беа сведоштво за неговата посветеност кон основните вредности 
на фер третман и емпатија. Овие посети беа од клучно значење за подигнување на свеста 
на релевантните владини тела, иако, како што е истакнато во горенаведените извештаи, 
соработката со некои од овие тела, како што е Министерството за внатрешни работи не беше 
на задоволително ниво. 

За време на мојот мандат во Македонија, исто така, можев да ја посведочам важноста 
на Канцеларијата на Народниот правобранител и интензивната соработка со граѓанското 
општество, истакнувајќи ги напорите за заедничко партнерство во обезбедувањето почитување 
на принципот на владеење на правото и отчетност на Владата и јавните службеници.

Почитта што Институцијата Народен правобранител ја стекна со текот на годините, 
е сведоштво за професионализмот и посветеноста на актуелниот носител на функцијата 
и на неговиот тим, со кои бев привилегиран да се сретнам и да комуницирам во повеќе 
наврати. Соодветното признавање од страна на актуелната влада и обезбедување на доволно 
финансиски ресурси ќе и овозможат на Институцијата Народен правобранител уште повеќе 
да го подобри опсегот на активности, да ја зголеми видливоста на Институцијата, а ќе 
придонесе и да се подобри следењето на препораките на Народниот правобранител од страна 
на националните институции. Ова е двојна награда - го зајакнува демократскиот процес и 
поттикнува поголема доверба на граѓаните во државните институции - дека нивните човекови 
права ќе бидат почитувани од страна на државните институции.
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прес-конференција на народниот правобранител и амбасадорот на ЕУ 
во Република Македонија, Скопје, февруари 2010

 

СОСТОЈБИТЕ ВО КПУ ИДРИЗОВО-СКОПЈЕ

„Состојбата е очајна, дами и господа, и таа за жал, трае со години. Од друга страна, ова 
не е првпат да се истакнуваат ваквите состојби. Секоја година во нашите годишни извештаи 
ја истакнуваме нашата загриженост за состојбите во Идризово, а во иста насока се движат и 
извештаите на Комитетот за превенција на тортура“.

Ова, меѓу другото, го рече во своето излагање народниот правобранител г. Иџет Мемети 
на заедничката прес-конференција со евроамбасадорот г. Ерван Фуере на која се зборуваше 
за состојбата во Казнено-поправната установа „Идризово” по остварената посета.

Евроамбасадорот Ерван Фуере согласувајќи се целосно со констатациите на народниот 
правобранител, истакна дека некои делови од Затворот кои ги посетиле биле далеку од 
стандардите, а условите во нив понижувачки и деградирачки.

„Условите во дел од Затворот се полоши од оние во затворите во Јужна Африка пред 
времето на Нелсон Мандела” - рече Фуере. Истовремено тој истакна дека Владата треба да се 
поттикне да вложи дополнителни напори за подобрување на состојбите во овој затвор.

Интегрален текст од прес-конференцијата на народниот правобранител за 
состојбите на затворите 

Почитувани претставници на средствата за јавно информирање,
Денешната прес-конференција ја одржуваме за уште еднаш да ја истакнеме својата 

длабока загриженост за состојбите во Затворот Идризово. Зошто велам длабока загриженост? 
Од причина што, за жал, општите состојби со години наназад се сериозно загрижувачки. 
Во одредени сегменти не само што нема активности за унапредување на состојбите, туку 
напротив, има уназадување.

Почитувани претставници на средствата за јавно информирање,
Состојбите во одредени делови од Затворот се на такво ниво што не може ни да се 

замисли дека некој може во такви услови да престојува и притоа да не биде загрозено неговото 
здравје.   

Состојбата е очајна, дами и господа, и таа за жал, трае со години. Од друга страна, ова 
не е првпат да се истакнуваат ваквите состојби. Секоја година во нашите годишни извештаи 
ја истакнуваме нашата загриженост за состојбите во Идризово, а во иста насока се движат и 
извештаите на Комитетот за превенција на тортура.

Ако ги погледнете извештаите, во нив со години наназад се даваат исти препораки. Кога 
говорам за услови, најнапред мислам на: сместувачките капацитети, просторните услови, 
хигиената, храната, медицинската заштита, професионалниот кадар во сите сектори без 
исклучок, како и програмите за ресоцијализација кои, патем речено, и не постојат. Едноставно 
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кажано - нема минимум стандарди за обезбедување хумано и достоинствено издржување на 
казната затвор.  

 Од тие причини, препорачувам преземање сериозни активности за овозможување 
хуман и достоинствен престој за осудениците во Затворот Идризово. 

Истовремено препорачувам да се затвори Полуотвореното одделение во Затворот 
Идризово, а осудените лица од тој дел да се дислоцираат во друг. 

Книга „Во заштита на правата на осудените лица“ - 2007 год.
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Доц. д-р Беким Кадриу,универзитетски професор

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЗАШТИТА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ НА НАЧЕЛОТО НА 

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

Народниот правобранител и неговите овластувања

Народниот правобранител на Република Македонија е значајна институција за промоција, 
заштита и унапредување на човековите слободи и права. Народниот правобранител е 
основан со Уставот на Република Македонија9 и со тоа претставува уставна категорија, што 
доволно зборува за значењето на оваа институција и потребата сериозно да се земат предвид 
нејзините укажувањата кои се однесуваат на заштитата, промоцијата, но и унапредувањето 
на човековите слободи и права. Подетално, работата на Народниот  правобранител е уредена 
со Законот за Народен правобранител.10

Народниот правобранител како основна надлежност ја има заштитата на уставните и 
законските права на поединците (граѓаните и други лица), кога тие им се повредени со акт, 
дејствие или пропуштање на органите на управата, вклучувајќи ги и органите и организациите 
кои имаат јавни овластувања.11 Покрај оваа основна надлежност, Народниот правобранител 
презема и мерки и дејствија во правец на заштитата на начелото на недискриминација и 
соодветната и правична застапеност на припадниците на етничките заедници во органите на 
државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и претпријатијата кои имаат 
јавни овластувања.12 Двете овие начела, и недискриминацијата и соодветната и правична 
застапеност, одат во прилог на обезбедување на еднаквост и еднакво уживање на слободите и 
правата од страна на граѓаните и другите лица во Република Македонија. Еднаквото уживање 
на слободите и правата е уставна обврска од член 9 од Уставот на Република Македонија. 

За остварување на неговата надлежност, Народниот правобранител ја следи состојбата 
по однос на почитувањето на овие начела;13 иницира до овластените предлагачи измени на 
закони и подзаконски акти; иницира постапка пред Уставниот Суд на Република Македонија 
за оценка на уставноста на законите, односно уставноста и законитоста на другите подзакон-
ски акти.14 Народниот правобранител прима претставки за повреди на човековите слободи и 
права, а има право и да побара објаснувања, информации и докази за одредена претставка, 
која може да се однесува и на евентуална дискриминација; да врши непосреден увид на 
предметите и работите на институциите; да повика на разговор избрано, именувано, 
службено или кое било друго лице кое може да даде податоци за постапката. Лицата односно 
институциите се должни да соработуваат со Народниот правобранител.15 
9 Устав на Република Македонија, Службен весник на РМ број 52/1991 од 22 ноември1991година, член 77.
10 Закон за народниот правобранител, Службен весник на РМ број  60/03 од 22 септември 2003 година.
11 Закон за народниот правобранител, член 1. 
12 Закон за народниот правобранител, член 2.
13 Закон за народниот правобранител, член 29.
14 Закон за народниот правобранител, член 30.
15 Закон за народниот правобранител, член 13 и членови 24-27.
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Како што се гледа, овластувањата на Народниот правобранител се широки, а истите тие 
се однесуваат, покрај другите уставни и законски права, и на начелото на недискриминација 
и на соодветната и правична застапеност. Тоа значи дека Народниот правобранител може да 
иницира постапка пред Уставниот суд кога смета дека определен закон е неуставен од аспект 
на повреда на еднаквоста на граѓаните, односно е во конфликт со членот 9 од Уставот. Исто 
така, Народниот правобранител може да спроведува истражувања, да собира статистички 
податоци кога се работи за прашања од областа на еднаквоста и недискриминацијата, како 
и соодветната и правичната застапеност. Сепак, како најкористена надлежност на Народниот 
правобранител е постапувањето по претставки, кога граѓаните односно поединците16 сметаат 
дека се дискриминирани. 

Правото на поднесување на претставка е предвидено во член 13 на Законот за народниот 
правобранител. Кога Народниот правобранител, по поднесената претставка, ќе утврди 
повреда на право, т.е. дискриминација, може да дава предлози, препораки и мислења за 
отстранување на констатираните повреди; да предложи повторно да се спроведе определена 
постапка; да покрене иницијатива за поведување на дисциплинска постапка против одредено 
службено или одговорно лице; како и да поднесе барање за покренување на постапка за 
утврдување на кривична одговорност.17 На крај, Народниот правобранител ќе побара 
одлагање на извршувањето на управниот акт кога ќе оцени дека извршувањето ќе произведе 
ненадоместлива штета за правото на заинтересираното лице.18

Претставки кои се однесуваат на евентуална дискриминација

Постапувањето по претставки е една од основните надлежности на Народниот право-
бранител. Ако се анализира работата на Народниот правобранител по поднесените претставки 
за дискриминација, може да се констатира дека бројот на овие претставки и не е така 
висок (се движи помеѓу 1 до 2 проценти од вкупниот број на претставки). Како причини за 
нискиот број на претставки може да се набројат: непрепознавањето на дискриминацијата 
од страна на граѓаните; непријавувањето на дискриминацијата поради различни причини 
(страв од виктимизација); непознавање на механизмите за заштита од дискриминација; дури 
и недовербата што граѓаните генерално ја имаат во институциите за заштита на правата. 

По години, во 2013 година, до Народниот правобранител се поднесени 51 претставка 
за дискриминација (1.35% од вкупниот број на поднесени претставки). Од нив, дури 30 се 
однесуваат на дискриминација по основ на етничка припадност. Народниот правобранител 
констатирал дискриминација кај 15 од нив.19 

Во 2014 година, Народниот правобранител примил 66 претставки за дискриминација 
(1.55%), од кои повторно доминира дискриминацијата по основ на етничка припадност.20  
Во оваа година биле карактеристични претставките на припадниците на ромската и албанската 

16 Човековите права не им припаѓаат само на граѓаните, туку и на лица кои немаат државјанство на Република Македонија. Мал 
број на права им се гарантираат само на граѓаните, со што работата на Народниот правобранител би се стеснил многу ако неговите 
овластувања се ограничат само на заштита на правата на граѓаните на Република Македонија.
17 Закон за народниот правобранител, член 32.
18 Закон за народниот правобранител, член 33.
19 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2013, Скопје март 2014, страна 66.
20 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2014, Скопје, март 2015, страна 146.
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заедница кои барале да се утврди дискриминација во постапувањето на полициските 
службеници кои не им дозволувале да ја поминуваат границата.21 Во оваа година Народниот 
правобранител утврдил и дискриминација на пациент инфициран со ХИВ при давањето на 
здравствени услуги, а што резултирало со прифаќање на дадената препорака.22

Во 2015 година, бројот на претставки поднесени до Народниот правобранител за наводна 
дискриминација е идентичен. Поднесени се 53 претставки за наводна дискриминација (1.2% 
од вкупниот број). Повторно доминираат претставките за дискриминација по основ на етничка 
припадност, и тоа особено при враќање на граѓаните од граничните премини, особено припад-
ниците на ромската заедница.23

За последната 2016 година, се бележи благ пораст на бројот на поднесени претставки 
за наводна дискриминација за околу 20%. Вкупно се поднесени 69 претставки, или 1.83% 
од вкупниот број на поднесени претставки.24 Од аспект на основите на дискриминација, 
повторно доминираат претставките за дискриминација по основ на етничка припадност, но 
и дискриминација поради политичката припадност, особено во јавната администрација. Од 
аспект на областите, граѓаните се жалеле кај Народниот правобранител за дискриминација во 
работните односи, како и за продолжувањето на дискриминацијата од страна на граничната 
полиција при излез на граѓаните од државата, особено граѓаните-припадници на ромската 
заедница. Исто така, забележана е дискриминација и по основ на јазик, поради непочитување 
на прописите кои се однесуваат на употреба на јазиците во управна постапка.25 

Како заклучок за работата на Народниот правобранител во сферата на заштитата 
од дискриминација може да се каже следното: прво, бројот на претставки до Народниот 
правобранител за можна дискриминација е релативно мал, што е резултат на непрепознавањето 
на дискриминацијата од страна на граѓаните, како и неспремноста да се пријави дискрими-
нацијата (поради страв од виктимизација). Сепак, се забележува пораст во бројот на 
претставки во последната 2016 година, што може да е резултат на заложбите на Народниот 
правобранител, неговата видливост во општеството и довербата на граѓаните конкретно во 
оваа институција. 

Второ, од поднесените претставки се забележува дека поголем е бројот на претставки 
кои се однесуваат на дискриминација по етничка припадност. Ова не е некое изненадување 
бидејќи во Република Македонија, и според направените истражувања, перцепцијата на 
граѓаните е дека етничката дискриминација доминира, заедно со дискриминацијата по основ 
на политичка (не)припадност.26

21 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2014, Скопје, март 2015, страна 80.
22 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2014, Скопје, март 2015, страна 81.
23 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2015, Скопје, март 2016, страна 142 и страна 87. 
24 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 165.
25 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 107/108. 
26 Јасмина Михаиловска, Миша Поповиќ, Барометар за еднакви можности, Скопје, 2013 година, страна 11. Според ова истражување, 
етничката дискриминација е втора најраширена форма на дискриминација и 51% од испитаниците сметаат дека ова е честа појава 
во Република Македонија. На прво место е дискриминацијата по основ на партиска припадност, што се забележува и во работата на 
Народниот правобранител.  
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Трето, од аспект на областите, не се забележува некоја тенденција, туку се забележува 
постапување по претставки поднесени од сите области на општественото живеење, од работни 
односи, здравствени услуги, судски постапки, полициско постапување и слично. Сепак, во 
овој дел сметаме дека Народниот правобранител треба да собира точни статистички податоци 
за областите на кои се однесуваат претставките, паралелно со податоците за претставките 
според основите на дискриминација. За подобра класификација, областите може да се 
преземат од член 4 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.27 

Следење на почитувањето на начелото на соодветна и правична застапеност

Заедно со начелото на недискриминација, Народниот правобранител ја следи и состојбата 
со почитувањето на уставното начело на соодветна и правична застапеност. Следењето 
на почитувањето на ова начело Народниот правобранител го прави преку обезбедување 
на податоци од институциите спрема кои ова начело се однесува. Во годишните извештаи 
на Народниот правобранител, секогаш посебно се третира прашањето на соодветната и 
правична застапеност. Овој пристап овозможува лесно извлекување на заклучоци за тоа како 
имплементацијата на ова начело напредува, кои се институциите кои не го почитуваат ова 
начело, кои аспекти треба да се запазуваат во иднина и слично. 

За 2016 година, зголемен е бројот на институции кои се опфатени со извештајот на 
Народниот правобранител, на кои се однесува обврската за почитување на начелото на 
соодветна и правична застапеност. Сега бројот на институции изнесува 1270, за разлика 
од 2015 година кога изнесуваше 1206.28 Од овие институции, Народниот правобранител 
забележува дека не сите даваат соодветни информации за состојбата со имплементацијата на 
начелото на соодветна и правична застапеност.29 Ваквиот игнорантски однос на институциите, 
од една страна покажува ниско ниво на политичка култура, но од друга страна, уште полошо, 
остава впечаток дека тие институции кои не даваат соодветни информации, фактички и не 
го почитуваат уставното начело на соодветна и правична застапеност. На овој начин, овие 
институции директно го попречуваат постигнувањето на реална еднаквост во Република 
Македонија. 

Од анализата на податоците, Народниот правобранител забележува дека постои 
одреден благ напредок, особено во квантитативна смисла, во почитувањето на соодветната 
и правична застапеност. Но, сепак постои голем број на институции кои го немаат постигнато 
ниту минималниот-задолжителен праг на соодветна и правична застапеност. Кај други 
институции, како кај јавните обвинителства, казнено-поправните установи и установите на 
јавното здравство, низок и незадоволителен е степенот на примена на начелото на соодветна 
и правична застапеност.30 Ова значи дека институциите мора да работат поинтензивно и 

27 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на РМ број 50/2010. Во член 4 од овој Закон, се набројуваат 
следните области: работа и работни односи; образование, наука и спорт; социјална сигурност, социјална заштита, пензиско и 
инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита; правосудство и управа; домување; јавно информирање 
и медиуми; пристап до добра и услуги; членување и дејствување во синдикати, политички партии и здруженија; култура; и други 
области определени со закон.  
28 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 111.  
29 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 111. 
30 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 116-117.
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поискрено во правец на почитување на оваа начело, што има цел постигнување на целосна 
еднаквост помеѓу припадниците на етничките заедници во Република Македонија. 

Од друга страна, полоша е состојбата со квалитативната примена на ова начело. 
Имено, кога станува збор за раководниот кадар во институциите, процентот на застапеност 
на припадниците на етничките заедници не е во согласност со интенцијата на начелото на 
соодветна и правична застапеност. Ова се однесува како на припадниците на албанската 
заедница, така и на припадниците на другите помали заедници. 

Што се однесува до помалите заедници, Народниот правобранител забележува дека 
нема видливи промени кога станува збор за припадниците на помалубројните заедници, како 
на ниво на вкупно вработени, така и на ниво на раководни работни места.31 

Како заклучок за делот за соодветна и правична застапеност би кажале дека постојат 
неколку предизвици за примена на ова начело, а кои ги констатираме како резултат на 
следењето на имплементацијата на ова начело од страна на Народниот правобранител. Прво, 
не сите институции сакаат да даваат информации за состојбата со примената на ова начело, 
што е директна препрека и за начелото како такво, но и за еднаквоста како крајна цел. Второ, 
не сите институции го почитуваат ова начело, иако има подобрување во квантитативна смисла. 
Трето, уште позначајно, најголем недостаток е примена на начелото во раководните места 
во институциите, што би влијаело на спречувањето на можна дискриминација во работните 
односи заснована на етничка основа. На крај, и по однос на помалите етнички заедници, мора 
да се работи и за квантитативниот аспект, но и за примена на ова начело во раководните 
позиции во институциите, а за што Народниот правобранител не гледа напредок со години 
наназад. 

Заклучоци и препораки

Народниот правобранител има сериозна надлежност кога станува збор за недискрими-
нацијата и соодветната и правична застапеност. Имено, самото постапување по претставки 
и собирањето на податоци за следењето на соодветната и правична застапеност се значајни 
заради преземање на понатамошни мерки таму каде се појавуваат одредени трендови, 
било позитивни или негативни. Така, кога станува збор за недискриминацијата, се гледа 
дека е потребно преземање на мерки со цел промовирање на механизмите за заштита од 
дискриминација, со цел подигнување на свеста на граѓаните да ги пријавуваат случаите на 
дискриминација. Тоа би влијаело на пораст на бројот на поднесени претставки за дискрими-
нација. 

Од друга страна, од поднесените претставки се гледа која форма на дискриминација е 
позастапена, што треба да влијае на преземање на мерки за елиминирање на корените токму 
на таа форма на дискриминација. А, ако таа форма на дискриминација е таа по етничка основа, 
тоа значи дека е потребно и почитување на начелото на соодветна и правична застапеност 
во сите институции со цел спречување на етничката дискриминација. Ако се утврди дека се 
работи за дискриминација по основ на политичка (не)припадност, тогаш треба да се преземаат 
мерки и во правец на професионализација на администрацијата, заштитата од мобинг, 
почитувањето на објективните критериуми при вработување, унапредување, изрекување 
31 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата 
на човековите слободи и права за 2016, Скопје, март 2017, страна 117. 
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дисциплински мерки и слично. Значи од самите претставки се добиваат информации како да 
се постапува понатаму заради постигнување на еднаквоста во нашето општество.

Со оглед дека мерките на Народниот правобранител, гледано од правна перспектива, 
се помеки, другите институциите мора да соработуваат со Народниот правобранител со цел 
неговите согледувања и препораки да бидат земени во предвид и да се постапува по нив. 
Тука се мисли на сите институции, од законодавната, извршната и судската власт кои, сите во 
рамките на нивните надлежности, треба да направат полесно да се почитуваат препораките 
на Народниот правобранител како институција за заштита, промоција и унапредување на 
човековите слободи и права во Република Македонија. 
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ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, 
КАКО И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Веќе споменатите измени на Законот за народниот правобранител од 2009 година 
предвидоа и зајакнување на неговата улога и во поглед на заштитата на децата и на 
лицата со посебни потреби, како и заштитата од дискриминација во јавниот сектор, 
но не и во приватниот. На Народниот правобранител не му беше дадена примарната 
улога за заштита на правото од дискриминација, како во случајот со превенцијата од 
тортура бидејќи државата се определи да формира посебна Комисија за заштита од 
дискриминација.

Следеше период на интензивни активности во поглед на овие два нови мандата, 
како што се организирање на обуки, семинари, конференции, тркалезни маси и студиски 
посети. Во септември 2011 година во Охрид се одржа Годишна регионална конференција 
на детските омбудсмани на Југоисточна Европа (CRONSEE), на тема: „Заштита на детето 
од економска експлоатација“.

Конференцијата беше организирана во соработка и со финансиска поддршка на 
„Save the Children“ од Норвешка, Регионална канцеларија за Југоисточна Европа во 
Сараево, Босна и Херцеговина. 

Целта на Конференцијата беше разгледување на состојбите во регионот поврзани 
со детската експлоатација, како и модалитетите и добрите практики за заштита на 
децата. 

На Конференцијата учествуваа омбудсманите за деца од: Албанија, Босна и 
Херцеговина, Војводина, Косово, Република Српска, Словенија, Србија, Хрватска, Црна 
Гора. Исто така, беше организиран и тематски состанок „Улогата на омбудсманите во 
заштитата на децата од телесно и психичко казнување“.



188

м-р Драги Змијанац, основач и претседател на 
Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ 

ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА -  
ФОКУС НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Соработката што ја има Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ со Народниот 
правобранител, во изминативе 20 години е поврзана со бројни претставки, реакции и  
проблеми што децата ги имаат при остварувањето на нивните права.  

Напорите на Детската амбасада „Меѓаши“, децата да се на врвот на политичките агенди, 
очигледно дека се помогнати од Народниот правобранител. Да бидеме искрени, се уште сме 
далеку од таквата општествена агенда, но важно е што заедно се стремиме децата да го 
заземаат местото кое го заслужуваат. Во досегашниов период, Народниот правобранител, 
што се однесува до прашањето за децата, постигна напредок и зема активно учество во 
решавањето клучни проблеми кои ги засегаат децата во Македонија. Важни се активностите 
кои ги презема Народниот правобранител за едукација на децата за нивните права и начините 
на кои може да се заштитат, доколку се случи повреда на истите. Децата треба да знаат која 
е улогата на Омбудсманот и неговите овластувања, да знаат како можат да се обратат до 
него, исто колку што е важна и едукацијата на законодавците и јавноста за неговата улога. 
Развивањето на свеста кај децата за правата кои произлегуваат од Конвенцијата за правата 
на детето и начините на нивната заштита, што може Народниот правобранител да направи за 
децата и начините како може да се поднесе жалба/претставка е значајна активност која ја 
прави Народниот правобранител. 

За поздравување е формирањето посебно одделение за заштита на правата на децата, во 
рамките на Народниот правобранител, што сметаме дека е првиот чекор кон воспоставување 
на Детски правобранител. Имајќи предвид дека Народниот правобранител ги штити уставните 
и законските права на граѓаните што им се повредени од органите на државната управа и 
од други органи и организации кои имаат јавни овластувања, особено е значајно што со 
воспоставувањето на ова одделение, посебно внимание се посветува на правата на децата во 
повеќе области кои се од круцијално значење, како на пр: правата што децата ги остваруваат 
во установите за згрижување, воспитание и образование; права што се остваруваат во 
специјализираните установи за сместување и згрижување; остварувањето на родителското 
право кога е потребна заштита од страна на центрите за социјална заштита; правата на децата 
од областа на образованието; правата на децата што се остваруваат во здравствените установи; 
правата на децата од областа на пензиското и инвалидското осигурување; правата на децата 
во случај на постапување на органите за внатрешни работи... Народниот правобранител се 
соочува со проблемите на децата во ризик: децата на улица, децата корисници на дрога, 
деца со воспитно-социјални проблеми...Народниот правобранител не молчи кога се работи 
за  децата од ромската заедница, сегрегирани во посебни паралелки при уписи во прво 
одделение во основно и прва година средно образование... Народниот правобранител се 
залага образовните институции да создадат соодветни услови за квалитетно образование и 
остварување на правото на бесплатен превоз на децата во сите училишта во државата. 
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Соработката на Детската амбасада „Меѓаши“ со Народниот правобранител, од година во 
година станува се поинтензивна и поквалитетна. Тоа може да се забележи не само преку бројот 
на претставките на кои заедно работиме, туку и преку повеќе различни активности, како што 
е на пр. учество на Омбудсманот во креирањето на краткорочните и долгорочните планови 
за работа на Детската амбасада „Меѓаши“. Од друга страна, Детската амбасада „Меѓаши“ во 
своите директни и индиректни контакти со децата ги информира за начините на кои можат 
да ги остварат своите права и дека Народниот правобранител е значајна алка во заштитата 
дека, нему може директно да му се обратат и како да го направат тоа. Значајна е посетата 
на Омбудсманот на училиштата, градинките, дневните центри за деца со посебни потреби, 
за деца на улица...бидејќи директниот контакт е мотив повеќе децата да размислуваат за 
суштината на постоењето на една ваква институција. 

Истражувањата и извештаите кои ги прави Народниот правобранител во различни сфери 
од заштитата на правата на детето се од круцијално значење не само за состојбата на децата 
во Македонија, туку и како патоказ за активностите на кои треба граѓанските организации и 
институциите во Македонија да се насочат. Конкретен пример за синергија во дејствувањето 
е посебниот извештај за состојбата со почитување и oстварување на правoто на учество 
на детето во донесување одлуки во средните училишта во Република Македонија (2016). 
Народниот правобранител препорача „...да се преземат мерки за законско уредување на 
правото на учество на детето/ученикот во образовниот систем во Република Македонија, да 
се гарантира правото на здружување на учениците заради заштита и остварување на нивните 
права и интереси, на инклузивен и сеопфатен начин, со што ќе се создадат реални можности 
да се слушне мислењето на ученикот и да се обезбеди неговото учество во донесувањето 
значајни одлуки за прашања поврзани со училишниот живот.“ Анализата на податоците од 
ова истражување е значајна поткрепа за иницијативата на Младински образовен форум во 
партнерство со Коалиција на младински организации „СЕГА“ и Првата детска амбасада во 
светот „Меѓаши“ за измени и дополнувања за Законот за средното образование, со кој би 
се вклучиле средношколците во процесот на носење одлуки кои директно ги засегаат нив, 
би се зголемила транспарентноста и активноста на придонесувањето во процесите кои се 
однесуваат на учениците, како и демократизација на процесот со воведување на инклузивен 
модел на учество на сите засегнати страни. 

За Детската амбасада „Меѓаши“, Народниот правобранител е партнерска институција 
во многу заложби за остварување на подобар свет за децата како на пр. опфатот на сите 
деца во воспитно – образовниот систем. Сметаме дека заедно со Народниот правобранител, 
институциите на системот ќе ги ставиме во функција, пред сè како гаранција дека правата 
на децата не се само декларативна заложба на истите. Народниот правобранител го цениме 
како институција која ни дава и нам поддршка во борбата за поправеден свет за децата. Тоа 
е институција која ги препознава вистинските проблеми со кои се среќаваат децата и ги следи 
потребите на децата. 

Улогата на Народниот правобранител ја гледаме во партнерскиот однос со граѓанскиот 
сектор, кога врши притисок на функционалноста на институциите на државата, сè со цел 
спроведување на правата на децата во пракса. Тоа е институција која  препорачува, укажува 
и насочува како институциите треба да  преземат континуирани мерки за следење и работа, сè 
со цел целосно спроведување на заштитата на правата на децата. Народниот правобранител 
има посебна улога кога им дава препораки на сите органи, институции, служби и установи 
сериозно да преземат мерки и да се обезбеди квалитетно образование за децата ученици,  
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квалитетна здравствена заштита и медицински третман на децата во ризик, децата од ранливи 
категории семејства. 

Посебно се важни напорите на Народниот правобранител за средби со ресорните 
министерства, со цел да ги натера да ги подобрат правата на децата. Знаеме дека во нашиот 
општествено-политички контекст тоа тешко оди, а и поради недоволната информираност и 
знаења на некои од ресорните министерства за детските права. Сметаме дека со воспоставување 
посебен Народен правобранител за децата ќе се постигне прашањето за детските права да 
се подигне на пиадесталот на општествено-политичката агенда во Република Македонија. Во 
спротивно, колку и да се големи заложбите на Народниот правобранител, односно на заменик-
народниот правобранител за правата на децата, ќе продолжи актуелната ситуација на децата 
(повреди на детските права во образованието, здравството, семејството, домовите...). 
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                           Невенка Крушаровска, 
поранешен заменик-народен правобранител

УЛИЧНИ ДЕЦА - ДЕЦА НА УЛИЦА И 
НИВНАТА ЕКОНОМСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Народниот правобранител, согласно член 11/а од Законот за народниот правобранител, 
обезбедува посебна заштита на правата на децата по повод поднесена претставка или по 
покрената постапка по сопствена иницијатива. Воедно, заради следење на состојбите во 
однос на обезбедувањето почитување и заштита на правата на децата врши истражувања и 
анализи за одредени прашања што се однесуваат на одделни гарантирани права на децата, 
за што по сопствена иницијатива може да доставува: препораки, мислења и критики до 
органите кон кои е надлежен да постапува.

Тргнувајќи од заложбите утврдени во Конвенцијата за правата на детето и законската 
регулатива за обезбедување посебна заштита на децата без никаква дискриминација, со 
почитување на нивниот најдобар интерес и правото слободно да го изразат нивното мислење, 
како и обврската за заштита на децата од секаков вид злоупотреби, од економска експлоатација 
и работа во дејности кои може да бидат опасни или да му го попречат образованието на 
детето или да му наштетат на неговото здравје, неговиот физички, духовен, морален или 
социјален развој, Народниот правобранител посебно ја следи состојбата со децата на улица. 
Ова поради фактот што оваа категорија деца најчесто се жртви на економска експлоатација 
или се злоупотребуваат пред се од страна на нивните родители или од организирани групи 
кои ги присилуваат децата и нивните родители да питачат.

Освен од Конвенцијата за правата на детето, Народниот правобранител при заштитата 
на правата на децата се раководи и од Милениумските развојни цели на Обединетите Нации 
во кои, покрај другото, се препорачува на државите да создадат услови за вклучување на 
сите деца во образованието и да преземат мерки за намалување на сиромаштијата, која се 
уште претставува главна пречка за доследно и непречено остварување на правата на сите 
деца под еднакви услови и можности. Особено при заштитата на децата од економска 
експлоатација треба да се имаат предвид и одредбите на Конвенцијата за забрана и 
елиминација на сите видови детски труд, со која се обврзуваат државите на ефикасно 
елиминирање на најлошите форми на детскиот труд, се потенцирa важноста за бесплатно 
основно образование и се налага потребата за отстранување на децата од најлошите форми 
на работа и нивно интегрирање, согласнo потребите на семејството.

Сите меѓународни документи кои обезбедуваат и гарантираат посебна заштита на децата, 
покрај другото и од економска експлоатација и од нивна злоупотреба, претставуваат патокази 
кон остварувањето на правата на децата и визија за сите земји потписнички за создавање 
свет во кој почитувањето и остварувањето на правата на децата ќе бидат приоритет.

Согласно меѓународните документи кои ги потпишала и ратификувала Република 
Македонија и кои согласно Уставот се дел од правниот поредок на Републиката, посебна 
заштита на децата на улица, односно заштита на децата од секаков вид експлоатација и 
заштита од нивна злоупотреба е гарантирана и со законската регулатива на Република 
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Македонија. Во таа смисла, со Законот за заштита на децата, се забрануваат сите облици 
на експлоатација, комерцијално искористување и злоупотреба на децата со кои се кршат 
основните човекови слободи и права и правата на децата. Воедно, Законот за социјална 
заштита предвидува можност заради заштита на децата на улица да се формираат посебни 
дневни центри, во кои им се помага на децата и на членовите на нивните семејства, 
односно на децата им се обезбедува: лична хигиена, исхрана, воспитно – едукативни 
услуги, советувалишна работа, културно – забавни и рекреативни активности.

Со Законот за семејството, пак, се забранува секаков вид семејно насилство без разлика 
на пол и возраст, а под семејно насилство се подразбира: малтертирање, навредување, 
загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко или физичко 
насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв. Исто така, 
со овој закон е предвидено на родителот кој го злоупотребува вршењето на родителското 
право или грубо ги занемарува родителските должности, покрај другото и со тоа што го 
присилува детето на работа која не одговара на неговата возраст, може да му се одземе 
родителското право.

Заради следење на состојбата во семејствата на децата во ризик, меѓу кои спаѓаат и 
децата на улица, согласно законските овластувања, центарот за социјална работа има 
право и обврска да врши надзор над вршењето на родителското право, да презема мерки за 
заштита на личноста, правата и интересите на детето и да ги предупредува за недостатоците 
во воспитанието и развојот на детето, односно да презема мерки за правилно да се развиваат 
и воспитуваат децата.

Посебна гаранција за остварување на правото на бесплатно и задолжително основно 
и средно образование е утврдена со Законот за основното образование и Законот за 
средното образование, според кои секое дете има право на основно и средно образование 
кое е бесплатно и задолжително, а ова право треба да им се обезбеди и на уличните деца, 
на кои најчесто им е ограничено поради тоа што времето го поминуваат на улица, питаат 
или се занимаваат со одредени работи, а со тоа не само што им се ограничува правото на  
образование, туку и економски се експлоатираат и им се повредуваат основните човекови 
права.

Во таа смисла и со Законот за малолетничка правда, децата на улица се третираат 
како деца во ризик спрема кои надлежните органи се должни да преземаат превенитивни 
мерки и мерки за помош и заштита. Исто така, според овој закон децата жртви на казниви 
дела имаат право на посебна заштита, право на обештетување и право на рехабилитација 
и ресоцијализација. За превенција на малолетничко престапништво е формиран Државен 
совет избран од Собранието на Република Македонија, а треба да се формираат и општински 
совети.

Заради посебна заштита на децата на улица кои се злоупотребени и жртви на економска 
и друг вид експлоатација и во Кривичниот законик е предвидена казна затвор од 3 месеци 
до 3 години за: родител, посвоител, старател или друго лице кое со грубо запоставување 
на својата должност за грижа и воспитување, ќе го запушти малолетното лице или ќе го 
малтретира. Казна затвор од три месеци до три години, исто така, е предвидена и за 
родителот, старателот или друго лице кое присилува малолетно лице на работа што не 
одговара на неговата возраст и физичка сила или од користољубие го наведува на просење 
или вршење други дејствија што се штетни за неговиот развој. Според Законот за прекршоците 
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против јавниот ред и мир, пак, на секој кој ќе се затекне да пита му се изрекува глоба во 
одреден износ, а исто така му се изрекува глоба и на родителот или старателот чие дете, 
поради занемарено грижење, врши прекршоци од овој закон.

Посебен проблем констатиран врз оснва на истражувањата и анализите на Народниот 
правобранител кај децата на улица кои најчесто се од ромската заедница е нивното 
неевидентирање во матичната книга на родените, иако согласно Законот за матична 
евиденција раѓањето на дете треба да се пријави писмено или усно на записник на матичарот 
од матичното подрачје на кое се родило детето, во рок од 15 дена од денот на раѓањето. Исто 
така, се утврдува обврска за здравствената организација да го пријави раѓањето на детето 
во органот за водење на матичната евиденција. За дете кое не е родено во здравствена 
организација пријавувањето го врши таткото на детето, односно лицата во чиј стан детото е 
родено, мајката штом ќе биде способна за тоа или здравствениот работник кој учествувал во 
породувањето. Ако ги нема наведените лица или не се во можност да пријават, раѓањето 
може да го пријави лицето кое дознало за тоа. Заради непочитување на овие законски 
обврски со наведениот закон предвидена е и глоба во износ од 500 до 2000 евра во денарска 
притиввредност за прекршок на јавната установа ако во пропишаниот рок не го пријави 
раѓањето на детето и глоба во износ од 200 до 490 евра во денарска противвредност за 
одговорното лице во здравствената установа и друго правно лице. Исто така предвидена е и 
глоба во износ од 30 до 100 евра за физичко лице кое не го пријавило раѓањето на детето, 
а било должно да го стори тоа во законски определениот рок.

Во меѓународните документи и законската регулатива во Република Македонија не 
постои сеопфатна и унифицирана дефиниција за деца на улица/улични деца, поради што 
тука би ја споменале дефиницијата на оваа категорија на деца дадена од Оддлелението на 
домување при Обединетите Нации (HABITAT) според која: „Секое дете кое не достигнало 
зрелост, а се наоѓа на улица, во најширока смисла на зборот вклучително и ненаселените 
места, пустелии и т.н. може да се третира како дете на улица се додека одредено место не 
стане негово вообичаено место на живеење и се додека не му се обезбедени средства за 
живот, соодветна заштита и надзoр од страна на одговорните лица“.

СOСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ДЕЦАТА НА УЛИЦА – 
УЛИЧНИ ДЕЦА

Заради утврдување на фактичката состојба со децата на улица во Република 
Македонија, покрај претходно направените анализи и согледувања на оваа појава, Народниот 
правобранител и во текот на 2011 година побара информации и податоци од Министерството 
за труд и социјална политика, од центрите за социјална работа, како и од Заводот за социјални 
дејности, тргнувајќи притоа од нивните законски овластувања и обврски за преземање 
превентивни мерки и мерки за помош и заштита на оваа категорија на деца.

ЕВИДЕНТИРАНИ ДЕЦА НА УЛИЦА

Според информациите и податоциите добиени од Министерството за труд и социјална 
политика проблемот на децата на улица станува се поактуелен и поприсутен. Поради тоа, а 
тргнувајќи од најдобриот интерес на децата, правото на живот, правото на опстанок и развој, 
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правото за недискриминација и создавање еднакви можности за сите деца, Министерството 
за труд и социјална политика развива стандарди и механизми за давање сеопфатен одговор 
на оваа појава. Министерството проценува дека бројот на деца на улица е околу 1000 деца 
и дека 95% од децата се од ромската заедница. Притоа, се констатира дека  принудата е 
една од главните причини за трудова експлоатација на оваа категорија деца. Од страна на 
Министерството за труд и социјална политика изготвен е и Мултидисциплинарен протокол 
за постапување со деца на улица, со кој е воведен унифициран и стандардизиран начин 
за постапување со децата на улица во Републиката. Со цел овој протокол да е подостапен 
до јавноста и до засегнатите страни, реализирани се тематски работилници со локалните 
совети за превенција. Главниот фокус на работилниците се однесувал на унапредување на 
довербата помеѓу заедницата, полицијата, локалните и социјалните служби за решавање на 
прашањата поврзани со етничките Роми, кај кои има најголем број деца на улица.

Министерството исто така, отвори и 24-часовен транзитен центар за згрижување деца 
во социјален ризик на територијата на град Скопје, како метод кој ќе ги зајакне капацитетите 
за заштита и за згрижување на децата на улица. Исто така, во континуитет се работи на 
стручните потенцијали во центрите за социјална работа, со што активно и континуирано ќе 
се врши надзор над родителското право, за што ќе се преземат мерки спрема родителите кои 
ги злоупотребуваат своите деца, а како крајна мерка против ваквите родители е и одземањето 
на родителското право.

Од податоците добиени од центрите за социјална работа низ Републиката, само 9 од 
нив имаат евидентирано деца на улица. Во овие центри се евидентирани вкупно 719 деца на 
улица. За жал, тој број не е конечен, затоа што сите деца што денот го поминуваат на улица 
и питачат не се евидентирани во центрите за социјална работа. Исто така, според податоците 
на дел од центрите, како на пример во Тетово, по спроведена акција со Министерството 
за внатрешни работи биле детектирани 19 деца на улица, но е утврдено дека тие не се од 
Тетово. Исто така, било утврдено дека под инструкции на полнолетни сродници овие деца 
биле пуштени на улица. И во Дебар немало евидентирано деца на улица, но при теренски 
акции евидентирани биле 26 деца на улица, но тие доаѓале од општините: Битола, Неготино 
и Прилеп за што се известени месно надлежните центри за социјална работа.

Особено се карактеристични податоците од општината Охрид во која не е евидентирано 
ниедно дете на улица, а при теренски акции евидентирани се поголем број деца на улица, но 
како минувачи и жители на други градови како на пр.: Битола, Кавадарци, Кичево, Прилеп 
и Штип од ромска националност, а најчесто се среќаваат за време на туристичката сезона во 
летниот период. Заради помош и заштита на овие деца, Општината заедно со Центарот за 
социјална работа, Секторот за внатрешни работи и Црвениот крст од Охрид се залагале за 
отворање на 24-часовно прифатилиште за овие деца.

Во  Гевгелија, каде исто  така нема евидентирано деца на  улица, ваквите деца 
сепак, заедно со нивните семејства биле присутни на улиците на овој град каде питачат во 
пазарните денови, а доаѓале од други градови на Републиката, поради што и се враќале во 
нивните места на живеење.

Најголем број деца на улица според податоците добиени од центрите за социјална 
работа се евидентирани во: Скопје, Битола и во Кичево.
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НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДЕЦАТА НА УЛИЦА

Според одговорите на центрите најголемиот број од евидентираните деца на улица се 
занимаваат со питање, односно околу 75% од евидентираните деца на улица се занимаваат 
со питање, додека останатите 25% се занимаваат и со чистење автомобилски стакла на 
раскрсниците и со други улични работи.

ДНЕВНИ ЦЕНТРИ ЗА ДЕЦА НА УЛИЦА

За помош и заштита на децата на улица и нивно повлекување од улиците  отворени се 
два дневни центри во Скопје, од кои еден во рамките на Центарот за социјална работа каде 
се опфатени 455 деца и еден во кој е сместена невладина организација. Еден дневен центар 
е отворен во Битола каде се опфатени 13 деца. Децата во дневните центри се на возраст од 
4 до 14 години. Со сите деца се работи според изготвен индивидуален план согласно нивните 
потреби и потенцијали.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА НА УЛИЦА И УПИС 
НА ДЕЦАТА ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА РОДЕНИТЕ

Од вкупниот број евидентирани деца на улица само 17% го остваруваат правото 
на образование, односно се вклучени во образовниот процес. Овој податок укажува 
на големото ниво на неписменост на децата, што се наведува како една од причините 
што децата завршуваат на улица и подлегнуваат на овој вид економска експлоатација со 
питачење. Така на пример, во Кичево само 4 деца се вклучени во образовниот процес, а 18 
деца не посетуваат образование. Во Куманово, Битола и Кочани ниедно дете не е вклучено 
во образованието, освен во Прилеп каде сите деца евидентирани како деца на улица се 
вклучени во образовниот систем, а во останатите центри само мал дел од децата на улица 
посетуваат образование. Во Скопје од вкупниот број евидентирани деца на улица, 100 деца 
веќе се вклучени во образовниот систем.

Вклучувањето во образовниот процес на оваа категорија деца е отежнато или 
оневозможено и поради тоа што голем процент од децата не се запишани во матичната 
евиденција на родените, па поради тоа не можат да ги остваруваат детските права, затоа 
што формално не постојат во правниот систем.

Имено, според податоците од центрите, од вкупниот број евидентирани деца на улица 
околу 37% не се запишани во матичната книга на родените. Незапишувањето на децата 
во матичната евиденција на родените претставува огромен ризик и оневозможување на 
остварувањето на правата на децата, односно последиците од незапишувањето во матичната 
книга на родените се одразуваат на сите права на децата.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА УЛИЦА

На децата кои се сместени во дневните центри и на децата евидентирани во центрите за 
социјална работа како деца на улица им се создаваат услови за остварување на правата,меѓу 
кои и правото на здравствена заштита, освен на 1,6% од децата кои не можат да го 
остварат ова право. Но, во соработка со одредени невладини организации кои се занимаваат 
со здравствена превенција на децата на улица, повремено се организираат превентивни 
здравствени услуги за овие деца.

ДЕЦАТА НА УЛИЦА КАКО СТОРИТЕЛИ НА КАЗНИВИ ДЕЛА

Децата на улица се деца под константен ризик. Начинот на живот кој овие деца 
го практикуваат е резултат на повеќе фактори. Родителско занемарување, семејната 
дезорганизација и сиромаштијата се само дел од причините зашто овие деца го поминуваат 
нивното време на улица и питачат. Но овие причини доведуваат и до ризик овие деца да 
се и потенцијални сторители на казниви дела. Според податоците на центрите за социјална 
работа од вкупниот број евидентирани деца на улица, околу 8,5% се евидентирани како 
сторители на кривични дела.

СЕМЕЕН СТАТУС НА ДЕЦАТА НА УЛИЦА

Сите евидентирани деца на улица имаат родители и најголемиот број живеат со двајцата 
родители, од што произлегува дека токму родителите ги злоупотребуваат и присилуваат децата 
да питачат и да се на улица, со што ги запоставуваат своите родителски права и обврски.

УЛОГА И МЕРКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Посебна улога во прибирањето на податоците и следењето на состојбата со децата 
на улица има и Заводот за социјални дејности, чија улога е унапредување на квалитетот 
на социјалната заштита на децата на улица и членовите на нивните семејства. Во таа 
смисла, Заводот, согласно стандардите на Европската Унија и примената на принципите на: 
економичност, ефикасност и ефективност препорачува зголемување на бројот на дневните 
центри во општините на локалната самоуправа кои се воедно и место на живеење на овие 
деца. Освен тоа, според Заводот потребно е вклучување стручен тим во работата на дневните 
центри и стручно лице кое би било координатор на активностите и на соработката помеѓу 
центрите, како и вклучување лице/лица од ромската заедница за подобра комуникација 
со децата и нивните родители. Заводот, исто така ја препорачува и поддржува работата со 
родителите која треба се води преку различни форми и смета дека треба да се продолжи со 
неа. Посебен акцент е ставен на унапредување на досегашната практика за задолжителна 
примена на надзор над родителското право, подигање на нивото на хигиена на дневните 
центри за деца на улица, обезбедување едукативно-наставни материјали, како и јакнење 
на собработката со невладиниот сектор, особено со директните згрижувачки, образовани, 
здравствени и социјални даватели на услуги.
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ПРЕПОРАКИ ОД КОНФЕРЕНЦИЈАТА „ДЕЦА НА УЛИЦА“, септември 2011

Омбудсманите за деца од Југоситочна Европа (CRONSEE), меѓу другото се согласија 
дека суштинско значење е децата да бидат заштитени од каков било вид експлоатација 
и злоупотреба, особено од трудова експлоатација и работа во дејности што можат да 
бидат опасни, да го попречат образованието на детето или да му наштетат на неговото 
здравје, односно на неговиот физички, духовен, морален и социјален развој, при што 
особено треба да се заштитат децата на улица. За таа цел препорачаа:

1. Преку анализи и истражувања на генерален план, но и за секој поединечен случај, 
да се утврдуваат причините што доведуваат до експлоатација и злоупотреба на 
децата на улица.

2. Приоритетно превентивно делување преку семејни, социјални и економски мерки 
и активности на надлежните органи за елиминирање на причините кои доведуваат 
до експлоатација и злоупотреба на децата.

3. Да се обезбеди еднаков пристап, да се создаваат еднакви услови и претпоставки за 
нормален развој на секое дете со вклучување во сите сегменти од општественото 
живеење (образование, здравствена заштита, социјална и стручна поддршка), да 
се надминат предрасудите и да се елиминираат сите форми на дискриминација.

4. Да се создадат правни и фактички предуслови за мултидисциплинарен пристап 
од сите чинители на генерален, но и на индивидуален план кон секое дете и 
неговото семејство.

5. Да се врши рана детекција на ризикот од евентуална злоупотреба на детето 
преку надзор над родителското право, навремено вклучување на сите деца во 
детските градинки и во образовните установи со навремено преземање мерки и 
од образовните установи и локалните заедници.

6. Во сите степени на образование да се врши едукација на децата, но да се 
едуцираат и родителите за правата и обврските, како и да се обезбедува стручна 
и материјална поддршка на детето и на семејството, зависно од нивната потреба 
и состојба.

7. Да се врши континуирана едукација и обука на стручните лица кои постапуваат 
со оваа категорија на деца.

8. Да се формираат повеќе мобилни стручни тимови за континуирана работа на 
терен, да се детектира проблемот и да се анимираат родителите да го отстранат 
детето од улица и детето и семејството да се интегрираат во системот.

9. Отворање кризни и дневни центри секаде каде што има потреба од тоа, но како 
времено решение по кое ќе следи трајно решавање на проблемот и целосна 
инклузија на семејството и детето со натамошно следење на состојбата и да се 
преземаат мерки за ресоцијализација и рехабилитација на децата предмет на 
експлотација и злоупотреба.

10. Воведување единствена евиденција на децата коишто питачат и се експлоатирани 
и злоупотребени.

11. Донесување соодветна законска и друга регулатива која ќе овозможи превенција 
и заштита на децата кои се предмет на експлоатација.

12. Преземање на сите можни мерки за евиденција и запишување на сите деца во 
матичните книги, за што е потребна меѓусекторска и регионална соработка.

13. Сензибилизација и едукација на општата популација за штетноста од детското 
просење.
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Васка Бајрамовска-Мустафа, заменик-народен правобранител  
публикуван материјал  од УНИЦЕФ, ноември 2014  

25 ГОДИНИ ОД КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 
ПРАВАТА НА „ЕДНИ“ И ПРАВАТА НА „ДРУГИТЕ“ ДЕЦА

Во пресрет на 25 годишнината од донесувањето на Конвенцијата за правата на детето, 
посакувам секој од нас барем за момент повторно да замисли дека е дете кое си игра со 
родителите или пак, ужива додека топлата мајчинска рака ја гали неговата коса. Да замисли 
дека е во семејство во кое возрасните се грижат за помалите деца, а тие безгрижно се смеат 
и играат. Исто така, секој од нас да замисли дека е помеѓу други деца кои едвај облечени 
или покриени во скутот на мајката или покрај неа, со испружена рака кон минувачите или 
со истата таа рака ги бришат стаклата на возилата. Дека е помеѓу децата кои се одвоени 
од родителите и се обидува да сфати зошто е меѓу други луѓе, во друга средина. Да ја види 
сликата во една детска градинка, училиште и да го почувствува џагорот и среќата од една 
страна, но и да се запраша зошто има деца надвор кои другарувајќи со ветрот, дождот, 
снегот и Сонцето наизменично, живеат во надеж дека можеби утре нешто ќе се смени и за 
нив. 

Почувствувајќи ги овие два света, размислувајќи за овие деца, но и за оние „другите“ 
деца, нивната состојба, потреби и интереси, нивната ранливост, секој од нас ќе се сети на 
Конвенцијата за правата на детето и ќе се запраша: Зарем не се деца сите човечки суштества 
до 18 години? Зарем не се сите деца еднакви? Тогаш ќе се обиде да одговори дали сме ја 
исполниле обврската за грижа за детето, неговиот најдобар интерес. Што да направиме да 
нема толку голем јаз помеѓу светот на едни и светот на други деца и како да го направиме 
светот подобар и подеднаков за сите деца.

Несомнено пред 25 години состојбата со правата на децата беше далеку полоша. Скоро 
никој и да не размислуваше за детето како носител на права и обврски. 

Денес кога секое дете има гарантирано право на име, државјанство, право да расте 
во семејно опкружување, право на пристап до највисоко ниво на здравствена заштита, 
образование, заштита од секаков вид на насилство и експлоатација..., поинаков е пристапот 
кон детето и неговите потреби. За разлика од порано, децата денес знаат дека имаат права, 
и се борат за пристап до истите. Но, исто така има деца кои немаат време да размислат за 
„правата“ во секојдневната трка да го преживеат денот. Има деца кои не се опфатени во 
образовниот систем, за кои е проблем пристапот до здравствената заштита. Деца чие раѓање 
никаде не е евидентирано, деца на улица, деца жртви ...  

За жал, и по 25 години не можеме да зборуваме за највисоко ниво на здравствена 
заштита на децата, затоа што покрај нас поминуваат деца коишто употребуваат дрога, деца 
кои од мала возраст вдишуваат лепило, а нема соодветна установа за нивно згрижување и 
третман. Не може да сме задоволни од состојбата со децата во посебните основни училишта 
кога таму се среќаваат и деца на кои кога би им се посветело потребното внимание и работа 
ќе беа меѓу другарчињата во редовните училишта. Денес се уште има деца кои наместо во 
училиште се наоѓаат на улица, учејќи за еден поинаков живот и правила. 
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Иако правно гледано предвидени се начини и утврдени се правилата за постапување 
со децата во ризик, праксата покажува поинаква слика. Таа слика покажува дека не се 
надминати проблемите на децата на улица, жртви на насилство, децата сместени во установите 
за згрижување, децата во судир со законот. Напротив, во напорите да се помогне правилно 
да се изградат како личности како да е скршнато од вистинскиот пат, па децата од една 
преминуваат во друга установа, без вистински успех за нивна ресоцијализација. 

Состојбата со правата на детето не е подобра ниту во семејството, затоа што децата се 
уште се користат како инструмент за пресметка помеѓу возрасните. А има и такви, каде се 
живее под силината на традицијата и обичаите, па 25 години по донесувањето на Конвенцијата 
која ги третира децата како субјекти и која бара максимално почитување на децата како 
личности, присутни се малолетничките бракови, кога возрасните ја договараат „најдобрата“ 
иднина на детето. 

Овие и уште многу други прашања потсетуваат и истовремено укажуваат дека треба уште 
многу да се работи за подобрување на состојбата и можностите за децата. Да се придонесе 
во нивниот правилен раст и развој како на психички, физички, но и емотивен план. Дека 
е потребно правилно да се насочат напорите на сите активни чинители и да се дејствува 
во надминување на слабостите во пристапот до правата кои Конвенцијата му ги гарантира 
на детето, затоа што загубената можност во детството тешко дека ќе може да се надомести 
подоцна.

Настојувањата на сите кои на кој било начин се одговорни за децата и грижата за нив, 
треба да се насочат во создавање на услови децата да растат во безбедно опкружување, 
ослободено од секоја форма на насилство, во кое ќе се почитуваат интересите, потребите и 
можностите на секое дете, неговата природа и достоинство. Придобивките од работењето во 
областа на детските права ќе бидат видливи кога детето, односно неговите права и интереси 
ќе го добијат вистинското место и кога децата ќе се гледаат како субјекти, полноправни 
граѓани во општеството, како во семејството така и во заедницата.

Контактот со детето е почетна точка во надминување на проблемите, но и во напорите за 
унапредување на неговите права. Важно е учеството на детето, да се слушне неговиот став и 
мислење, за прашања кои се однесуваат на него или се поврзани со детето. Перцепцијата на 
детето дека на него се гледа како на субјект и дека се води грижа за неговите размислувања, 
е предуслов за правилна изградба на личноста на детето.

Ќе биде ли тоа на 26-тата, 30 -тата или друга годишнина од Конвенцијата за правата 
на детето? Се надевам, а се надеваат и овие деца. Во спротивно тоа „утре“ и уште многу 
други „утре“ ќе останат во нивните мечти, ќе расте заедно со нив и еден ден ќе ги разочара, 
кога изложени на секојдневен потсмев и презир нема да го најдат одговорот на прашањето: 
Зошто не се како другите деца? Дали вината е во нив, во семејството, во средината или во 
општеството? 
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СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОД 1997-2012

Графикон бр.1 - Број на примени претставки по години

Графикон бр.2 - Прифатени препораки од вкупно констатирани повреди

117

1066
1202 1166

1107

1878

2605

1959

3053 3076 3029

3022

3632

4043

4256 4346

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

300

600

900

1200

1500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

23

173

340 310 318

552 550

1034

803

1005 965

713

1102

987

1362 1356

9
100

212 189 186

329 356
411

478

758
848

605

787 791

1066 1043

Дадени мислења, сугестии, препораки Постапено по интервенција на НП



201

20 години Народен правобранител

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %
Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност

1 0,09 5 0,27 6 0,23 11 0,56 10 0,33 11 0,36 6 0,2 21 0,69 20 0,55 16 0,4 42 0,99 32 0,74

Полициски овластувања 215 6,99 193 6,37 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 285 9,27 154 5,08 132 4,37 154 4,24 169 4,18 126 2,96 156 3,59

Правосудство 148 13,37 277 14,75 415 15,93 385 19,65 976 31,97 793 25,8 824 27,2 883 29,2 744 20,48 757 18,7 732 17,2 710 16,3
Воени лица и воени 
обврзници 2 0,18 26 1,38 17 0,65 6 0,31 5 0,16 5 0,16 3 0,1

Социјална заштита 65 5,87 52 2,77 167 6,41 126 6,43 118 3,87 196 6,37 126 4,16 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52

Работни односи 159 14,36 259 13,79 406 15,59 227 11,59 315 10,32 326 10,6 365 12,1 253 8,37 389 10,71 365 9,03 412 9,68 306 7,04
Станбени односи 59 5,33 227 12,09 161 6,18 92 4,70 64 2,10 80 2,6 85 2,81 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31

Здравствена заштита 25 2,26 40 2,13 46 1,77 50 2,55 43 1,41 59 1,92 67 2,21 69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82

Пензиско и инвалидско 
осигурување 102 9,21 114 6,07 169 6,49 111 5,67 170 5,57 185 6,01 196 6,47 180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55

Образование, наука, 
култура и спорт 11 0,99 34 1,81 26 1,00 26 1,33 38 1,24 33 1,07 51 1,68 39 1,29 49 1,35 48 1,19 45 1,06 35 0,81

Права на децата 47 4,25 64 3,408 62 2,38 47 2,40 63 2,06 87 2,83 88 2,91 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7

Урбанизам и градба 123 11,11 211 11,24 209 8,02 123 6,28 184 6,03 157 5,1 202 6,67 162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57

Животна средина 7 0,63 22 1,171 20 0,77 12 0,61 23 0,75 20 0,65 19 0,63 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81

Финансии 17 1,54 16 0,852 22 0,84 23 1,17 20 0,66 24 0,78 73 2,41 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99

Имотно-правни односи 107 9,67 199 10,6 267 10,25 217 11,08 403 13,20 327 10,6 304 10 317 10,5 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26

Потрошувачки права 80 7,23 110 5,857 188 7,22 152 7,76 94 3,08 100 3,25 76 2,51 147 4,86 277 7,63 553 13,7 673 15,81 948 21,8

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни домови 347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4

Деца и лица со посебни 
потреби 10 0,23

Попис 12 0,28 3 0,07

Избирачки права 90 2,11

Друго 82 7,41 84 4,473 158 6,07 108 5,51 136 4,45 173 5,62 197 6,5 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39

ВКУПНО: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100 3053 100 3076 100 3029 100 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100

2012

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

72 138 7,35 266 10,21 243 12,4 391 12,81

2008 2009 2010 20112005 2006 20072001 2002 2003 2004

6,5

Број % Број % Број % Број %

Уставни слободи и права 8 6,84 125 11,73 117 9,734 134 11,49

Социјална област 13 11,11 133 12,48 203 16,89 195 16,72

Работни односи 20 17,09 99 9,287 183 15,22 142 12,18

Финансии 1 0,85 26 2,439 16 1,331 15 1,286

Царина 3 0,281 1 0,086

Одбрана 2 0,188 1 0,083 2 0,172

Детски права 10 0,832 41 3,516

Имотно-правни односи 9 7,69 81 7,598 112 9,318 103 8,834

Урбанизам, градежништво и 
заштита на животна 
средина

24 20,51 182 17,07 161 13,39 139 11,92

Јавни претпријатија служби 
и установи 1 0,85 36 3,377 43 3,577 62 5,317

Единици на локална 
самоуправа 15 1,407 9 0,749 11 0,943

Станбена област 12 10,26 56 5,253 61 5,075 33 2,83

Судство 11 9,40 136 12,76 183 15,22 172 14,75

Друго 18 15,38 172 16,14 103 8,569 114 9,777

ВКУПНО: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100

2000

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

1997 1998 1999

Табела бр.1 - Преглед на примени претставки по области за периодот 1997-2000

Табела бр.2 - Преглед на примени претставки по области за периодот 2001-2012
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Табела бр. 4  - Споредбена табела од Извештаите за следењето на примената на начелотот на соодветна и правична 
застапеност на Народниот правобранител за периодот 2007 – 2012

Табела бр. 3  - Податоци за начинот на решавање на претставките за период 1997 - 2012

Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

% Вк
уп
но

%

2012 107336 80667 75,2 19083 17,8 2162 2 1380 1,3 1701 1,6 735 0,7 584 0,5 1024 1,0

2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

2010 82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9

2009 69148 55266 79,9 9712 14,0 895 1,3 551 0,8 1301 1,9 524 0,8 259 0,4 640 0,9

2008 67728 55193 81,5 8642 12,8 825 1,2 527 0,8 1269 1,9 449 0,7 205 0,3 618 0,9

2007 59629 49923 83,7 6429 10,8 649 1,1 464 0,8 1050 1,8 405 0,7 201 0,3 508 0,9

Споредбена табела од Извештаите за следењето на примената на начелотот на соодветна и правична 
застапеност на Народниот правобранител за периодот 2007 – 2014 г.
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320

2005 3053 882 3935 803 478 (18%) 26 299 2225 2729

2006 3076 1206 4282 1005 758 (23%) 43 204 2442 3243

2007 3029 1039 4068 965 848 (25%) 65 77 2476 3389

2008 3022 679 3701 713 605 (21%) 33 75 2249 2877

2009 3632 824 4456 1102 787 (21%) 157 158 2728 3672

2010 4043 784 4827 987 791 (20%) 110 86 3108 4009

2011 4256 818 5074 1362 1066 (25%) 160 136 2974 4200

2012 4346 874 5220 1356 1043 (24%) 123 190 3235 4401
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ФОТОГАЛЕРИЈА

Прва прес-конференција на г. Иџет Мемети, 
- презентација на Годишниот извештај за 2004 год.

25.04.2005

Посета на Омбудсманот на Република Грција, 
на Народниот правобранител на Република Македонија, 

13.06.2005

г. Иџет Мемети и г. Матс Мелин 
Студиска посета на Парламентарниот омбудсман 

на Кралството Шведска, Стокхолм,  19-25.03.2006 

Заменици на народниот правобранител, 2006

Заменици на народниот правобранител, 2005 Заменици на народниот правобранител, 2006
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Кампања „Соработката на локалната самоуправа со 
Народниот правобранител“, Струмица, 07.11.2007

г. Иџет Мемети и г.Никифорос Дијамандорос, европски 
омбудсман, Меѓународна конференција, проект„Еуномиа“, 

Софија, Република Бугарија, 17-18.09.2007 

г. Иџет Мемети и евроамбасадорот г. Ерван Фуере, 
посета на КПД Идризово, 07.03.2007 

Редовен административен совет на АОМФ,
Намур, Кралство Белгија, 27-29.11.2006

Конференција „Соработка со Омбудсманот релевантен 
фактор за развојот на демократијата“, 

Скопје, Република Македонија, 20-22.11.2006

Учество на г. Иџет Мемети на меѓународна конференција, 
Белфаст, Република Ирска, 20-22.06.2006
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Средба на омбудсманите на Република Франција и Република 
Македонија, г. Жан Пол Делевоа и г. Иџет Мемети 

со Претседателот на РМ г. Бранко Црвенковски, 26.06.2008

Посета на Делегација на омбудсманот 
на Република Албанија предводена од г. Ермир Добјани, 

Скопје, 21.11.2007

Одбележување на 10 години Народен правобранител и 
60 години Универзална Декларација за човековите права, 

„Холидеј Ин“, Скопје, 10.12.2008 

Кампања „Отворени денови на Народниот правобранител“, 
септември 2008

Прием и разговор со граѓани во канцеларијата на 
Народен правобранител, 2009

Промотивен материјал за Кампања „Отворени денови на 
Народниот правобранител“, септември 2008
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Прес-конференција за Годишниот извештај за 2010 година, 
24.03.2011

Посета на омбудсманот на 
Кралството Мароко, г. Мухамед Ираки, 

Шарена џамија, Тетово, 27.10.2010 

Заедничка прес конференција на г. Иџет Мемети со 
амбасадорот на САД г. Филип Рикер, 

Скопје 07.06.2010

Учество на г. Иџет Мемети на 
Регионална конференција за дискриминација, 

Сараево, Босна и Херцеговина, 17-18.05.2010

Посета на ученици на канцеларијата на 
Народниот правобранител, 22.02.2010

Од прославата на 200 годишнината од востановувањето 
на Омбудсман  во Кралството  Шведска , Стокхолм, 

Кралство Шведска, 8-12.06.2009 
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Средба на вработените во институцијата 
Народен правобранител, Охрид, 06-08.05.2011 

Изјава за новинари по повод отпочнувањето на првиот 
Твининг проект, Скопје, 30.03.2011  

Прва прес-конференција со Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Скопје, 22.06.2011 





ТРЕТ ПЕРИОД 2012-2018
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Третиот период од развојот на институцијата донесе голем број на придизвици 
vis a vis сложената политичка ситуација во земјата, опкружување кое едноставно не 
можеше, а да не влијае врз делувањето/работењето на Народниот правобранител.

Во овој период г. Иџет Мемети беше реизбран на функцијата. Пред истекот 
на мандатот започна постапката за избор. На седницата на Комисијата за избори и 
именувања, иако имаше неколку предлози, претставниците на сите политички партии, 
освен ДПА гласаа за утврдување предлог Иџет Мемети да биде реизбран за Народен 
правобранител. 

Собранието на Република Македонија, на 24 декември 2012 г., на пленарната 
седница на која се донесе Буџетот за 2013 година изврши избор и на народен 
правобранител.

Изборот на Народниот правобранител беше извршен само од мнозинството 
пратеници на политичките партии од позицијата, од причина што пратениците од 
опозицијата присилно беа отстранети од истата седница, исто како и новинарите кои 
известуваа за пленарните седници. Оваа седница остави тешки последици за развојот 
на Република Македонија како демократска држава.

Народниот правобранител го прифати мандатот и согласно своите надлежности го 
осуди настанот и нарушувањето на слободата на информирање, за што во електронските 
медиуми се изјасни дека со овој чин грубо е прекршено правото на новинарите да 
известуваат. Истовремено, покрена постапка, која не успеа докрај да ја заврши, од 
причина што беше попречен од страна на тогашниот претседател на Собранието на 
Република Македонија.

Највпечатлив настан по однос на повреда на човековите слободи и права, од овој 
период беше мега аферата со прислушувањето која остави дамка не само врз грубото 
и масовното прекршување на човековите слободи и права, туку и врз владеењето на 
правото, функционирањето на правниот систем и општо врз демократскиот развој на 
општеството.

Народниот правобранител остро реагираше и ја осуди појавата како застрашувачка, 
која грубо го прекршува правото на приватност и семеен живот на над дваесет илјади 
граѓани, како и сериозно го загрозува општествениот поредок, со што и правата на 
сите други граѓани на Република Македонија. Тој изјави „Не само што се работи за 
грубо прекршување на човековите слободи и права, туку срамно е да се каже дека во 
Македонија воопшто постои и се почитува правото на приватност и семеен живот, како 
и сигурност на граѓаните“.
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РЕИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ И ИЗБОР НА ЗАМЕНИЦИ

По реизборот на народниот правобранител беа избрани и заменици и тоа во 2013 година во 
канцеларијата во Скопје избрана е Васка Бајрамовска - Мустафа, а во подрачните канцеларии 
за заменици избрани се: во Тетово, Ирина Стојановска, во Битола, Васил Јовановски, во Штип, 
Елена Ѓоргоноска - Маневска, во канцеларијата во Струмица, Славчо Тимов. Во канцелариите 
во Куманово и во Кичево реизбрани се замениците Насер Вејсели и Даут Селими. Во 2016 
година во канцеларијата во Скопје за заменици избрани се Сузана Салиу и Јован Андоновски.

Одлука за избор на народен 
правобранител - 2012 год.

Одлука за избор на заменици на народниот 
правобранител - 2013 год.

Одлука за избор на заменици на 
народниот правобранител  

- 2016 год.
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 Иџет Мемети, народен правобранител, 
излагање на меѓународен семинар на омбудсманите од регионот, 

Загреб, Република Хрватска, ноември 2013

 ИНТЕГРИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО ПОДНЕСУВАЊЕ НА УПР СО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ

Почитувани Омбудсмани од Југоисточна Европа, почитувани претставници на меѓународ-
ните тела, почитувани колеги,

Би сакал најнапред да ја поздравам идејата за организирање на меѓународен настан 
кој го истакнува значењето на Националните институции за човекови права во поглед на 
пристапувањето кон Европската Унија, како и Универзалниот периодичен преглед.

Бидејќи денес треба да се осврнам на темата Интегрирање на активностите по 
поднесување на УПР со процесот на пристапување кон ЕУ, најпрво сакам да нагласам дека 
почитувањето и заштитата на човековите права се основа и во известувањето кон Советот за 
човекови права на ОН, како и во делот на процесот на пристапување кон ЕУ. 

Универзалниот периодичен преглед (УПР) е значаен процес во кој се анализираат 
и утврдуваат состојбите со почитувањето на човековите права на секоја земја членка на 
Обединетите Нации. Овој процес овозможува секоја земја да се изјасни за активностите кои 
ги презема во насока на подобрување на состојбата со човековите права пред Советот за 
човекови права на Обединетите Нации. Овој систем на рапортирање е еден од начините да се 
потсетат државите за нивната обврска за целосно почитување и имплементација на слободите 
и правата, но и да се алармира за прекршувањето на истите доколку постои во државата. 

Последното разгледување на состојбите во Република Македонија беше во 2009 година 
кога е поднесен Националниот извештај до Советот за човекови права. На 12-та сесија на 
Советотот во 2010 година беа усвоени заклучоците и препораките на работната група кои 
се однесуваат за Република Македонија и оваа година согласно предвидениот распоред, ние 
како Национална институција за човекови права (НИЧП) доставивме свое мислење во поглед 
на имплементацијата на дадените препораки. Извештајот од Република Македонија доставен 
од државата, како и поднесоците на НИЧП и останатите заинтересирани страни, ќе бидат 
разгледани од УПР работната група на 30.01.2014 година.

Сметам дека учеството на Националните институции за човекови права во системот на 
известување на УПР е од особено значење бидејќи дава потврда или алармира за состојбата 
со човековите права и воедно создава објективна слика за степенот на почитување на 
меѓународните стандарди, како во делот на превенција така и во делот на заштита на правата.

Ние како Национална институција за човекови права даваме свој придонес кон УПР 
со свој посебен поднесок каде ги произнесуваме нашите согледувања и заклучоци кон 
соодветните области од доменот на промоција и заштита на човековите права.

Една од препораките добиени при Универзалниот периодичен преглед во 2009 година 
беше да се преземат соодветни мерки Народниот правобранител да е во согласност со 
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Париските принципи, односно да се воспостави Национална институција за човекови права 
акредитирана од Меѓународниот координативен комитет. 

Националната институција за човекови права е механизам преку кој државата ја 
исполнува својата меѓународна одговорност „да ги преземе сите соодветни активности” за да 
обезбеди спроведување на меѓународните човекови права на национално ниво. 

Создавањето на Национална институција е знак дека земјата сериозно ги сфаќа своите 
одговорности за човековите права; силата на оваа посветеност може да се измери преку 
степенот до кој НИЧП е целосно независна и располага со потребните овластувања и средства 
за да биде ефикасна институција.

Воедно беше препорачано да се прегледа улогата и мандатот на Канцеларијата на 
Народниот правобранител, посебно во областа на антидискриминацијата и злоупотреби од 
страна на полицијата и да се гарантира негово доволно финансирање, како и да се обезбедат 
доволно средства за функционирањето на Националниот превентивен механизам по 
ратификацијата на Факултативниот протокол на Конвенцијата против тортура и друго сурово, 
нечовечко и понижувачко постапување или казнување.

Во која насока ние ги интегриравме нашите активности согласно овие  
препораки? 

Народниот правобранител поднесе барање за акредитација за Национална институција 
за човекови права, при што се стекна со статус Б што означува делумно исполнување со 
Париските принципи. Беа дадени препораки за вклучување на промоцијата за човекови права, 
како и обезбедување поголем плурализам и независност во постапувањето на институцијата. 

Иако можам да кажам дека ние ја вршиме и промоцијата на човековите права преку 
постојана поддршка од меѓународните организации, сепак Законот укажува дека Народниот 
правобранител ги заштитува човековите права кога истите се повредени од страна на орган 
на државна управа, односно истиот не ја предвидува промоцијата во мандатот на нашата 
институција. 

Целосното исполнување на Париските принципи, а со тоа и стекнување на статус А 
за Национална институција за човекови права е една од забелешките и во Извештајот за 
напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ. Токму во таа насока 
ние презедовме и дополнителни активности, односно доставивме Мислење до Меѓуресорското 
тело за човекови права, водено од Министерство за надворешни работи, а подготвивме и 
предлог - измени на Законот за народниот правобранител со кој ќе се исполнат бараните 
услови.

Во насока на остварување на другите препораки, се воспостави и посебно одделение за 
дискриминација, а се обезбеди и мал, но значаен буџет за функционирањето на Националниот 
превентивен механизам.

Во извештајот за напредокот на ЕУ истовремено е побарано и да се продолжи со јакнење 
на капацитетите на Народниот правобранител, но и да се утврди како државните органи 
постапуваат по дадените препораки во случај на повреда на права од страна на државни 
органи или органи кои имаат јавни овластувања. 

Секако, во делот на постапувањето на државните органи спрема дадените препораки од 
Народниот правобранител потребно е преземање на координирани активности на државните 
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органи, а ние пак, сме должни секогаш и навремено да известуваме и да посочуваме во кој 
степен се прифаќаат и имплементираат нашите сугестии, мислења, препораки и барања за 
преземање на итни мерки.

Во поглед на другите препораки кои Република Македонија ги доби при Универзалниот 
периодичен преглед би ја истакнал состојбата со местата на лишување од слобода и тоа 
пред се со казнено – поправните и воспитно - поправните домови. Врз основ на УПР беше 
дадена препорака да се почитуваат забелешките од страна на Комитетот за превенција од 
тортура, да се преземат мерки за подобрување на условите во местата на лишување од 
слобода, да се осигура дека наводите за лошо постапување од страна на службениците кои 
го спроведуваат законот се навреме, темелно и непристрасно истражени и дека одговорните 
се казнети. Во иста насока и во извештајот за напредокот беше потенцирана состојбата во 
овие места на лишување од слобода, особено потребата од нови вработувања во затворите, 
имплементацијата на новата стратегија за здравствена заштита во затворскиот систем, 
намалување со пренатрупаноста, како и воспоставувањето на образование на малолетниците 
сместени во воспитно-поправен дом и затвор.

Во овој дел, интегрирани активности треба да бидат преземени од страна на државните 
органи, со цел решавање на посочените слабости, а ние како Национален превентивен 
механизам свој придонес даваме преку конкретните препораки и сугестии од спроведените 
превентивни посети. НПМ за период април 2011 – октомври 2013 година спроведе 54 
превентивни ненајавени посети на местата на лишување од слобода, како и 16 последователни 
посети. 

Покрај основната надлежност за спроведување посети, со цел превенција од тортура 
во изминатиот период преку различни форуми и работилници го покренавме прашањето на 
правото на приватност во казнено-поправните установи со вршењето на видео надзор, улогата 
на судиите во остварувањето на правата на лицата лишени од слобода, како и нивото на 
имплементација на дадените препораки оценети преку спроведувањето на последователните 
посети.

Во насока на другите дадени препораки во УПР за кои се потребни интегрирани активности 
со процесот на пристапување кон ЕУ, е секако прашањето на заштита од дискриминација, 
примената на Конвенцијата за правата на лица со попречености, продолжување со напорите 
за хармонизирање на националното законодавство со меѓународните инструменти за човекови 
права, заштитата на ранливите и маргинализираните групи и др.

Една од препораките по УПР е и да се организираат кампањи за подигање на свеста за 
борба против сите форми на дискриминација, вклучувајќи ги оние засновани на пол, етничка 
припадност, сексуална ориентација, или полов идентитет. Морам да напоменам дека ние во 
изминатиот период спроведувавме промотивни кампањи, театарски претстави и други форми 
на настани за подигнување на свеста  од областа на дискриминацијата. 

Забелешките кои државата ги доби преку Извештајот за напредокот во процесот на 
пристапување кон ЕУ, како и препораките вклучени при Универзалниот периодичен преглед 
може на одреден начин да се имплементираат и преку Националните институиции за човекови 
права.

Имено, Националните институции може да учествуваат во доменот на законодавството и 
политиките од областа на човекови права, во промовирањето и обезбедување на хармонизација 
на домашната легислатива со меѓународните стандарди за човекови права, да потикнуваат 
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ратификација на инструменти, иницирање и помагање во едукативните програми за човекови 
права, работа во доменот на промоција на еднаквост и елиминација на сите форми на 
дискриминација, и др.

Секако за крај, можам да истакнам дека значењето на Националните институции е 
од посебен карактер и потребно е активно вклучување како во Универзалниот периодичен 
преглед (УПР) така и во делот на процесот на пристапување кон ЕУ со улогата која ја има во 
поглед на превенцијата и заштитата на човековите права.
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Гордана Дувњак, новинар

РАЗВОЈОТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА

Нема поголема привилегија за еден новинар од онаа кога во својата професионална 
кариера ќе има можност да го следи формирањето и развојот на една институција од самиот 
почеток. Пред негови очи (и перо) да се изроди нешто ново и дотогаш непознато, а за кое 
граѓаните имаат многу очекувања. Она што како уставна категорија беше предвидено во 
првиот Устав од 1991 година, шест години подоцна да добие конкретна форма и да го заземе 
своето вистинско место во македонскиот правен поредок, по урнекот на демократски земји со 
подолга традиција во заштитата на човековите права и слободи.

Во мојот случај, таа поврзаност со институцијата Народен правобранител има дури и 
свој пра-почеток. Во средината на деведесеттите години од сега веќе минатиот век, како млад 
новинар имав можност да пишувам за тоа што претставува Народниот правобранител, што во 
тоа време се уште беше само уште една нејасна идеја, што требаше да се преточи во законски 
текст. Многу малку се знаеше за значењето, а уште помалку за надлежностите што треба да ги 
има оваа нова институција. Затоа, со голем интерес и професионална посветеност ги следев 
сите стручни дебати, собраниски комисиски расправи и се трудев на читателите да им дадам 
нешто повеќе како информација. Тоа значеше барање соговорници од редот на науката, на 
кои оваа материја им е добро позната, како и пребарувања за тоа какви компаративни модели 
постојат во други земји и на кој начин функционираат.

Мојата „врска“ со оваа институција низ годините стана длабока, па дури и нераскинлива. 
На некој начин, дури ги помина и професионалните граници и прерасна во лична приказна. 
Бидејќи, повеќе од две децении ја следев работата на оваа институција, црпев теми 
од годишните и посебните извештаи, но и од конкретните судбини на луѓе, кои поднеле 
претставка и побарале помош од Народниот правобранител. Уште повеќе што и претходно 
ги познавав и имав коректна соработка и комуникација со двајцата омбудсмани. Со првиот 
народен правобранител, Бранко Наумоски од времето кога  беше главен републички управен 
инспектор во Министерството за правда, а со сегашниот омбудсман Иџет Мемети, кога 
извршуваше владина функција како министер за правда во два мандата и извесен период 
уставен судија.

Контактите со првите луѓе и вработените во оваа институција беа професионални и на 
взаемно задоволство бидејќи секогаш се излегуваше во пресрет на новинарскиот интерес 
за најразлични прашања. Едноставно кажано, речиси и да нема новинар кој се обратил во 
канцеларијата на Народниот правобранител, а се вратил во својата редакција без новинарска 
сторија. Понекогаш и за многу суптилни и сензитивни  теми кои задираат во прашања поврзани 
со дискриминација, тортура или полициска бруталност.

На почетокот не беше лесно да ѝ се претстави на јавноста, што е тоа што ќе го работи 
оваа нова институција. Првото скалило не беа само неопитните граѓани, туку и уредниците 
во сопствените редакции. Високообразовани и едуцирани професионалци во новинарската 
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струка, на кои требаше да им се отстрани забуната и погледот полн прашалници околу она 
што треба да се пишува. Дека не е еден збор со три синонима, кога ќе се спомене: јавен 
обвинител, јавен правобранител и народен правобранител, туку дека станува збор за три 
различни институции во правниот систем, кои имаат своја позиција и надлежности. За да 
биде полесно и поразбирливо, мораше сите три посебни институции да им се доближат прво 
ним, а потоа и на граѓаните и тоа да се направи на обичен, симплифициран и разбирлив 
начин. Па така, јавниот обвинител да се претстави како „орган на прогонот“, чија цел е да 
ги гони сторителите на кривични дела; јавниот правобранител - како своевиден „адвокат на 
државата“, кој ги штити нејзините интереси, а народниот правобранител или популарно наречен 
омбудсман - дека е „адвокат на граѓаните“, кој ги штити од самоволијата и злоупотребата на 
државните органи. Од цела онаа армија вработени распослани во министерствата, локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, судовите, затворите, полициските станици... Но, и од сите 
оние шалтерски работници кои одлучуваат дали на граѓаните ќе им издадат некој документ 
или ќе им остварат некое нивно право.

За среќа, она што на почетокот беше „корисна заменка“ за полесно разбирање на  
суштината на институцијата Народен правобранител, со текот на времето доби вистинско 
значење и можеше да се користи без сарказам. Низ повеќе кампањи, но уште повеќе низ 
секојдневна работа, институцијата добиваше на препознатливост, но и на доверба. Стануваше 
неизбежна адреса на која се обраќаа граѓаните, што можеше да се види и низ бројот на 
претставки кои постојано бележеа раст.

Медиумите и Омбудсманот од секогаш имале посебен однос, кој во многу нешта се 
разликувал од останатите институции. Канцеларијата на Народниот правобранител во секое 
време има голем сојузник во „седмата сила“, а тие пак, во оваа институција –квалитетен 
и респектибилен соговорник на различни теми. Со оглед на законската поставеност на 
оваа институција и не постоењето на правни механизми за спроведување на одлуките на 
Народниот правобранител, кои се во форма на мислења и сугестии, медиумите остануваат 
нивното „најсилно оружје“, а во ретки ситуации можеби и единственото, за да се поттикне 
јавната свест и за да може пораката да стаса до пошироката јавност. Но, и да се стават на 
„тапет“ оние кои го игнорираат нивното мислење и ги туркаат проблемите под тепих.  

Но, и покрај медиумскиот однос кон Народниот правобранител, кој е главно афирмативен 
и благонаклонет, новинарите не затвораат очи ниту пред грешките. Како новинар со 
долгогодишно искуство, кој ја следи нивната работа од самиот почеток и со тоа смета дека 
има „стекнато право“ за одреден степен на критицизам, а со цел нивната работа да биде уште 
поефикасна и поцелисходна, си дозволувам моите опсервации понекогаш да бидат поостри. 
Не пропуштам прилика да предочам дека очекувам поголема доза на храброст од Народниот 
правобранител за чувствителни теми, не можам да толерирам како новинар, а пред се како 
граѓанин, тактизирање во соопштувањето на нивните оценки. Гласен заговорник сум на тезите 
дека омбудсманот треба почесто да користи тематски прес-конференции дека, не смее да 
молчи кога има што да каже. Дека треба со иста посветеност, дури и поголема, да се пристапи 
на заштитата на случаите каде што има масовно кршење на колективните права, а не само 
на поединечни случаи, а во исто време и повеќе да се ангажира на иницирање на законски 
измени од неговиот домен на работа. „Црна дамка“ ќе остане отсуството на посебна прес-
конференција за случајот со убиството на „Мартин Нешковски“, но и отсуството на реакција 
за тепањето на пратениците на 24 декември 2012 година, што се поклопи со денот на изборот 
на втор мандат на актуелниот омбудсман. 
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ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПОЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ

Во вториот период од развојот на Институцијата, востановената практика на отворено и 
транспарентно работење се покажа како клучна алатка за нејзино соодветно позиционирање 
и на меѓународен план.

Покрај зачленувањето на Народниот правобранител во Асоцијацијата на Европскиот 
омбудсман институт (ЕОИ) и Интернационалниот омбудсман институт (ИОИ) во раниот период 
од основањето на Институцијата, во 2005 година како полноправна членка со право на глас, 
Народниот правобранител беше примен во Американската асоцијација на омбудсмани и во 
Асоцијацијата на омбудсмани од Франкофонијата (АОМФ). Истата година на 4-от конгрес на 
АОМФ во Париз, г.Иџет Мемети, едногласно беше избран за член на Секретаријатот на оваа 
Асоцијација.

Членувањето во Асоцијацијата на омбудсманите од Франкофонијата донесе повеќе 
активности на меѓународен план и ја зацврсти позицијата на Народниот правобранител 
меѓу земјите членки на Франкофонијата. Така, во 2008 година следеше зачленувањето 
на Институцијата во една нова асоцијација – Асоцијација на омбудсмани од Медитеранот 
(АОМ), основана токму од македонскиот народен правобранител г. Иџет Мемети и тогашните 
омбудсмани на Република Франција и Република Грција, г. Жан Пол Делевоа и г. Јоргос 
Каминис. 

На третата средба на Асоцијацијата на омбудсмани од Медитеранот одржана во Атина, 
Грција во 2009 година, народниот правобранител, г. Иџет Мемети говореше на тема: „Пристап 
до местата каде слободата на движење е ограничена“. 

Во 2009 година во Квебек, Канада беше одржан 6-от Конгрес на омбудсманите и 
медијаторите од Франкофонијата каде народниот правобранител беше повторно избран за 
член на Административниот совет на Асоцијацијата.

Во 2013 година, Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори на Франкофонијата го 
одбележа 15 годишниот јубилеј од своето постоење и активно дејствување на полето на 
заштитата на човековите права со организирање конгрес и тематски состанок во Дакар, 
Сенегал посветен на медијацијата и заштитата на детските права.

Истата година, Народниот правобранител ја прошири својата активност на полето 
на заштитата на човековите права и слободи со вмрежување во уште една асоцијација, 
насловена како Европска мрежа на национални институции за човекови права (ENNHRI). 
Оваа асоцијација има за цел да ги обедини сите национални институции за човекови права 
од европскиот континент и да им даде поддршка во промоција и заштита на човековите права 
согласно Париските принципи.

За ефикасната соработка помеѓу членките на ваквиот вид асоцијации, говори и 
соработката што народниот правобранител ја имаше со својата колешка од Квебек, 
Канада, инаку член на АОМФ, која достави информација за лажни посредници кои нудат 
услуги за добивање Канадска иселеничка виза. Народниот правобранител реагираше со 
соопштение, препорачувајќи им на граѓаните да ги користат само официјалните процедури 
на Министерството за имиграција, различност и инклузија на Квебек, Канада.   
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Во 2014 година како член на Асоцијацијата на Омбудсмани на Медитеранот (АОМ), 
народниот правобранител учествуваше на осмиот состанок на Асоцијацијата кој се одржа 
во Тирана, Албанија, посветен на улогата и соработката на Омбудсман институциите 
со законодавната власт, граѓанското општество и меѓународните организации, а на кој 
истовремено беше одржано и Генералното собрание на оваа асоцијација. 

На деветтиот состанок на Асоцијацијата на Омбудсмани на Медитеранот насловен како 
„Омбудсманот-главен играч во доброто владеење“, што се одржа на Малта во 2016 година 
беше усвоена одлуката десетгодишниот јубилеј на оваа асоцијација да се одржи во Република 
Македонија во 2018 година.

Во септември 2017 година Владата на Република Македонија го определи народниот 
правобранител г. Иџет Мемети за набљудувач во Европската агенција за фундаментални 
права – ФРА. Република Македонија е единствена од земјите – кандидатки за членство во ЕУ 
која е вклучена во работата на Агенцијата. Агенцијата за фундаметални права на Европската 
Унија е центарот на експертизата на ЕУ во областа на фундаметалните права. Агенцијата 
претставува децентрализирано тело на ЕУ кое обезбедува стручни совети за низа прашања за 
институциите на ЕУ и земјите членки на Унијата.
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Иџет Мемети, народен правобранител, 
интервју за „Inbox“, он-лајн магазин, јуни 2014

СУДОВИТЕ ГУБАТ ПРЕДМЕТИ, ИЗВРШИТЕЛИТЕ НАПЛАЌААТ 
НЕЗАКОНСКИ, ВО ЗАТВОРИТЕ ИМА КРИМИНАЛ 

г. Мемети изразивте сериозна загриженост и по којзнае кој пат го споменувате 
зборот – повторно, а во врска со работата на правосудните органи? 

Мемети: Јас се согласувам дека реформите во тој систем одат бавно. Јас, исто така 
се согласувам дека не е лесно да се реформира тој систем, затоа што е многу комплексен. 
Прашањето е зошто? Одговорот е од сè по малку. Многу потешко е да формираш судска власт 
во општество какво што е Македонија во кое има многу различности. Затоа што судската власт 
треба да е столбот на општеството. Ако законодавната власт носи прописи, судската е тука 
да ги извршува. Таа е гарантот на правичноста и праведноста. Ако во тој гарант граѓаните 
немаат верба или се случува да има постапки кои оставаат впечаток дека не се непристрасни, 
или се влијае врз нив, тогаш тука е крајот на она што значи голема доверба во таа власт.

Кога велите дека граѓаните мора да почувствуваат дека правдата важи за сите 
мислите и на случајот „Монструм“? Вие добивте поплаки од семејствата на двајца 
притвореници? 

Мемети: Не само за случајот „Монструм“. Кај граѓаните има несигурност, мислење 
или перцепција. Еве, во тој случај се поделени на два табори, на етничка база, Албанци и 
Македонци. Едните се сомневаат дека сторители на тоа дело се Албанци, а од друга страна во 
правосудниот систем поради тоа што се од друга етничка припадност, тие како да навиваат. 
Сакам да кажам дека многу внимателно треба да се водат овие постапки. И не само овие. 
Граѓанинот кога ќе ја добие судската одлука треба да помисли само на едно. Дека таа е 
праведна. За „Монструм“, постапка водевме само за двајца од притворените кои ја издржуваа 
мерката притвор во затворот во Битола. Дека тие биле мачени од кога влегле во притворското 
одделение во затворот. Истрагата покажа дека има елементи на мачење кај нив од страна 
на затворските стражари и поднесовме кривична пријава до обвинителството во Битола која 
беше прифатена, но подоцна отфрлена од страна на истражниот судија како таква.

 
Во презентацијата на Вашиот извештај рековте дека доколку институциите 

не направат нешто, тогаш не само што кршењето на човековите права нема да се 
намали, туку ќе се зголеми. Конкретно ги споменавте затворите. Што се случува 
таму? 

Мемети: Тој систем е многу слаб. Но, и таков, слаб, полошо е кога тој не функционира. 
Почнувајќи од исклучително лоши сместувачки услови, до лош третман. Имаме случаи 
каде што констатираме многу лоши услови, упатуваме препорака, констатираме многу лош 
систем кој не овозможува ресоцијализација туку го прави спротивното. Јас еднаш реков дека 
затворите во Македонија се претвараат во место каде што никнува криминалот. Наместо да ги 
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ресоцијализираме затворениците ние придонесуваме тие да станат криминалци. Ужасно лоши 
се условите во Воспитниот дом во Тетово. Не знам дали судовите размислуваат каде ги праќаат 
децата. Тие таму се сместени во никакви услови, никаков третман, се случуваат многу лоши 
работи по однос на третманот, а од друга страна управата не знае. Сме затекнале и случаи за 
коишто управата на Домот знае, но крие и фаќаат врски како Народниот правобранител да не 
спроведе одредени постапки. Сè додека затворите ни ги водат нестручни луѓе, сè додека во 
затворите не ги подобриме условите до тогаш ќе имаме многу лош систем.

Изрековте сериозни критики на сметка на работата на управните судови и 
комуникацијата на судовите со органите на управата. Рековте дека ако таа не се 
подобри последиците по граѓаните ќе бидат огромни. На што точно мислевте?  

Мемети: Само на хартија имаме управно судство, а реално работите стојат многу 
поинаку. Има случаи кога се доведува можноста граѓанинот да го штити неговото право. 
Толку е лош начинот на комуникација, помеѓу управните судови и органите на управата, што 
верувајте ми ние граѓаните ги мачиме. Мора повеќе и посериозно да се вложува во управното 
судство и по однос на нови законски измени за да се направи тој систем и поконзистентен 
и подобар и по однос на тоа што значи подобрување на условите на тоа судство. Сме имале 
претставка, сме воделе постапка во која сме констатирале дека органот не информирал дека 
е изгубен предмет. Ние сме имале случај, јас го водев тој предмет, во еден суд во Македонија 
да биде изгубен предметот. Воопшто не размислуваат по однос на тоа. И да е така законот 
предвидува можност да се обноват тие списи и да се реши спорот. Проблем којшто останува е 
тоа што навистина системите имаат проблеми кои треба да се надоградуваат сè со цел да не 
се случуваат такви работи.

Првпат годинава во извештајот се најде и работата на извршителите. Добивте 
поплаки од граѓани дека извршителите наплаќаат незаконски. Што констатиравте 
Вие?

Мемети: Системот на извршување не е само извршителот. Тоа е круг кој мора да 
функционира. Ако има некој одредено побарување од граѓанин, коешто побарување треба 
да го изврши извршителот, тој тоа ќе го изврши преку банка. Имаме случаи каде што 
извршителите признаваат дека Народниот правобранител е во право. И велат дека не смеат 
да зафаќаат во приходите кои овозможуваат егзистенција на граѓаните, но од друга страна 
банките го блокираат целиот износ. Кога се обраќаме до банките тие велат дека нив тоа не ги 
интересира. Како да се надвор од овој систем. Велат, немале таков софтвер. Како, тоа да не 
е и нивна грижа? Прашањето е кој е виновен? Кој треба да мисли за софтверот на одредена 
приватна банка? Граѓанинот? Не. Банката е таа којашто треба да го направи тоа. Затоа што и 
тој закон за извршување во кој има ограничување за можноста за извршување, или зафаќање 
на дел од приходите на граѓаните важи и за банките. Има и случаи во кои, тоа е мое мислење, 
извршителите трчајќи по профит посегнуваат и по тоа што треба и по тоа што не треба. И по 
тоа што е незаконско и по тоа што не смее да го извршуваат.
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Во годинешниов извештај зборувате и за повреда на работничките права, 
за мобингот и за злоупотреба на потрошувачките права. Кој ги злоупотребува 
македонските граѓани? 

Мемети: Ти поминуваш од еден во друг систем неподготвен. Еве на пример по однос 
на комуналиите. Имавме такви случаи каде што одредено јавно-комунално претпријатие ги 
условува граѓаните. На пример, не можеш да добиеш некое право ако не платиш сметка и 
така натаму. Загрижува уште една појава кај потрошувачите, ја споменав радиодифузната 
такса. Никој не може да биде против тоа дека една давачка треба да се плати. Пред извесно 
време преминавме од еден во друг систем на плаќање и требаше да се направи нов регистар 
на должници или приматели на такви услуги. Но, начинот на кој почна да се подготвува тој 
регистар беше катастрофален. Лоша комуникација меѓу Управата за јавни приходи (УЈП) и 
Македонската радио-телевизија (МРТВ), па на граѓаните им доаѓаа по две три решенија на 
еден човек, па во едно семејство на сите членови на тоа семејство. Од друга страна, има и 
такви решенија каде што граѓанинот нема куќа. Има одреден и имот и ние гледаме дека тоа е 
всушност нива. Тоа е несериозна работа. Неподготвени сме влегле во тој систем. Граѓанинот 
не е виновен. Граѓанинот не е тој што треба да го применува новиот систем. Туку тоа треба да 
го прави УЈП, другите органи и МРТВ кои треба да подготват квалитетен систем на должници.

 
Отворено признавте дека имате проблеми во комуникацијата со државните 

институции постапувајќи по предметите на коишто работите. Конкретно споменавте 
дека одредени институции ја попречуваат Вашата работа. Кои се тие институции?  

Мемети: Мислам дека тука е во прашање тоа дека општеството поинаку се сфаќа. Дека 
во ова општество не треба да функционираат сите органи предвидени со Уставот. Сепак, 
мислам дека на таков начин, такво однесување им штети на граѓаните, а со тоа не му мислат 
добро и на општеството. Институциите се за да се почитуваат едни со други, да комуницираат 
едни со други сè заради граѓаните. За нив се институциите, а не за тие што ги раководат. Кажав 
јас и упатив јавна критика до Министерството за здравство, Министерството за финансии, 
Министерството за внатрешни работи особено до Секторот за странци. Тоа е сектор кој веќе 
пет години наназад ја попречува работата на Народниот правобранител. 

  
Расте  бројот на предмети што Вие ги работите, а државните институции ги зеле 

предвид. Но, резултати од тоа нема. Дали сте размислувале за уште едно зголемување 
на Вашите надлежности после она во 2009 година кога Ви беше даден сертификат да 
бидете Национален превентивен механизам? 

Мемети: Народниот правобранител има сертификат од Б категорија што значи дека 
се уште нема А сертификат, затоа што не исполнува одредени услови, а тоа се Париските 
принципи по однос на многу нешта. Па, ако сакате и по однос на можноста за вршење на 
истраги. Мора да се измени законот за да добие народниот правобранител А сертификат 
и да стане национална институција за заштита на човековите права. Текстот со измените 
на законот е подготвен, но добивам информации дека предлагачот на законот смета дека 
дел од надлежностите треба да се намалат, а не да се зголемат. Тоа секако може да се 
направи, но тоа значи дека статусот А во никој случај не може да се добие. Зашто, ако некој 
побара Народниот правобранител да изврши превенција од тортура согласно Факултативниот 
протокол, и при тоа да не носи средства за детектирање на состојбите и ризиците да се тргнат 
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тие, тогаш тој не може да ја обавува таа функција. Ако Народниот правобранител влезе во 
затвор и нема мерач за температура, за влага, тогаш тој не може да ја изврши функцијата, 
ако нема апарат да слика? А, некои сакаат без тоа да ја вршиме функцијата. Тогаш, тие или 
не знаат, што се сомневам, или знаат, но така се претвараат. Тоа не е во ред и тоа секако не 
треба да се случува.
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Гертруде Бринек, омбудсман во Бордот на омбудсмани на Австрија

ТВИНИНГ ПРОЕКТ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ОДБОРОТ НА 
АВСТРИСКИОТ ОМБУДСМАН

Во соработка со Институтот за човекови права „Лудвиг Болцман“ (БИМ), Одборот на 
австрискиот омбудсман (АОБ) учествуваше во лесниот твининг-проект „Промовирање на 
надлежностите на народниот правобранител и зајакнување на неговите капацитети“ со 
Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија, во период од неколку 
месеци. Проектот беше организиран од Европската комисија, започна во април 2015 година и 
заврши во февруари 2016 година. Како раководител на овој твининг-проект на ЕУ за промоција 
и зајакнување на мониторингот и контролата на јавната администрација и превентивниот 
преглед на човековите права во Македонија, земја-кандидат за членство во ЕУ, можев да ја 
поддржам работата на експертите од АОБ и БИМ. Целта беше да се обезбеди за Канцеларијата 
на Народниот правобранител во Скопје и нејзините подрачни канцеларии осигурувања и 
поддршка за нивната работа.

За време на почетниот настан во Скопје во средината на мај 2015 година, твининг-
проектот беше презентиран пред јавноста. Помеѓу мај и ноември, експертите испратени од 
АОБ и БИМ направија работни посети во траење од неколку дена и работеа со замениците на 
народниот правобранител во подрачните канцеларии во Битола, Кичево, Куманово, Тетово, 
Штип и Струмица за методите и одговорностите за мониторинг и контрола и како подобро да 
го искористат нивниот мандат за заштита на основните права и слободи. За да се подобри 
јавната видливост на Народниот правобранител, во три регионални центри организирани 
беа кампањи за допирање до јавноста и подигање на јавната свест, што вклучуваше 
дистрибуција на промотивни материјали и нивно објавување на веб-страницата на Народниот 
правобранител. На сличен начин, веб-страницата на Народниот правобранител и присуството 
на социјалните медиуми беа анализирани и подобрени за да се прилагодат на потребите 
на Народниот правобранител во односите со јавноста. Системот за дистрибуција на билтени 
преку Интернет овозможи поефективна и кооперативна внатрешна комуникација, а со тоа 
и поефикасна дистрибуција на работните процеси и работните задачи. Другите активности 
спроведени во рамки на твининг-проектот опфатија тркалезни маси за недискриминација на 
ромската популација, децата на улица и лицата со посебни потреби. Тие беа надополнети со 
теренски посети на соодветните институции - дневни центри за деца на улица, центрите за 
социјална грижа, центрите за рехабилитација и центрите за стари лица.

Централната компонента на лесниот твининг-проект беше посветена на работата на 
институцијата Народен правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ). Во 
јуни 2015 година, АОБ и БИМ спроведоа заеднички обуки на македонскиот НПМ тим во Скопје 
и за таа цел посетен беше Центар за баратели на азил Визбегово. Во јули 2015 година, 
како дел од овој твининг-проект, македонска делегација оствари студиска посета на АОБ. 
За време на овој еднонеделен престој, македонските гости беа подготвени за проблемите 
кои се појавуваат при постапките за азил и тоа на теоретско и практично ниво. Исто така, 
македонската делегација имаше можност да ги придружува комисиите на австрискиот НПМ 
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при посета на полициски притвор, приемен центар и полициска станица. Ова ѝ овозможи на 
делегацијата практично да го следи мониторингот и контролата одблизу. Оттука, студиската 
посета ѝ понуди на делегацијата искуство од прва рака за тоа како се применуваат техниките 
на НПМ во Австрија.

Во септември 2015 година, лицата кои раководеа со проектот во институциите - 
учеснички се состанаа за да го оценат напредокот на проектот и да дискутираат за следните 
фокусни точки.Темата азил и моменталната состојба со бегалците во Европа, исто така беше 
главна компонента на разговорите помеѓу мене и народниот правобранител Иџет Мемети. Кон 
крајот на годината, со мојот македонски колега го посетивме Граничниот премин Гевгелија и 
оградените кампови, каде што бегалците од Сирија, Авганистан и Ирак чекаа да продолжат 
на патот кон северна Европа. Стана јасно дека без технички помагала (читачи на пасоши, 
соодветен софтвер, итн.) индивидуалните членови на пограничната полиција одлучуваат на 
сопствена дискреција кој може да продолжи со патот, а кој не. Присутните лица пријавија 
многу сомнителни и произволни одлуки. Го поддржав мојот колега, народниот правобранител 
Мемети, во неговото барање за подобра опрема за граничните службеници. Понатаму ја 
нагласив важноста на почетната нега (храна, облека и медицинска помош) и укажав на 
потребата од технички помагала за подобрување на собирањето информации за потеклото на 
пристигнатите лица.

Австрискиот омбудсман институт и неговите партнери-соработници во овој твининг- 
проект на ЕУ го сметаат истиот за голем успех бидејќи претставува пресвртница во соработката 
помеѓу АОБ и Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија. 
Имплементираните активности добија позитивни повратни информации и покажаа видливи 
подобрувања во структурата, работата и видливоста на централните и регионалните 
канцеларии на Народниот правобранител во Македонија. На сличен начин, австриските 
експерти уживаа во плодната размена на идеи во Македонија и при студиската посета на 
македонската делегација во Австрија.

Во име на моите колеги, би сакала да ѝ ја честитам 20-годишнината на Канцеларијата 
на Народниот правобранител на Република Македонија. Се надевам дека ќе продолжиме со 
плодна размена не само на билатерално ниво, туку и како членка на НПМ-мрежата на ЈИЕ 
и на Меѓународниот омбудсман институт (ИОИ). Соработката на омбудсман институциите 
ја максимизира нашата ефективност во исполнувањето на нашите заеднички цели за 
промовирање и заштита на човековите права и спречување на злоупотребите на човековите 
права на граѓаните на нашите земји и пошироко.
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ОД РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА 2012-2017

ПРОМОЦИЈАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ФОКУСОТ НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Во 2012 година Народниот правобранител акцентот го стави на информирање на 
граѓаните за начинот на ефикасното остварување и заштита на нивните слободи и права, при 
што ја потенцираше важноста од поефективно функционирање на органите, најавувајќи го 
промовирањето на човековите права како битна алка во целиот овој контекст. 

Така, преку серијал од десет контактни емисии 
под наслов „Не си сам“ кои се емитуваа на „АЛСАТ-М“ 
Телевизија, секоја посветена на специфична област 
од неговиот мандат, Народниот правобранител на-
прави чекор повеќе во доближување до граѓаните, 
и преку директен и непосреден разговор со нив, 
одговарајќи на бројни прашања од различни области 
ги насочуваше и го појаснуваше начинот на решавање 
на нивните проблеми. 

Паралелно со промовирањето на човековите 
права, со помош и поддршка од Амбасадата на Крал-
ството Холандија во Република Македонија, „Save the 
children“, Шведската агенција за меѓународен развој 
(SIDA) во РМ, како и Твининг проектот поддржан 
од претпристапните фондови на ЕУ, а во соработка со партнер институциите на Шпанија 
и Франција, Институцијата спроведе неколку значајни проекти, кои овозможија јакнење 
на капацитетите на Одделението за заштита на правата на децата и лицата со посебни 
потреби, како и Одделението за недискриминацијата и соодветна и правична застапеност. 
Следствено беа реализирани неколку тркалезни маси посветени на заштитата на децата од 
информации кои штетно влијаат на нивниот развој, облиците на насилство врз децата и меѓу 
децата, правото на лични односи и непосредни контакти на детето со родителот со кого не 
живее, како и правото на вработување на лицата со посебни потреби. Покрај наведеното 
беа одржани промотивни настани за разграничување на надлежностите на Одделението за 
недискриминација и Комисијата за борба против дискриминацијата, печатени промотивни 
материјали и издадени два броја на Билтенот на институцијата Народен правобранител, како 
и понатамошна изведба на театарската претстава „Исти на различен начин“.

Народниот правобранител, со цел заштита на децата од сексуална и друг вид експло-
атација, со помош и поддршка на „Save the children“ спроведе истражување на тема „Деца-
жртви на сексуална експлоатација и педофилија“, кое е публикувано на три јазици –
македонски, албански и англиски. 

Во рамките на активностите предвидени со Твининг проектот на Европската Унија, 
а во партнерство со националниот омбудсман на Шпанија и Заштитникот на правата на 
граѓаните на Република Франција, покрај тоа што беа реализирани тркалезни маси на теми 
од областа на детските права и антидискриминацијата, институцијата беше посетена од 

Извадок од најавата на емисијата  
„Не си сам“ на Алсат - М Телевизија
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бројни експертски мисии кои имаа за цел да ги пренесат своите 
знаења и вештини, а вработените во Народен правобранител 
остварија студиски посети во Париз и Мадрид. Инаку, за 
успешноста на спроведувањето на Твининг проектот, Народниот 
правобранител беше одликуван од Претседателот на Република 
Франција, Франсоа Оланд и од Неговото Височество Кралот на 
Шпанија, н.е. Хуан Карлос Први.

Како резултат на бројните активности за поголема 
видливост на Народниот правобранител и неговото доближување 
до граѓаните, во 2012 година значително се зголеми бројот на 
претставки од граѓаните од основањето на институцијата, по 
кои Народниот правобранител оформи 4346 предмети и заедно 
со останатите предмети од претходната година постапуваше по 
вкупно 5220 предмети.

 

БРОЈНИ ИСТРАЖУВАЊА, КОНСТАТИРАНИ СЛАБОСТИ И ЗНАЧАЈНИ ПРЕПОРАКИ 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА СО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Врз основа на одредени појави иницирани од предметното работење во текот на 2013 
година беа спроведени низа истражувања, по кои беа изготвени Информации и Посебни 
извештаи со препораки за надминување на констатираните негативни состојби. Во тој контекст, 
од областа на граѓанските состојби Народниот правобранител спроведе истражување за 
согледување на општите состојби со бројот на нерегистрирани лица во матичната евиденција, 
констатирајќи притоа дека оваа појава претставува сериозна пречка за остварување на 
основните права на граѓанинот, по што препорача интензивирање на запишувањето на лицата 
во матичната евиденција на родените. 

Заради утврдување на степенот на остварување и почитување на правата на бездомните 
лица во државата, како и дали се почитува принципот на недискриминација, Народниот 
правобранител го посети Прифатниот центар во Чичино село, каде утврди несоодветни услови 
за домување, отежнат прстап до правата од здравствена заштита, непостоење еднакви услови 
за остварување на правото на образование на децата припадници на ромската заедница, со 
елементи на дискриминација поради етничката припадност.

Народниот правобранител, со помош и поддршка на Канцеларијата на демократски 
институции и човекови права ОБСЕ/ОДИХР, учествуваше на регионалниот проект „Најдобри 
практики за интеграција на Ромите“, во чии рамки беше спроведена теренска анкета. Од 
добиените податоци неспорно се констатира дека припадниците на ромската заедница се 
чувствуваат дискриминирани по одделни основи, особено по основ на етничка и политичка 
припадност и бојата на кожата. Резултатите од истражувањето беа презентирани на 
посебни тркалезни маси што се одржаа во Скопје, Тетово и Штип. Дополнително, Народниот 
правобранител спроведе истражување меѓу граѓаните во шестте подрачни канцеларии, 

Книга  „Реакција на сексуалната 
злоупотреба на детето? 

МОЛЧЕЊЕ...“
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за познавањето на поимот дискриминација и користењето на механизмите за заштита од 
дискриминација, по што уште еднаш се потврди потребата од поголем број активности за 
едукација на граѓаните за осознавање и препознавање на оваа појава, нејзините појавни 
облици и форми, како и можностите и постапката за заштита.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ АЛАРМИРА ЗА СЕРИОЗНИ ПОВРЕДИ НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА

Проширување на мандатот на Народниот правобранител, заштита на правата на 
ранливите групи граѓани, правата на граѓаните од полициското постапување, како и 
постапките за извршување и избирачкото право беа во центарот на вниманието на Народниот 
правобранител во текот на 2014 година. 

Имено, Народниот правобранител со цел исполнување на стандардите на Париските 
принципи, согласно кои Националните институции за човекови права во својот мандат треба 
да имаат активна промоција на човековите права, во овој период продолжи со активното 
учество во работната група за подготвување на Нацрт-законот за изменување и дополнување 
на Законот за народниот правобранител. Сепак не беа прифатени сите укажувања и предлози 
кои се неопходен предуслов за исполнување на Париските принципи. 

Народниот правобранител активно ги следеше измените во правната регулатива и 
реагираше со соодветни интервенции. Имено, следејќи ги предложените измени во Законот 
за полиција, во делот на средствата за присилба, со кои се предвидуваше воведување на 
користење на електричен парализатор и гумени куршуми за воспоставување на нарушен јавен 
ред и мир во поголем обем, Народниот правобранител предупреди дека истите негативно ќе 

Извадоци од Годишниот извештај за 2013 год.
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се одразат на уставните и законски права на граѓаните на мирен протест и јавно изразување 
на мислата и верата. Воедно, алармира дека овие измени се без конкретно утврдени правила 
за постапување и без јасно утврдена процедура, кога и во кои услови може да се применат 
средствата за присилба, што може да доведе до нивна злоупотреба. Во оваа насока беше 
и укажувањето на Комитетот за спречување на тортура при Советот на Европа, според кој 
употребата на вакво оружје само заради придржување на редот се смета за неприфатливо. 

Меѓу другото, Народниот правобранител во овој период сериозно загрижен за децата 
корисници на дрога како деца во ризик, организира тркалезна маса за третманот и грижата 
за децата кои употребуваат дроги. На овој настан беше изнесен алармантен податок дека 
се повеќе деца користат дроги, при што се намалува возрасната граница, па најмалиот 
корисник на наркотични средства е три годишно дете кое инхалира лепило и осум годишник 
кој инјектира дрога. Народниот правобранител укажа на итната потреба од изработка на 
соодветен Протокол за медицински третман и Програма за психосоцијална поддршка на 
децата и нивните семејства. 

Во 2014 година Народниот правобранител доби финансиска поддршка од Соединетите 
Американски Држави за реализирање на дводневна работилница која опфати две теми од 
особен интерес за граѓаните на Македонија – заштитата на правата на граѓаните во постапките 
на извршување, како и процесот на остварување и заштита на избирачкото право, додека 
соработката со УНИЦЕФ резултираше со создавање и промоција на интерактивна игра за деца 
што има за цел да им ги доближи правата на децата на возраст од 8 до 12 години. Во рамките 
на оваа соработка се изработи брошура од Конвенцијата за правата на детето, наменета за 
децата, на јазик разбирлив за нив, која првично беше преведена на македонски и албански, 
а подоцна и на српски, ромски, турски, влашки и босански јазик и истата беше дистрибуирана 
до нејзините крајни корисници- децата во училиштата низ Републиката.

Извадоци од Годишниот извештај за 2014 год.
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При крајот на 2013, особено во текот на 2014 година поради зголемениот број на поплаки 
на граѓани, особено од ромска националност дека им е повредено правото на слободно 
напуштање на територијата на Република Македонија, Народниот правобранител со Посебна 
информација ја информираше Владата на Република Македонија, при што препорача да се 
надгради нормативата која го уредува ова прашање, со цел граѓанинот да добие образложена 
одлука за причините поради кои не му се дозволува излез, во писмена форма, а со тоа и 
можност за натамошна заштита на правата. 

МАСОВНИ ПРЕКРШУВАЊА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА

Во 2015 година се бележи најголем број на претставки доставени до Народниот 
правобранител од основањето на институцијата, како и зголемен број на примени граѓани во 
канцеларијата во Скопје и шестте подрачни канцеларии. Наведеното, меѓу другото е резултат 
на се поголемата видливост на Народниот правобранител, особено настапите во јавноста и 
критичкиот однос на повредите на правата на граѓаните. Имено, во овој период поради појави 
на повреди на правата на поголеми групи на граѓани, Народниот правобранител реагираше за 
незаконското прислушување на граѓаните, укажувајќи на повреда на правото на приватност 
на личниот и семејниот живот, полициска бруталност врз граѓани-демонстранти при нивното 
приведување. Едновремено, апелираше за соодветен третман и дијалог со средношколците, 
по повод протестите во врска со реформите во образовниот систем.

Покрај наведеното, се и заложбите за соодветна заштита и третман на бегалците/
мигрантите, заштита на правата на деца на улица, како и укажувањата да се почитува принципот 
на недискриминација при упис на децата во основно образование, вклучително и за децата со 
посебни потреби, со посебен акцент на децата со аутистичен спектар на нарушување. Овие 
ранливи групи беа тема и на работилниците кои Народниот правобранител ги организираше 
во рамките на твининг проектот во партнерство со Австрискиот омбудсман борд и Лудвиг 
Болтцман Институтот за човекови права, кој се реализираше од мај до декември 2015 година.

Народниот правобранител реагираше со бројни информации и извештаи во врска со 
тешката социјална положба на граѓаните поради укинување на социјалната помош, а јавно, 
преку прес-конференција упати јавна критика за незаконската наплата на радиодифузната 
такса од страна на јавниот сервис Македонска Радио телевизија.

Меѓу другото, 2015 година се карактеризира и со појава на попречување на работата на 
Народниот правобранител од одредени судови, што не било случај до сега.

Продолжувањето на политичката криза и спроведувањето на предвремените парламен-
тарни избори, односно редовните локални избори  во 2016 и 2017 година се одразија во 
сите сфери на општественото живеење, што влијаеше граѓаните со големи потешкотии да 
ги остваруваат и ефективно штитат нивните права. Па така, наместо позитивни промени, во 
2016 година во врска со човековите права констатирана е стагнација, а во некои области, и 
назадувања што се потврди со за четири проценти зголемениот број на повреди и нарушувања 
на човековите слободи и права. Во овој период Народниот правобранител констатира дури 
1523 индивидуални повреди на човековите слободи и права. 

Особено карактеристично за овој период се протестите на „Шарената револуција“, кога 
голем број граѓани излегоа на улиците да го изразат нивното незадоволство од одлуката на 
Претседателот на државата за помилување на поголема група функционери и службени лица, 
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за нивното постапување со обвинетите лица од случајот „Дива населба“, при транспортот 
до судот. Истрагите на Народниот правобранител и во двата случаи утврдија елементи на 
казниво дело Мачење и нечовечко постапување и казнување и малтретирање во служба. 
Овој период, воедно го одбележаа неефективните истраги од страна на Министерството 
за внатрешни работи и Јавното обвинителство за сериозните дела, со што сторителите на 
таквите дела,односно службените лица со овластувања за примена на средства за присилба 
остануваат неказнети. 

Човековите слободи и права не беа испочитувани ниту во 2017 година. Реакциите на 
Народниот правобранител во однос на отсуството на навремена и ефикасна здравствена заш-
тита во казнено-поправните установи во 2017 година беа евидентни во пракса, со зачестените 
смртни случаи на осудени лица особено во казнено-поправната установа „Идризово“. Од 
друга страна, активно следејќи го изборниот процес Народниот правобранител ја информира 
јавноста за нотираниот сериозен проблем со избирачкиот список, за што препорача измени 
на Изборниот законик, со кој на сите граѓани ќе им се овозможи право на глас загарантирано 
со Уставот.

Народниот правобранител следејќи ги повеќемесечните протести на граѓаните кои 
резултираа со насилни настани во Собранието на Република Македонија најостро ги осуди 
случувањата и упадот во Собранието на Република Македонија, насилството врз пратениците 
и новинарските екипи, истовремено критикувајќи го непрофесионалното и селективно 
постапување на Министерството за внатрешни работи, кое наместо да го спречи го овозможи 
насилството. Во тој контекст, Народниот правобранител потсети дека насилството не е метод 
за решавање на недоразбирањата и несогласувањата каде било, а особено не во Собранието, 
при што е недозволиво органот чија основа надлежност е обезбедување на безбедноста 
и сигурноста на граѓаните да направи сериозни пропусти, со што ги загрози животите на 
присутните во Собранието на Република Македонија. Народниот правобранител го повика 
Министерството за внатрешни работи да се воздигне над партиските интереси и на ефикасен 
и професионален начин да ја извршува својата функција во најдобар интерес на граѓаните.

Народниот правобранител постапуваше и по доставена претставка за заштита на 
правата на притворени пратеници од настаните во Собранието на 27 април, и по преземените 
дејствија неспорно констатира дека при приведувањето на тројцата пратеници, на 28 ноември 
2017 година повредено e правото на пратенички имунитет и начелото на пресумпција на 
невиност поради непочитување на Правилникот за начинот на вршење на полициски работи 
од страна на полицијата. Следствено, до министерот за внатрешни работи достави препорака 
да спроведе целосна постапка за испитување на начинот на постапувањето на полициските 
службеници, да утврди одговорност и да се санкционираат прекршителите на правата на 
пратениците.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на меѓународен симпозиум, Цетиње, Црна Гора, јули 2014 

МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО, ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И НИВНАТА ЗАШТИТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Почитуван Претседател на Република Црна Гора,
Почитувани министри, колеги – омбудсмани и претставници на национални институции 

за човековите права, почитувани судии, почитувани претставници на академската заедница, 
граѓанскиот сектор и меѓународните институции.

Имам особена чест денес да се обратам на овој значаен симпозиум посветен на Улогата 
на Меѓународното право во промоцијата на човековите права. За нас, како Национална 
институција за човековите права важноста на ова прашање е особено голема. Ние, не само 
што сме должни да ги заштитуваме правата на граѓаните кога истите се повредени од страна 
на органите на државната управа, туку имаме обврска да вршиме промоција на човековите 
права. Промоцијата на човековите права е значајна од два аспекта, односно со неа се јакнат 
знаењата и капацитетите на органите на државната администрација, но истовремено се јакне 
и свеста, како и информираноста на граѓаните по однос на правата кои им припаѓаат и за кои 
може да бараат соодветна заштита.

Промоцијата сама по себе претставува едукација за човековите права, што како потреба 
е назначено уште на самиот почеток со донесувањето на Универзалната Декларација за 
правата на човекот. Имено во оваа Декларација се наведува дека „образованието треба 
да биде насочено кон полн развој на човековата личност и зацврстување на почитта за 
човековите права и основните слободи.” На меѓународниот конгрес на УНЕСКО за едукација 
на човековите права во 1978 година се наведени причините за потребата од вметнување на 
човековите права во образовниот процес. Со акт на Виенскиот конгрес во 1993 се потврди 
дека „образованието треба да изгради свест кај поединецот за неговите или нејзините права 
и истовремено да создаде навика за почитување на правата на другите.”

Имајќи ја пред себе максимата на Нелсон Мандела дека „Образованието е најјакото 
оружје со кое може да го смениме светот”, Народниот правобранител во 2011 година иницираше 
воведување на посебен предмет за човековите права и слободи во сите степени и видови 
на образование. Имено беше доставено барање до Владата и надлежното министерство 
за промена не само во наставните програми и наставни содржини, туку и учебниците кои 
треба правилно и соодветно да ги едуцираат децата, но и едукација на наставниот кадар 
со правата и слободите и начините на остварување на заштита кога истите се повредени. 
Секако во рамките на едукативните програми треба да се вклучи и меѓународното право 
кое регулира значајни прашања поврзани со остварувањето и почитувањето на човековите 
слободи и права. Промоцијата и едукацијата не значат само права и слободи регулирани со 
националното законодавство, туку и со меѓународните акти и воспоставени стандарди.

Меѓународното право има голема улога во промоцијата и заштитата на човековите 
права. Покрај воспоставувањето на универзален сет на права кој ги заслужува секое човечко 
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битие, меѓународното право посветува посебно внимание на ранливите категории и го 
зајакнува системот на нивна заштита преку посебни комитети. Тука пред сè треба да се 
спомене Комитетот за човекови права на Обединетите Нации, кој во континуитет го следи 
спроведувањето на Меѓународниот Пакт за ѓраѓански и политички права (1966) и неговиот 
факултативен протокол, но и Комитетите за елиминација на расната дискриминација, за 
елиминација на дискриминацијата врз жените, правата на децата како и Комитетот против 
тортура со Поткомитетот за превенција.

Универзалниот систем на заштита на човековите права утврдува дека една од основните 
цели на Организацијата на Обединетите Нации е промоција и јакнење на почитувањето на 
човековите права и слободи за сите без правење каква било разлика по основ на раса, пол, 
јазик или религија.

Во рамките на регионалниот систем на заштита на човекови права најзначајна придобивка 
на Советот на Европа е Европската конвенција за човекови права. Меѓутоа, Советот на Европа 
одигра клучна улога и во други области како што се социјалната заштита, заштитата на 
животната околина, како и во областа на хуманитарното право. Посебно треба да се нагласат 
Европската социјална повелба од 1961 година, како и Европскиот закон за социјална заштита 
од 1964 година. Законодавното дејствување на Советот на Европа доведе и до создавање на 
Европско регионално право.

Секое модерно национално законодавство се стреми кон целосно инкорпорирање и 
усогласување со меѓународните обврски и стандарди за човекови права. Легислативата треба 
да овозможува заштита на човековите права на сите индивидуи во едно општество. Постојат 
четири универзални вредности кои треба да бидат исполнети со цел ефикасна заштита на 
човековите права:

1. нормативни стандарди, домашни закони и правила во кои соодветно се истакнува 
и се укажува на обврските кои произлегуваат од меѓународното право за човекови 
права;

2. политики и постапки кои ги уредуваат прашањата за одговорност и почитување на 
принципот на недискриминација;

3. институции кои ги штитат и промовираат правата на граѓаните, и придонесуваат кон 
развојот на истите преку воспоставување на систем на надзор и

4. постоење на граѓанско општество кое слободно придонесува кон промоцијата и 
заштитата на правата и слободите на граѓаните во една држава.

Имајќи предвид дека меѓународното право го сочинуваат меѓународни конвенции кои 
наметнуваат правила врз државите без разлика на принципот на национален суверенитет, 
како и меѓународните обичаи, општите правни начела и судските одлуки на меѓународни 
институции, различен е интензитетот на влијанието врз промоцијата и заштитата на 
човековите права. Од една страна, меѓународните договори имаат карактеристика на 
ограничување на слободата на државите да преземаат меѓународно-правни обврски, а од 
друга страна помошните извори на меѓународното право се разликуваат по тоа што сами не 
содржат непосредна задолжителна обврска, но претставуваат рамка според која треба да се 
однесуваат цивилизираните народи.

Во Уставот на Република Македонија се вградени меѓународните стандарди за човековите 
права. Како една од темелните вредности на Уставот се основните слободи и права на човекот 
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и граѓанинот признати со меѓународното право. Воедно, меѓународните договори кои се 
ратификувани од наша страна стануваат составен дел од внатрешниот правен поредок и 
тие не можат да се менуваат со закон. Во таа насока, меѓународното право директно влијае 
во промоцијата и заштитата на човековите права, а една од институциите кои непосредно 
ги применуваат меѓународните конвенции, но и препораки и универзални стандарди е 
институцијата Народен правобранител.

Народниот правобранител на Република Македонија е национална институција за 
човекови права, основана во 1997 година со надлежност да ги штити уставните и законските 
права при повреди од страна на органите на државна управа и оние со јавни овластувања. 
Народниот правобранител е и единствена институција во Република Македонија која е 
акредитирана од Меѓународното координативно тело кое ја оценува усогласеноста на 
националните институции за човекови права со главниот меѓународен сет на стандарди кои 
важат за овие институции, односно Париските принципи.

Работите од својата надлежност Народниот правобранител ги врши врз основа и во 
рамките на Уставот и законите на Република Македонија, како и меѓународните правни 
акти за човековите права и слободи. Правната основа се црпи првенствено од Уставот, 
а мандатот и надлежностите на народниот правобранител се дефинирани во Законот за 
народниот правобранител, како и од ратификуваните меѓународни договори. Уставот во 
членот 77 ги утврдува елементите на функционирањето на Народниот правобранител, 
кои се однесуваат на штитење на уставните и законските права на граѓаните кога тие се 
повредени од органите на државната управа и други организации со јавни овластувања. Со 
амандманот XI дополнително се прошири мандатот и во делот на заштитата на начелата за 
недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во 
органите на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и во јавните 
установи и служби.

Според законската рамка за дејствување, Народниот правобранител има обврска да 
ги заштитува правата на граѓаните кога се повредени од државен орган и паралелно да ги 
следи општите состојби во поглед на човековите права. Затоа во пракса, нашата институција 
не застана само на обврската за заштита туку, согледувајќи ја важноста од едукација и 
превенција, Народниот правобранител во последните десет години дејствува и на полето на 
промоција.

Република Македонија во 2008 година го ратификуваше Факултативниот Протокол 
кон Конвенцијата против тортура и го одреди Народниот правобранител за Национален 
превентивен механизам кој врши превентивни посети во места на лишување од слобода, 
доставува препораки до надлежните органи и може да иницира предлози за нацрт и постоечки 
закони.

Имплементацијата на меѓународно преземените обврски беше зајакната со формирање на 
три посебни одделенија во 2009 година, и по измените на Законот за Народен правобранител 
се формираа одделение за лица со посебни потреби и деца, одделение за заштита од 
дискриминација и соодветна и правична застапеност, како и одделение за превениција од 
тортура и друг вид на сурово постапување.

Треба да се нагласи дека овие одделенија во своето работење ја применуваат, како 
праксата на Европскиот суд за човекови права и стандардите на посебните комитети кои 
ја следаат конкретната област, но истовремено директно ги применуваат одредбите на 
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конвенциите кои се ратификувани од страна на Република Македонија. Тука, пред сè спаѓаат 
Конвенцијата за правата на детето, Конвенцијата за права на лица со инвалидност, како и 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура.

Во рамките на промоцијата за заштита од дискриминација, кое ја спроведе посебното 
одделение беше подготвена и испечатена збирка на текстови кои покрај националното 
законодавство ги опфати и меѓународните стандарди за заштита од дискриминација, односно 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и Протоколот 
бр.12, улогата на Европскиот суд за човековите права, како и значењето на Европската 
комисија против расизам и нетолеранција ECRI. Во оваа насока треба да се нагласи 
дека Народниот правобранител е активен во ова тело во насока на намалување на сите 
форми на дискриминација. Во своето работење ова одделение ја применува Конвенцијата 
за елиминирање на сите форми на расна дискриминација (CERD), Меѓународниот пакт за 
граѓански и политички права, како и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни 
права. Не помалку значајни во нашето работење се и Конвенцијата за дискриминација 
при вработување и професија донесена од Меѓународната организација на трудот, како 
и Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW) и 
факултативниот протокол кон оваа Конвенција.

Одделението за заштита на децата и лицата со посебни потреби подготви извештај за 
имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето, а воедно едно од позначајните 
истражувања кое го направивме е „Заштитата на детето од економска експлотација”. 
Истражувањето беше спроведено во рамките на мрежата на омбудсманите за деца во 
Југоисточна Европа (CRONSEE). Подготвени се и посебни извештаи за состојбата со децата со 
попреченост кои престојуваат во училиштата за лица со посебни потреби.

Одделението за заштита на деца и лица со попреченост во својата секојдневна 
работа ги користи меѓународните конвенции кои Република Македонија ги има прифатено 
и ратификувано. Овде мора да се спомене и Факултативниот Протокол кон Конвенцијата 
за правата на детето која се однесува на трговија со деца, детска проституција и детска 
порнографија. Во нашето предметно работење користени се и други меѓународни конвенции 
и договори кои се правно обврзувачки за нашата држава, но и препораките на телата на 
Обединети Нации, особено УНИЦЕФ, Светска здравствена организација и др.

Конвенцијата за лица со попреченост е истовремено и еден од значајните документи по 
кои постапува и Одделението за превенција од тортура, односно Националниот превентивен 
механизам. Иако својот мандат Националниот превентивен механизам го црпи од 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура, сепак во своето работење при 
изготвувањето на препораките до установите каде се сместуваат лица лишени од слобода ги 
применува Конвенцијата за лица со попреченост, Конвенцијата за правата на детето, како и 
другите позначајни меѓународни акти.

Во годишниот извештај на Националниот превентивен механизам за 2012 година содржан 
е посебен тематски дел за постапувањето со ранливите категории на лица лишени од слобода 
и побарано е при сместувањето на осудени лица со попреченост, да биде почитувано начелото 
на „разумно прилагодување“ утврдено во Конвенцијата за права на лица со попреченост.

Заштитата на правата на лицата со попреченост во места на лишување од слобода 
беше поткрепена и со праксата на Европскиот суд за човековите права. Имено, Народниот 
правобранител во својот извештај ја посочи пресудата на Европскиот суд за човекови 
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права кој се однесува на лице со попреченост, односно лице кое се наоѓа во инвалидска 
количка и кој имал и низа други здравствени проблеми. Посебно се жалел дека условите 
на издржувањето на казната затвор не биле соодветни со неговите потреби и здравствена 
состојба, што му предизвикувало сериозен проблем при пристапот до санитарните јазли. 
Европскиот суд за човекови права нашол повреда на членот 3 од Конвенцијата, пред сè 
имајќи ги предвид материјалните услови во затворот од аспект на посебните потреби кое ова 
лице ги имало.

Праксата на Европскиот суд за човекови права особено беше потенцирана при 
анализирањето на состојбите со установите каде се згрижуваат илегални мигранти и 
баратели на право на азил. Во таа насока Народниот правобранител го истакна случајот на 
Рибитч против Австрија од 1995 година како и Селмоуни против Франција од 1999 година 
каде Европскиот суд за човекови права утврдил дека условите на сместување во центрите 
за илегални мигранти и странци може да претставуваат и основ за нехумано постапување 
согласно член 3 од ЕКЧП, односно да се третира како тортура и друг вид на сурово, односно 
нехумано постапување. Истовремено, Народниот правобранител се повика на случајот Ноланд 
и К против Русија од 2009 со кој се бара странците и илегалните мигранти да се известуваат 
на јазикот кој го познаваат , односно да не бидат прашани за потпишување на документ  на  
јазик кој не го разбираат или не ја разбираат содржината  во истиот.

Спроведувајќи ги овластувањата добиени преку Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура, Националниот превентивен механизам идентификува ризици на 
тортура или друг вид нехумано или сурово постапување и истите ги упатува како констатации 
до надлежните тела со директни препораки и мерки во насока на сузбивање или намалување 
на негативните состојби. Освен меѓународните конвенции кои со самото ратификување се 
составен дел од домашното законодавство, при креирањето на препораките се користат и 
меѓународните стандарди како што се стандардите на Европскиот комитет за спречување на 
тортура, Европските затворски правила, како и препораките кои се даваат во рамките на Совет 
на Европа. Европските затворски правила донесени во 2006 година од страна на Комитетот на 
министри на Совет на Европа немаат обврзувачко дејство, меѓутоа како меѓународен стандард 
се прифатени и имаат влијание на кодекс, според кој се раководат затворските управи во 
третманот со осудените и притворените лица. Значењето на овие правила доведе истите да 
бидат промовирани од Народниот правобранител во соработка со Мисијата на ОБСЕ преку 
подготовка и печатење на публикација „Во заштита на правата на осудените лица”, во која 
беа содржани и Европските затворски правила.

Говорејќи за улогата на меѓународното право, но и меѓународните стандарди, мораме да 
нагласиме дека во текот на пишувањето на посебните извештаи за спроведените посети на 
местата каде лицата се лишуваат од слобода, често ги користиме и се повикуваме на Европските 
затворски правила, Препораката на Совет на Европа за етничките и организациските аспекти 
на здравствена заштита во затвори во делот на доверливост на медицинската документација, 
како и Минималните стандардни правила на ОН за администрација на малолетничка правда.

Исто така, во своите извештаи, Превентивниот механизам се повикува на обврските 
кои произлегуваат од  Конвенцијата против мачење и друг вид на сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување на Обединетите Нации од 1987 година. Во 
оваа Конвенција се нагласува дека „секоја држава членка се грижи надлежните органи 
неодложно да извршат непристрасна истрага секогаш кога постојат оправдани причини за 
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сомнение на акт на тортура...” Важни се и заложбите од Декларацијата за заштита на сите 
лица од мачење и другите облици на свирепо, нехумано или понижувачко постапување или 
казнување од 1975 година, во која се утврдува дека „секогаш кога постои основ за верување 
дека е сторен некој облик на мачење надлежните органи мора веднаш да пристапат кон 
непристрасна истрага, дури и тогаш кога не бил вложен формален приговор.”

Покрај редовните превентивни посети во местата на лишување од слобода од кои 
произлегуваат препораки Народниот Правобранител како Национален превентивен механизам 
има надлежност да доставува предлози за изменување на законски или подзаконски акти. 
Во таа насока, предлагајќи измени на Правилникот за начинотна вршење на полициските 
работи кој треба дополнително да биде зајакнат со систем на адекватни и ефективни мерки 
со цел превенција (спречување) на полициските службеници да го злоупотребат оружјето 
коe им е дадено заради извршување на нивните службени должности, НПМ се повика на 
пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот на Сашко Георгиев против 
Република Македонија (2012) во делот дека „од државите се очекува да воспостават високи 
професионални стандарди во рамките на нивните системи за спроведување на законот и да 
обезбедат исполнување на бараните критериуми, односно кога се опремуваат полициските 
сили со оружје, не само што мора да бидат дадени неопходните технички обуки, туку и 
селекцијата на агентите кои имаат дозвола да носат такво оружје мора да биде предмет на 
особена контрола.“

Праксата на нашето секојдневно работење покажува дека не само што ние, како 
Национална институција за човекови права, се повикуваме и го применуваме меѓународното 
право, туку вршиме и негова промоција во насока на целосна заштита на правата на граѓаните 
утврдени како со националното законодавство, така и со меѓународното право. Во насока на 
промоција Националниот превентивен механизам, исто така подготви и испечати збирка на 
прописи во кои се содржеше Факултативниот протокол кон конвенцијата против тортура како 
и други промотивни материјали за запознавање и едукација во оваа област.

Основната цел на Народниот правобранител е преку примена на националното 
законодавство, но и меѓународното право да влијае врз унапредување на состојбите во поглед 
на остварувањето и почитувањето на правата и слободите, а со тоа и да ги намали случаите 
на повреда. Во таа насока, Народниот правобранител го следи доследното спроведување на 
законите и законските прописи и прави анализи на состојбите во сите споменати области. 
Народниот правобранител во годишните извештаи кои ги доставува до Собранието на 
Република Македонија, но и посебните извештаи со кои третира одредени области од својата 
надлежност ги информира надлежните органи за утврдените состојби во одредена област, 
и дава свои препораки за надминување на утврдените неправилности и незаконитости во 
работењето.

Во однос на заштита на правата на граѓаните пред правосудните органи Законот за 
народниот правобранител предвидува дека имаме надлежност да преземаме дејства и мерки 
за заштита од неоправдано одолжување на судски постапки или несовесно и неодговорно  
вршење на работите на судските служби, не повредувајќи ги принципите на независност и 
самостојност на судските органи. И при овие постапки Народниот правобранител ја применува 
праксата на Европскиот суд за човекови права, особено за судењето во разумен рок, при што 
и пресудите кои се донесени против Република Македонија во најголем дел се за членот 6 
од Европската конвенција за човекови права (Наумоски против Македонија 2012 година, 



239

20 години Народен правобранител

Стоименов против Македонија 2007 година, итн). Стандардите за фер и правично судење 
се основ на секоја правна држава која на своите граѓани им гарантира еднаков пристап 
до правдата. Тие ја зацврстуваат довербата на граѓаните во судството кое е должно да 
обезбеди постапка со која во целост ќе се почитуваат основните човекови слободи и права. 
Дефиницијата за стандардите се црпи од Европската конвенција за човекови права, која го 
потенцира значењето на еднаквоста на средствата во постапката, пресумпцијата на невиност, 
како и судењето во разумен рок.

Народниот правобранител во 2013 и 2014 година доби повеќе поплаки од граѓаните 
за повреда на правото на слобода на движење, па во тој дел достави информација до Владата 
и Министерството за внатрешни работи за потребата од почитување на меѓународните 
стандарди. Во делот на претставките дека само на граѓаните од ромската етничка заедница 
не им се дозволува излез на граничните премини со објаснување дека не се исполнети 
критериумите за патување во странска држава и постоењето претпоставки дека се работи 
за потенцијални азиланти, Народниот правобранител побара задолжителна примена на 
домашните и меѓународните стандарди со кои се гарантира правото на слобода на движење 
и забрана за дискриминација по која било основа.

Нашиот придонес во промоцијата на меѓународното право и преземените обврски од 
страна на државата го дадовме во форма на Мислење за Универзалниот периодичен преглед 
(УПР) во јануари 2014 година, во рамките на Советот за човекови права на УН. Народниот 
правобранител ги изнесе своите ставови по прашања околу ратификацијата и примената на 
Конвенцијата за права на лица со попреченост, состојбата со местата на лишување од слобода 
и постапувањето со приведени и осудени лица, заштита од дискриминација, родова еднаквост, 
како и исполнување на Париските принципи, со што ние како Национална институција за 
човекови права би добиле статус А.

Почитувани,
Сакам да истакнам дека во нашиот мандат кој е регулиран со Законот за народниот 

правобранител немаме промоција како една од важните компоненти за Национална 
институција за човекови права. Иако во пракса вршиме промоција на човековите слободи 
права, Париските принципи бараат овие овластувања да бидат утврдени во уставен или 
законски текст.

Во 2013 година, Народниот правобранител со цел исполнување на Париските принципи 
презеде иницијатива за изменување и дополнување на законот за Народен правобранител. 
Доколку овие измени бидат прифатени ќе имаме и законска обврска да дејствуваме во делот 
на промоцијата, еднакво како и во заштитата и да спроведуваме активности со цел апсолутно 
почитување на домашните и меѓународните стандарди за човековите права.

На крај би сакал да се заблагодарам на поканата за учество на овој Симпозиум, кој 
пред сè има за цел да го покаже значењето на меѓународното право, но и да ги соедини 
институциите на земји од различни региони, кои преку добрите практики и размената на 
искуства би дошле до унапредување на состојбите во поглед на остварувањето и заштитата 
на човековите права.
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НЕЗАКОНСКОТО ПРИСЛУШУВАЊЕ - МАСОВНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И СЕМЕЕН ЖИВОТ 

Веднаш по објавувањето на аферата со незаконското прислушување, преку 
таканаречените „бомби“, во февруари 2015 година народниот правобранител остро 
реагираше и ја осуди појавата.

„Правото на приватност и семеен живот е фундаментално право и не случајно е 
темелна вредност на нашиот уставен поредок. Реагирам и ја осудувам оваа застрашувачка 
појава која грубо го прекршува правото на приватност и семеен живот на над дваесет 
илјади граѓани и сериозно го загрозува општествениот поредок, со што и правата на сите 
други граѓани на Република Македонија. Не само што се работи за грубо прекршување 
на човековите слободи и права, туку срамно е да се каже дека во Македонија воопшто 
постои и се почитува правото на приватност и семеен живот, како и сигурноста на 
граѓаните.“ 

По ова следеше отворање на постапка за расчистување на овој случај, но во 
текот на постапката народниот правобранител наиде на низа опструкции и молк на 
институциите, за што до Собранието на Република Македонија достави Посебен Извештај 
за попречување на неговата работа.

Реакција на народниот правобранител за  „Радио Слободна Европа“ и „Утрински весник“
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Иџет Мемети, народен правобранител, 
прес-конференција, Скопје, март 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 
ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 

СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани присутни,
Како и секоја година во месец март го објавив Извештајот за состојбите со човековите 

слободи и права, кој го доставив и до Собранието на Република Македонија. 
Во истиот констатирани се бројни индивидуални, но и групни повреди, како појави на 

масовни прекршувања на човековите слободи и права. 
Незаконското следење на комуникациите, полициската бруталност при вршење 

на полициските работи, бегалската криза, лошиот затворски систем, притисоците врз 
средношколците, противзаконската наплата на радиодифузната такса, ретроактивното 
укинување на правата од социјална заштита - беа само дел од појавите на масовно прекршување 
на човековите слободи и права, за кои Народниот правобранител загрижено реагираше.

Во извештајната година беа примени најголем број на поплаки од граѓани, од кога 
постои институцијата. Постапивме по 5.336 случаи, од кои само во извештајниот период беа 
примени 4.403 претставки, а беа извршени околу 8.500 разговори со граѓани и странци, за 
различни проблеми со кои се соочуваат и на кои им е даден правен совет. Карактеристика 
е дека значителен број на граѓани и покрај тоа што знаат дека за одредени прашања не сме 
надлежни, сепак сакаат да ги изнесат нивните проблеми.

Наведеното е загрижувачки показател за лошото функционирање на администрацијата, 
институциите и системот во целина.

Во предметното постапување констатиравме 1.514 повреди на човековите слободи и 
права, што е за 4,39% повеќе од претходната година. Од нив во 1.238 случаи беа прифатени 
нашите интервенции што е за 5,40% помалку од предходната година, а во 117 случаи се уште 
чекаме одговор. 

Оттука, додека од една страна расте бројот на поплаките за повреда на човековите 
слободи и права, од друга страна се намалува бројот на прифатени интервенции на Народниот 
правобранител - појава која загрижува.     

Противзаконското следење на комуникациите, како појава на масовно прекршување на 
правото на приватност на личниот и семејниот живот, го стави под сомнеж функционирањето 
на целокупниот систем на општеството, затоа што потфрли во очекувањето да биде гарант за 
почитување на слободите и правата на граѓаните. 

Се бележи тренд на зголемување на полициската бруталност, недоволна грижа за 
презумцијата на невиност, а одредени полициски службеници сметаат дека треба да ги 
казнуваат граѓаните при примената на полициските овластувања. 
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Исто така, отсуствува професионална, ефективна и навремена истрага за откривање и 
казнување на полициската бруталност, што укажува на потребата од неодложни реформи во 
целиот полициски систем, а особено во системот на нивна контрола. 

Правосудниот систем продолжи да функционира со низа слабости. За жал ќе ја повторам 
констатацијата за перцепцијата на граѓаните дека судски одлуки се носат пристрасно, под 
притисок, а во одделни случаи и од нестручни судии.

Нашето постапување потврдува дека се уште имаме неефикасен судски систем, особено 
кога станува збор за управното судство поради чија пасивност и лоша комуникација со 
извршната власт со години наназад во неговите лавиринти се заплеткани илјадници човечки 
судбини. Препорачувам властите да се зафатат со сериозна реформа на судството, вклучително 
и управното судство.

Иако навремено укажував за слабиот систем и лошите услови за прифат на странци, 
приливот на бегалци како да ги затекна надлежните, кои не успеаа да обезбедат соодветен 
прифат, сместување и транспорт за хуман третман на овие лица. Констатиравме крајно 
лоши сместувачки услови и третман, особено за ранливите категории, лоша координација и 
комуникација меѓу органите во земјата и воопшто во регионот. Со затворањето на границите 
не е решена бегалската криза и токму затоа се уште постојат предизвици кои бараат сериозен 
пристап од надлежните.

За жал нема подобрување ниту во затворскиот систем, напротив при нашите посети 
констатираме влошување на состојбите, како во поглед на условите за сместување, третманот, 
така и во кадровските ресурси. 

Посебно загрижувачки се состојбите во делот на здравствената заштита на лицата 
лишени од слобода. И по три години од мојата јавна критика, имаме лош и нефункционален 
систем, здравствената заштита на осудените лица се уште е надвор од системот на примарното 
здравство организирано во јавните здравствени установи. Тоа значи дека се уште не 
е завршен процесот на преземање на здравствената заштита од страна на здравствените 
установи, односно истата функционира различно: во дел од Казнено поправните домови има 
вработено здравствени работници-лекари (КПД Идризово-3 лекари и 1 медицински техничар, 
Затвор Скопје-3 лекари и 2 медицински сестри, КПД Штип-1 лекар и 2 техничари), а во дел 
од установите здравствената заштита се одвива преку склучување договори со здравствените 
институции во градовите.  

Во овој контекст, при неодамнешната посета на ВПД Тетово, кој од 14.09.2015 г. 
функционира во објект во состав на Казнено-поправната установа Затвор Охрид, констатиравме 
дека ниту едно од 28-те деца упатени на издржување воспитно поправна мерка не е здравствено 
осигурано. Еднаш неделно децата се посетени од лекар од Здравствениот дом Охрид, кој не 
е постојан, односно прегледот го врши оној лекар кој ќе биде слободен, односно на смена.

Од друга страна, дали не е алармантно и дали не треба да загрижува податокот дека во 
моментот на посетата од вкупниот број на сместени деца, на 15 од нив им е дадена терапија – 
Дијазепам, со дневна доза од 0,5 mg до 20 mg, а од 28 лица 3 се во бегство и се уште се трага 
по нив, и ниту едно дете не посетува редовна настава затоа што образованието (основно 
и средно) веќе неколку години не се спроведува туку само проектно се прават напори за 
описменување на овие деца. И уште повеќе, реално ли е во Воспитно-поправна установа за 
деца да се делат презервативи за заштита при полов однос?
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За жал, наместо почитување на нашите препораки и подобрување на состојбите, имаме 
многу полоши случувања, а Владата како да претпочита истите состојби да бидат констатирани 
од меѓународни организации, со што наместо придобивка - двојна штета.

По повод протестите на средношколците, а во врска со екстерното оценување и новините 
во полагање на државната матура заради обезбедување квалитетен и ефикасен образовен 
систем, на Министерството за образование и наука му препорачав преку дијалог со учениците 
да се спроведат реформи во оваа област, укажувајќи дека е важно да се слушне гласот на 
оние на кои се однесуваат промените, и да се почитува нивното мислење - а тоа се учениците. 
За жал, самите сте сведоци за епилогот на ова прашање.

Загрижувачка беше и се уште е појавата на противзаконско задолжување на граѓаните 
со радиодифузна такса. Истата присилно им се наплатува, неосновано евидентираниот долг 
не им се отпишува, а наплатените средства не им се враќаат. Оваа состојба во општество во 
кое владеат законите е недозволива. 

Минатата година го критикував групното вработување, како последица на што и по две 
години има голем број на лица кои навидум се примени на работа, а во суштина се без заснован 
работен однос и без никакви приходи за егзистенција. Со ваквиот начин на вработување 
слабее и се партизира администрацијата, поради што опаѓа квалитетот во работењето, а на 
штета на граѓаните.

Ретроактивната примена на подзаконски пропис доведе на раб на егзистенција голем 
број на корисници на социјална заштита, а со тоа се продлабочи социјалниот ризик и 
сиромаштијата во државата.  

Граѓаните со потешкотии ги остваруваат правата и во другите области, како потрошувачи, 
во имотно-правните односи, здравствената заштита, пензиското и инвалидското осигурување, 
урбанизмот и градбата и сл. 

Се уште загрижуваат евидентираните повреди на правата на децата, недоволната и 
нецелосната инклузивност на децата со посебни потреби во редовното образование, а појавата 
на дискриминација, особено по основ на етничка припадност и понатаму беше присутна на 
граничните премини.

Како прв човек на институцијата со мандат да ги штити правата на граѓаните, денес јавно 
прашувам: Дали и кого треба да загрижи податокот дека од година во година се зголемува 
бројот на институциите кои не соработуваат и грубо ја попречуваат работата на Народниот 
правобранител?

Ако во минатите години Министерството за здравство највоочливо ја попречуваше 
работата на Народниот правобранител, во 2015 година кон овој орган се придружија и други, 
како што се: Министерството за внатрешни работи, Министерството за информатичко општество 
и администрација, Министерството за образование и наука, Врховниот суд, Основните судови 
Скопје 1 и 2, Јавното обвинителство. Додека, одделни министерства, локалните самоуправи 
и други органи и институции (како што се Министерството за финансии, Министерството за 
труд и социјална политика, Управните судови, Агенцијата за катастар, Македонската Радио 
Телевизија) продолжија само формално да доставуваат известување, со што бевме принудени 
да водиме долги постапки за утврдување на состојбата во врска со остварување на правото 
на граѓанинот. 

Во однос на кадровската екипираност на Институцијата сакам да потенцирам дека 
Централната канцеларија на Народниот правобранител и оваа извештајна година продолжи 
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да функционира со само еден, наместо четири заменици. Едновремено, продолжи трендот на 
намалување, односно слабеење на кадровските капацитети на институцијата и неможноста за 
пополнување на упразнетите работни места, поради недобивање согласност од Министерството 
за финансии кое почнувајќи од 2011 година упорно не дава финансиска согласност за 
пополнување на упразнетите работни места. 

Народниот правобранител со години наназад за секое упразнето работно место бараше 
согласност од надлежното Министерство за пополнување на истото, но од неразбирливи 
причини Министерството се уште се произнесува негативно во врска со ова прашање, иако 
средствата за пополнување на овие работни места се обезбедени во Буџетот, со што се отежнува 
можноста за воспоставување и одржување паралела помеѓу квалитетот и ефикасноста во 
работата.

Народниот правобранител веќе четврта година работи како Национална институција за 
човекови права со статус Б, поради што и е оневозможено со еден поширок мандат, во кој 
покрај заштитата, би ја користел и промоцијата, односно едукацијата за човековите права, 
како и да работи на полето на зголемување на јавната свест за неопходноста од почитувањето 
на слободите и правата на граѓаните. 

Напорите и укажувањата на Народниот правобранител, но и експлицитните препораки 
на релевантните меѓународни организации и тела, како што е Комитетот за човекови права 
при Обединетите Нации, Европската Комисија и други за потребата од зајакнување на 
капацитетите и тоа, како кадровски, така и финансиски, но и за исполнување на Париските 
принципи не беа доволни за промена на статусот на институцијата, поточно за добивање на 
статус А. 

Извештајната година не беа извршени ниту потребните измени на Законот за народниот 
правобранител, со што токму би се постигнала плуралност при изборот на раководните лица 
во институцијата, би се добила финансиска независност, со што институцијата остана осамена 
во регионот во поглед на овие значајни реформи кои се основен предуслов за проширување 
на нејзиниот мандат и добивање на статус А. 

Во контекст на изнесеното сакам да појаснам дека како Институција имаме предлог закон 
кој во се ги исполнува критериумите, односно условите за добивање на статус А национална 
иснтитуција, но кон изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител со 
содржина која значи усогласување со стандардите востановени со т.н. Париски принципи 
ниту е пристапено, ниту пак, се земаат предвид предлозите на Народниот правобранител.

Почитувани,
Ви ги презентирав највпечатливите појави на прекршувања на правата на граѓаните. 

Во Годишниот извештај кој Ви е доставен се содржани многу повеќе случаи и се прикажани 
состојбите во сите области од општественото живеење во врска со почитувањето на човековите 
слободи и права, со констатации и препораки за секоја област, односно секое право. Очекувам 
Извештајот да побуди интерес за сериозно разгледување од Ваша страна и кај извршната 
власт заради преземање на соодветни мерки за надминување на констатираните слабости во 
областа на човековите слободи и права. 

Благодарам.
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ИЗВЕШТАЈ НА ГРУПА ИСКУСНИ ЕКСПЕРТИ ЗА 
СИСТЕМСКИТЕ ПРАШАЊА ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО 

ПОВРЗАНИ СО СЛЕДЕЊЕТО НА КОМУНИКАЦИИТЕ ОТКРИЕНИ 2015 И 
ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Обелоденувањето на аферата со прислушувањето резултираше со посета од 
страна на група искусни експерти за системските прашања за владеење на правото 
поврзани со следењето на комуникациите, предводена од пензионираниот директор на 
Европската Комисија г. Рајнхард Прибе на низа институции, меѓу кои беше и Народниот 
правобранител. 

Целта на посетата беше согледување/скенирање на состојбата по однос на прашања 
за владеење на правото, за што беше изготвен извештај со препораки. Извештајот на 
групата експерти даде оценка за работата на Институцијата и даде соодветни препораки, 
по што следеа измените на Законот за народниот правобранител. 

Во јуни 2015 година, Европската комисија испрати Итни реформски приоритети 
за Република Македонија кои требаше да се спроведат, поврзано со препораките на 
групата високи експерти.
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Извадок од Извештајот на група искусни експерти за Народен правобранител 
со препораки

Омбудсманот или Народниот правобранител на македонски, е воспоставен во 1991 врз 
правна основа на член 77 од Уставот од 1991 година. Првиот Закон за народниот правобранител 
беше донесен во 1997 и првиот Народен правобранител беше избран во 1998. Законот за 
народен правобранител е изменуван оттогаш.

Постоечкиот Народен правобранител Иџет Мемети, го служи неговиот втор и последен 
мандат (секој мандат е 8 години). Тој беше реизбран во 2012 година. Народниот правобранител 
не само што го има класичниот омбудсмански мандат за справување со лошо постапување, 
но исто така и со поширок мандат во областа на човековите права што го овластува да ги 
штити уставно загарантираните права на граѓаните во случај на нивно кршење од страна 
на јавните власти. Мандатот не го вклучува приватниот сектор или судството. Како и да е, 
Народниот правобранител може да истражува претставки во врска со одолговлекување на 
судските постапки или постапувањето на судските служби. Според Народниот правобранител, 
често се примаат претставки против судството.

Народниот правобранител е акредитират со Б-статус од страна на Меѓународниот 
координативен комитет (еквувалентно на статус на набљудувач). Причините за немање 
акредитација со А-статус се повеќе, на пример, фактот дека мандатот на Народниот 
правобранител формално не вклучува унапредување на човековите права (иако е признаено 
дека во пракса тој унапредува човекови права ), недостатокот од доволно финансирање за 
да го имплементира неговиот мандат и определени грижи околу постапките на назначување, 
составот и плурализмот, вклучително недоволната транспарентност на постапките околу 
назначувањето на Народниот правобранител. Сепак, Народниот правобранител се смета од 
страна на многумина како генерално независна институција во тешко опкружување што ги 
извршува своите функции деликатно.

Народниот правобранител е овластен да реагира на претставки од поединци, како и 
да дејствува на своја иницијатива. Одлуките на Народниот правобранител не се правно 
обврзувачки, што и не е невообичаено за оваа категорија на институција. Моќта на Народниот 
правобранител се потпира, преку неговата институционална поставеност како независно 
тело, на волјата на јавните власти да се усогласат со неговите препораки, да го информираат 
доколку не се усогласат, и генерално да не ја опструираат неговата работа. Доколку јавните 
власти не се усогласуваат со или го опструираат Народниот правобранител, тогаш носителот 
на извршната власт, неговите министри или Собранието треба да ги критикуваат и да бараат 
објаснување или едноставно да изразат незадоволство со однесувањето.

Народниот правобранител ја информираше групата дека тој искусува дека системот не 
секогаш се усогласува со неговите одлуки дека, неговата комуникација повремено се игнорира 
и дека јавните установи не соработуваат. Во други земји, неусогласувањето со препораките 
или опструирањето на работата на Омбудсманот или Националната комисија за човекови 
права, може да резултира со санкции. Народниот правобранител, исто така информираше 
дека неговата канцеларија, во моментот, истражува еден случај поврзан со скандалот со 
прислушување, но дека истрагите напредуваат бавно.



251

20 години Народен правобранител

Иако Народниот правобранител не може да носи правно обврзувачки одлуки, Народниот 
правобранител сепак има некои истражни овластувања како да побарува објаснувања, 
информации или докази; да влезе во службени простории и да повика избрани или именувани 
лица или кои било службени или јавни лица на разговори. Ако определен случај укажува 
на кршење на уставни или законски загарантирани права или дека се појавиле други 
неправилности, тој може да покрене иницијатива за започнување дисциплински постапки 
против службено лице или да поднесе барање до надлежниот Јавен обвинител за иницирање 
постапка за утврдување на кривична одговорност (член 32 од Законот за народниот 
правобранител).

Член 32 од Законот не бара Народниот правобраните да може да ја докаже кривичната 
одговорност и терминот „неправилности”, исто така посочува дека резултатот од истрагите на 
Народниот правобранител не е потребно да е неспорен.

Сепак, Народниот правобранител се пројавува како неволен да го користи својот 
мандат во целост, веројатно затоа што балансира помеѓу тоа да не ја вознемири премногу 
владејачката гарнитура во врска со определени случаи и неговата способност да спроведува 
истраги во помалку политизирани случаи. Понатаму, тензичното политичко опкружување 
изгледа дека придонесува за недостиг на почит за неговата работа и овластувања и води до 
опструкција. Сепак токму за време на такви кризни времиња неопходен е строг надзор, од 
страна на Народниот правобранител на владеењето на правото, доброто владеење, заштитата 
на човековите права и враќањето на јавната доверба во државните институции.

Следствено, Народниот правобранител не пристапува систематски кон разоткриените 
потенцијални прекршувања на човековите права, иако,  настрана од очигледниот политички 
притисок (директен или индиректен), ништо, теоретски, не го спречува него да дејствува 
силно на откритијата како вистински надзорен чувар на поредокот.

Препораки:

 Во врска со Канцеларијата на Народниот правобранител
• Иако народниот правобранител се перципира дека делува независно во рамки на 

реалативно силен мандат, на Народниот правобранител треба да му се доделат повеќе 
финансиски средства, гарантирани со закон, за да работи независно и ефективно, 
и Законот за народниот правобранител треба да се измени со цел целосно да се 
усогласи со Париските принципи.

• Јавните власти мораат без исклучок да соработуваат со Народниот правобранител. 
Секој неоправдан пропуст треба да се смета за опструкција на Народниот 
правобранител и да биде санкциониран со закон.

• Треба да се посвети внимание на зајакнување на овластувањата на народниот 
правобранител, на пример да се побара од Собранието да воспостави специјализирани 
привремени анкетни комисии за крупни прекршувања на човековите права или да 
иницираат случај пред судовите, против властите кои не се усогласуваат со неговите 
препораки.
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Извадок од Итните реформски приоритети на Европската комисија за Република 
Македонија кои се однесуваат на независните регулаторни, контролни и надзорни 
тела

Независни регулаторни, контролни и надзорни тела
• Да се осигури задоволителна автономија на независните регулаторни, контролни 

и надзорни тела, не само теоретски туку и во пракса, со цел тие да делуваат 
ефективно и без политички притисок. Ова бара не само проактивни напори од 
самите тела, но и политичка волја на сите други чинители да им дозволат да ги 
извршуваат нивните функции како што е предвидено со закон, вклучително и 
преку доделување на доволно финансиски средства.

• Да се осигури дека членството во независни регулаторни тела се заснова на 
професионални способности, професионално искуство соодветно за областа и 
компаративна предност при изборот/именувањето.

• Да се осигури дека препораките на канцеларијата на Народниот правобранител 
и другите соодветни тела се следат од страна на сите државни органи со целосно 
почитување на законот и принципот на отчетност

• Да се осигурат ефикасни законски санкции за неисполнување на барањата и 
препораките на независните тела

• Да се осигури дека канцеларијата на Народниот правобранител е уредена целосно 
во согласност со Париските принципи.

Институцијата Народен правобранител со најдобра оценка за национален интегритет 
според истражувањето на „Transparency International“ - мај, 2016 год.
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Иџет Мемети, народен правобранител 
излагање на форум организиран од страна на Институт за човекови права, 

Скопје, декември 2016

СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
VIS A VIS ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ

Почитувани присутни,
На самиот почеток би сакал да се заблагодарам за поканата да бидам дел од овој форум 

и да говорам за многу важна тема човековите слободи и права, наспроти општата состојба во 
општеството во однос на остварувањето и заштитата на истите. 

На сите ни е добро позната улогата на Народниот правобранител - во услови на поделба 
на власта тоа е институцијата која има за цел да сигнализира законитост и одговорност во 
практикувањето на властите. Оваа позиција, од една страна му овозможува непристрасно 
да ја согледа состојбата во функционирањето на управата/администрацијата, судството, 
јавните претпријатија или со еден збор на централната и локалната власт, но од друга страна 
претставува обврска да биде крајно внимателен при соопштувањето на неговите ставови, од 
причина што секоја негова критика мора да биде издржана, поткрепена со факти, со цел да 
биде прифатена.

Нашето општество веќе две години е во длабока политичка криза, можеби зборот „длабока 
политичка криза“ е премек за реално отсликување на состојбите. Со обелоденувањето на 
аферата со масовното прислушување, под сомнеж се стави функционирањето на целиот 
систем, а особено институциите на кои основна надлежност им е безбедноста и сигурноста на 
граѓаните.

Сведоци сме на ерозија на системот - нефункционални институции, кои меѓусебе имаат   
лоша комуникација, што, пак, директно влијае на прекршувањето на правата на граѓаните и 
нивниот квалитет на живеење. 

Општо е познато дека во состојби на криза на системот, човековите слободи и права се 
први на удар, а институциите за заштита стануваат немоќни, особено поради несоработката 
на властите. 

Со жалење можам да констатирам дека трендот на игнорантскиот однос на одредени 
институции кон Народниот правобранител и натаму продолжува, иако во меѓувреме сите 
релевантни меѓународни институции, вклучувајќи го и добропознатиот експертски тим на 
Прибе упатуваат токму на спротивното - на целосна и квалитетна соработка, со единствена 
цел, граѓаните на брз и ефикасен начин да си ги остваруваат своите права. 

Крајно разочарувачки е фактот, што администрацијата наместо во полза на граѓаните 
работи во полза на партиите. Загрижувачки се појавите кога институции спроведуваат 
партиски агенди. Јас, во неколку наврати, го критикував функционирањето на институциите 
и по поставувањето на дополнителните министри. 

Се додека се практикува системот на групни вработувања на етничка основа, преку кој 
се врши манипулација на граѓаните, без конкретна анализа на потребите на администрацијата 
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нема да можеме да зборуваме за квалитетен административен систем. Напротив и понатаму 
ќе се соочуваме со гломазен бирократски апарат, со комплексни управни процедури кои 
непотребно ги оптеретуваат и истоштуваат граѓаните.

Само да ве потсетам, во март годинава кога го презентирав Годишниот извештај, ја 
информирав јавноста дека во 2015 година (годината кога почна кризата) беа примени најголем 
број на поплаки од граѓани, од кога постои институцијата Народен правобранител.32 Во овој 
Извештај констатирани се бројни индивидуални, но и групни повреди како појави на масовно 
прекршување на човековите слободи и права. Незаконското следење на комуникациите, 
полициската бруталност при вршењето на полициските работи, бегалската криза, лошиот 
затворски систем, притисоците врз средношколците, противзаконската наплата на 
радиодифузната такса, ретроактивното укинување на правата за социјална заштита, беа само 
дел од појавите на масовно прекршување на човековите слободи и права за кои загрижено 
реагирав. 

За жал и оваа година не се променија состојбите, се уште имаме нефункционални 
институции на кои граѓаните не им веруваат, продолжи неквалитетното одлучување за правата 
на граѓаните, со еден збор, не се промени степенот на почитување на човековите слободи 
и права - состојби кои ќе бидат нотирани и во новиот извештај за состојбите и степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 
2016 година, кој ќе го објавиме во март наредната година.

Почитувани,
Ако минатата година констатирав појава на масовно прекршување на правото на 

приватност на личниот и семејниот живот на граѓаните, поради противзаконското следење на 
комуникациите, па со месеци безуспешно се допишував и убедував за потребата од соработка 
со Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи, оваа 
година има појава на зголемена полициска бруталност врз демонстрантите, кои протестираа 
поради одлуката на Претседателот на државата за групна амнестија и бараа повлекување на 
оваа одлука. 

Полициска бруталност констатиравме и при транспортот на притворените лица од 
случајот „Дива населба“, од затворите до судницата. По спроведена квалитетна истрага 
поднесовме барања за покренување на казнена одговорност за полициските службеници за 
кои убедени сме дека извршиле дело Малтретирање во вршење на служба. Но, што се случи? 
Досега ниту една наша пријава не е прифатена. Но не само тоа, за мене е неприфатливо 
молчењето на Јавното обвинителство, кое или воопшто не одговара на дописите на Народниот 
правобранител, или одговорите се доставуваат во стилот да се задоволи формата, но не и 
суштината, иако ние со крајна внимателност се впуштаме во поднесување на конкретно 
барање за казнена одговорност.

Не се прифатени ниту трите барања за казнена одговорност кои ги поднесовме против 
затворските службеници, кои во најмала рака се однесуваат како шерифи сметајќи дека 
осудените и притворените лица не треба да ги уживаат правата дадени со меѓународните 
конвенции и домашната легислатива. Овие пријави покажуваат дека нема подобрување ниту 
во затворскиот систем кој со години е предмет на критики, не само од институцијата Народен 
правобранител, туку и од страна на сите релевантни меѓународни институции задолжени за 
нивно мониторирање.

32 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права – 2015.
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Со жалење констатирам дека нема никакво подобрување во однос на здравствениот 
систем во затворите, напротив годинава се плати со неколку изгубени човечки животи.33 
Неприфатливо и крајно нехумано е три години да не се имплементираат законски измени 
кои одат во насока на подобрување на здравствената заштита, затоа што секој поединец има 
право на пристап до здравствена заштита, па и лицата кои од различни причини се или во 
притвор или на издржување на затворска казна.

Почитувани,
Се наоѓаме во еден многу чувствителен период-предизборие во кое борбата за гласови 

претставува плодно тло за прекршување на правата на граѓаните, вклучително и избирачкото 
право. Од овие причини упатив апел до граѓаните, а ги предупредив институциите, особено 
изборните тела дека, секој граѓанин има право да се изјасни за својата опција без притоа 
да трпи никакви последици и дека граѓаните се тие кои одлучуваат. Посебно се обратив и 
до сите оние кои се на раководни позиции во институциите и до другите лица во јавната 
администрација, да не се осмелат на каков било начин да вршат притисок и заплашување врз 
вработените. Но, што се случи веќе првиот ден од отворањето на бесплатната телефонска 
линија? Во институцијата Народен правобранител добивме три поплаки од лица кои биле 
принудувани од одредена политичка партија, да присуствуваат на митинг. 

Посебен апел упатив до политичките партии да не ги злоупотребуваат децата на 
изборите, но со жалење констатирам дека овие злоупотреби се присутни и на овие избори. 
Недозволиво е училиштата, а преку нив децата да се вовлекуваат во кампањите на партиите. 
Овој чин го осудувам.

На крајот би сакал да ве информирам за последните измени и дополнувања на Законот 
за народниот правобранител, со кои се надевам дека Народниот правобранител34 ќе стане 
национална институција за промоција и заштита на човековите слободи и права со полн 
капацитет.

Имено, од април следната година Народниот правобранител ќе може да промовира 
човекови слободи и права. Ќе може да дејствува како „пријател на судот“, со што ќе учествува 
во судските постапки во кои тој или странките ќе го побараат тоа, во кои ќе му биде овозможено 
увид во списите и активно да учествува со право да даде предлози и мислења. 

Исто така, предвидено е судот да ги земе предвид барањата и предлозите на Народниот 
правобранител, како и неговите препораки или укажувања дадени пред органите над кои 
надлежно постапува, за сите постапки што се водени пред Народниот правобранител. 

Јас пред неколку дена во едно мое излагање во Македонската академија на науките и 
уметностите реков, а сега ќе повторам - се надевам дека судовите навистина ќе го прифатат 
Народниот правобранител како пријател, затоа што само со заедничка соработка можеме да 
се надеваме на подобрување на квалитетот на судската заштита.

Но, за да профункционираат овие измени потребно е и финансиско и кадровско 
зајакнување на институцијата, констатација која не е само моја, туку и на експертската група 
на Прибе, како и на Итните реформски приоритети кои Европската комисија ги постави пред 
Република Македонија. Ако и властите гледаат на овие препораки како можност за зајакнување 

33 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2015, 
Посебен извештај за општите состојби во однос на остварување на правата на жените кои се на издржување казна затвор во КПД 
„Идризово“2016
34 Измени и дополнувања на Законот за народниот правобранител(„Службен весник на РМ“ бр.181/16)
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на институцијата, тогаш убеден сум дека многу скоро квалитетно ќе ги спроведеме направените 
измени, затоа што само со взаемна соработка на сите нивоа можеме да им помогнеме на 
граѓаните да имаат еднаков пристап до правото и правдата.
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НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО НОВ МАНДАТ И НАДЛЕЖНОСТИ 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ

Заради квалитетно извршување на неговата функција, а во согласност со современите 
текови и во исто време со потребите на граѓаните, Народниот правобранител мора во 
континуитет да се развива преку унапредување на стандардите за негово непречено работење 
и создавање соодветни претпоставки од нормативен, материјален и персонален аспект.

За таа цел, по долго и упорно инсистирање на Народниот правобранител, во септем-
ври и октомври 2016 година, се донесени измени и дополнувања на Законот за народниот 
правобранител кои се во насока на зајакнување и проширување на надлежноста, функци-
онирањето и независноста на институцијата и кои треба да обезбедат целосен интегритет во 
вршењето на функциите.

Со тоа се изврши делумно усогласување на Законот за народниот правобранител 
со Париските принципи, со препораките на Групата на искусни експерти за системските 
прашања за владеење на правото во Република Македонија и Итните реформски приоритети 
за Република Македонија од Европската Комисија.

Овие измени за народниот правобранител во суштина претставуваат и создавање 
претпоставки од нормативен план за добивање статус А за национална институција за 
човекови права.

Инаку, со измените, кои почнаа да се применуваат во март 2017 година, се воведоа нови 
можности за народниот правобранител во промоцијата на човековите права, во следењето на 
состојбите со нивното почитување и во укажувањето на потребата од нивна заштита.

Во насока на зајакнување на независноста и влијанието на Народниот правобранител 
се одредбите со кои се предвидува обврска, во иднина Владата по приемот на посебниот 
извештај за попречувањето на работата на Народниот правобранител или на посебниот 
извештај за непочитување и неспроведување на неговите барања, предлози, мислења, 
препораки или укажувања, на посебна седница за нив да расправа и зазема став со предлог 
мерки, а за преземените мерки да го извести народниот правобранител. Воедно, се зголемува 
и контролата на Собранието врз извршната власт бидејќи Владата на секои шест месеци треба 
да го информира Собранието за спроведување на утврдените мерки по однос на препораките 
на Народниот правобранител дадени во Годишниот извештај. 

Заради обезбедување претпоставки за ефикасна заштита на уставните и законски права 
на граѓаните, Народниот правобранител доби надлежност да дејствува како пријател на 
судот, со овластувања да учествува во сите фази од постапката. Со овие измени се воведе и 
промена во начинот на кој во иднина Собранието ќе врши избор на народен правобранител и 
негови заменици, со обезбедување плуралистички пристап во изборот и транспарентност на 
постапката.

Народниот правобранител за имплементација на овие законски одредби презеде дејства 
за усогласување на општите акти за организација на работата и систематизација на работните 
места во Стручната служба, тимот на Националниот превентивен механизам, посебните 
одделенија и канцелариите на Народниот правобранител, во кои се утврдуваат работните 
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места, описот на работите и работните задачи, вкупниот број на вработени и условите за 
секое работно место.

Конкретно, изработени се Правилник за организација и делокруг на работата на 
Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, посебните одделенија 
и канцелариите на Народниот правобранител во кој се утврдуваат, бројот и видовите на 
внатрешните организациски единици, нивниот делокруг на работа, одговорност и меѓусебни 
односи и начините и формите на раководење и Правилник за систематизација на работните 
места во Стручната служба, тимот на Националниот превентивен механизам, посебните 
одделенија и канцелариите на Народниот правобранител во кој се утврдува систематизацијата 
на работните места, описот на работите и работните задачи, вкупниот број на вработени и 
условите за секое работно место. За истите добиена е согласност од Собранието на Република 
Македонија.

Во таа насока, имајќи ги предвид постојните, како и новодобиените надлежности со кои 
значително се проширува мандатот на Народниот правобранител, во Стручната служба на 
Народниот правобранител, како внатрешни организациски единици определени се 10-десет 
оддели, Тим на Националниот превентивен механизам и 3-три одделенија, а за што пак, се 
систематизираат и соодветни работни места кои се основа за вработување и распоредување 
во Народниот правобранител.

Сепак и ваквите законски измени не ги остварија во целост потребите за финансиска 
независност на институцијата, ниту пак, во нив се вградени клучните препораки од извештајот 
на Групата на искусни експерти за системските прашања за владеење на правото во Република 
Македонија, кои треба да овозможат подобрување на работата. Впрочем, во согласност со 
Париските принципи, институцијата треба да има соодветна инфраструктура за да може лесно 
да ги извршува своите активности, особено да има соодветни финансиски средства, со кои ќе 
обезбеди свој персонал и простор, со цел да биде независна од Владата и да не подлежи на 
финансиски контроли кои може да влијаат на нејзината независност. 

Исто така, не е воведено законско право Народниот правобранител за случаи на 
повреда на уставните и законските права на поголем број граѓани, малолетни лица и лица со 
попреченост или за случаи кога институциите воопшто не ги почитуваат дадените препораки, 
од Собранието да побара да формира специјализирани привремени анкетни комисии, во 
кои задолжително би учествувале експерти од соодветните области, како и претставници на 
невладини организации.

Следствено, Институцијата и натаму останува без свој буџет, а не се обезбедени ниту 
нормативни претпоставки за осамостојување на Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите на Народниот правобранител, 
односно нивно одделување од државната администрација. Сето ова значи дека Република 
Македонија се уште од формално-правен аспект нема создадено услови да има национална 
институција Народен правобранител која ќе работи со полн капацитет за промоција и заштита 
на човековите слободи и права.

Во Институцијата постои повеќегодишен тренд на слабеење на кадровските капацитети 
преку постојано намалување на бројот на вработените во Стручната служба, поради 
недобивање согласност за пополнување на упразнетите работни места, како и за нови 
вработувања, почнувајќи од 2011 година. 
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Секое општество, вклучително и македонското, треба да се стреми кон целосно инкор-
порирање и усогласување со меѓународните обврски и стандарди за човековите права и за 
статусот на лицата кои работат на полето на нивна промоција, превенција и заштита.

 

Измени и дополнување на Законот за народниот правобранител 
- септември 2016 год.
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НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ – 
РАЗВОЈ И АКТИВНОСТИ

Во текот на 2013 година, Националниот превентивен механизам се соочи со намалување 
на кадровскиот капацитет, но и покрај тоа успеа да спроведе 32 превентивни посети, од 
кои 16 беа редовни, а 16 последователни посети. Истата година, НПМ достави Иницијатива 
до Министерството за правда за менување на Законот за кривична постапка во делот на 
остварување на правата на притворените лица. 

Националниот превентивен механизам беше активен и на меѓународен план и во таа 
насока беше еден од иницијаторите за формирање мрежа на НПМ од Југоисточна Европа. 
Имено, на средбата во Белград на која учествуваа 
регионалните НПМ, како и претставници од Народ-
ниот правобранител на Босна и Херцеговина и меѓу-
народни тела за превенција од тортура, се донесе 
Декларација за соработка, преку формирање на 
мрежа која ќе има за цел понатамошно унапредување 
на регионалната соработка.

Во текот на 2014 година, Националниот пре-
вентивен механизам - НПМ спроведе вкупно 29 
посети на места на лишување од слобода, од кои 
14 беа редовни, 12 последователни и три вонредни 
посети. На барање на Министерството за внатрешни 
работи, НПМ на 14.05.2014 година достави Мислење 
по предлог Стандардната оперативна процедура за 
постапување со лица на кои им е ограничено правото 
на слобода на движење. Оваа година, во рамките 
на меѓународните активности беше и учеството на 
Националниот превентивен механизам на ОПКАТ 
Форумот на Југоисточна Европа, кој се одржа во 
Белград, а НПМ присуствуваше и на редовната 
средба која се одржа во Љубљана.

Националниот превентивен механизам во текот 
на втората половина на 2015 година, остана без 
ниту еден вработен што резултираше со неможност 
за остварување на утврдениот мандат. Поради тоа, 
Народниот правобранител упати повеќе барања 
до Владата и Министерството за финансии за 
пополнување на упразнетите работни места во НПМ 
одделението, кои со години не беа прифатени.

Народниот правобранител имајќи ја предвид 
важноста на улогата на НПМ, а со цел исполнување на 
мандатот, изврши прераспоредување на вработени 

Декларација за соработка 
 „Мрежа на НПМ од Југоисточна Европа“ 

- 2013 год.
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лица од другите организациски единици. Така во овој период успеа да спроведе вкупно 23 
посети на места на лишување од слобода, од кои 7 редовни, 6 последователни посети, 3 
вонредни посети и 7 посети на места на задржување и сместување на мигранти и странци.

Исто така, во 2015 година Народниот правобранител - Национален превентивен меха-
низам до Министерството за внатрешни работи, достави Мислење по Нацрт - Националната 
Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Македонија (2015 – 2019). 
НПМ препорача да се донесе и нов Закон за извршување на санкциите, кој ќе го дефинира и 
надзорот врз спроведувањето на мерките за безбедност кои се предвидени во истиот. 

На меѓународен план, кон крајот на 2015 година, Народниот правобранител учествуваше 
на Конференција во Белград, на која што беше усвоена Декларацијата за заштита и 
промоција на правата на бегалците и мигрантите. Воедно, НПМ учествуваше во изработката 
на Алтернативниот извештај кој Народниот правобранител го достави до Комитетот против 
тортура на Обединетите Нации. Во Aлтернативниот извештај беа презентирани состојбите во 
местата на лишување од слобода кои НПМ ги има посетено, како и загрижувачката состојба 
со условите, но и постапувањето кон бегалците и барателите на азил сместени во Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба. 

Народниот правобранител со цел да ја исполни обврската за доставување извештај до 
Поткомитетот за превенција од тортура, и воедно да го задржи реномето на државата, кон 
крајот на 2015 година склучи Меморандум за соработка со Високиот комесаријат за багалци 
на Обединетите нации (УНХЦР).

Како резултат на финансиската помош од УНХЦР, во текот на месец април 2016 година, 
како дел од тимот на НПМ беа ангажирани пет лица, со кои беа склучени времени договори 
за работно ангажирање, со што Институцијата успеа во целост да ја реализира годишната 
програма за работа на НПМ, согласно утврдената Методологија за вршење на посети. 

Алтернативен извештај доставен до Комитетот против тортура на ООН - 2015 год.
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Конкретно, беа спроведени вкупно 49 превентивни посети (редовни, последователни и 
вонредни), од кои 13 беа посети на вообичаените места на лишување од слобода, додека пак 
36 беа посети на места за сместување на странци, мигранти и баратели на азил.

Истата година Националниот превентивен механизам заедно со повеќе граѓански 
здруженија до Владата на РМ поднесе Иницијатива за измени на Законот за азил и привремена 
заштита со Предлог – закон.

На почетокот на 2016-тата година, заедно со Омбудсманот на Република Албанија, 
Омбудсманот на Кралството Шпанија, и советникот на Асоцијацијата на омбудсмани на 
Медитеранот АОМ, Народниот правобранител изврши посета на Привремениот транзитен 
центар за мигранти/бегалци Табановце, на границата со Република Србија заради согледување 
на состојбите со мигрантите/бегалците. 

Афирмирајќи ја заедничката одговорност на Омбудсман институциите во регионот, во 
февруари 2016 година, Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, 
учествуваше на состанокот во Солун, Република Грција, каде што беше усвоен Акциски план 
чиј примарен фокус се заеднички активности и дејствување на Омбудсман институциите во 
областа на заштита и промоција на правата на бегалците/мигрантите. 

Со ратификацијата  на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и 
друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување, Народниот 
правобранител е назначен за НПМ, од што произлегува обврска за државата да обезбеди 
финансиски средства, како и кадровски капацитети за спроведување на новиот мандат, што 
во изминатите години не беше остварено. 

Од тие причини ставот на Народниот правобранител е дека за остварувањето на 
активностите на НПМ се неопходни кадровски материјални и финансиски средства кои треба 
да се обезбедени од Буџетот на Република Македонија, а не од средства кои се обезбедени 
од донации.
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МИГРАНТСКА/БЕГАЛСКА КРИЗА

Националниот превентивен механизам со почетокот на бегалската криза, се фокусираше 
и на превенцијата и заштита на правата на мигрантите/бегалците кои транзитираа низ 
територијата на Република Македонија.

Во текот на 2011, 2012, 2013 и 2014 година Националниот превентивен механизам 
континуирано ја следеше состојбата, постапувањето и третманот на мигрантите/бегалците 
во Прифатниот центар за странци и Прифатниот центар за баратели на азил, како места во 
кои слободата на движење е ограничена. Во овој период беа спроведени повеќе од 10 посети 
на овие Центри, за што беа изготвени извештаи за констатираните состојби со препораки за 
подобрување на условите и третманот на бегалците/мигрантите.

Поради сознанијата за прекумерно зголемениот број на задржани лица во Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба, во текот на првата половина на 2015 година НПМ изврши 
вонредна посета на овој центар, при што утврди дека во Центарот се задржани тројно повеќе 
лица од постоечкиот капацитет. Покрај тоа, НПМ констатира лоши материјални услови, 
несоодветен третман на мигрантите како и отежнат пристап до правата, вклучително и правото 
на азил, за што Народниот правобранител одржа прес-конференција на која упати јавна 
критика до надлежните органи поради нехуманите услови и третман на мигрантите/бегалците, 
и на која изјави дека условите во центарот се нехумани, под минимум воспоставените 
стандарди и укажа дека истите грубо го повредуваат човековото достоинство. 

Воедно, поради констатацијата дека странците се задржуваат единствено заради 
обезбедување на нивно присуство како сведоци во постапки што се водат против трети лица, 
Народниот правобранител побара системски промени во постапката за азил. 

Во втората половина на 2015 година со отворањето т.н. Балканска рута и започнувањето 
на големиот бран на бегалци кои пристигнуваа од земјите зафатени со воени конфликти, 
НПМ особено внимание посвети на материјалните услови, третманот и постапувањето 
со мигрантите во новоотворените транзитни центри „Табановце“ и „Винојуг“. Притоа, 
беше извршено мониторирање на условите за сместување, снабдувањето со храна, вода, 
облека, транспортот, пристапот до правото на азил, а особено беше посветено внимание на 
остварување на правата на ранливите категории и беше побарана посебна грижа за децата, 
жените и лицата со посебни потреби.

По спроведените посети на транзитните центри беше изготвен посебен извештај со 
конкретни препораки за подобрување на третманот и материјалните услови, кој беше доставен 
до Владата на Република Македонија.

Во текот на 2016 година, тимот на Националниот превентивен механизам спроведе 
вкупно 26 ненајавени посети во Привремениот транзитен центар „Винојуг“,и „Табановце“ 
за што беа изготвени 5 Посебни извештаи кои беа доставени до соодветните министерства, 
органи и институции. Исто така беа извршени 4 посети на Прифатниот центар за баратели 
на азил – Визбегово и седум посети во Прифатниот центар за странци Гази Баба - Скопје за 
којшто беа изготвени 4 Посебни извештаи. Заедно со повеќе граѓански здруженија НПМ до 
Владата на РМ поднесе Иницијатива за измени на Законот за азил и привремена заштата со 
Предлог – закон, за усогласување на македонското законодавство со европските директиви 
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и принципите на меѓународното бегалско право, особено со Конвенцијата за статусот на 
бегалците од 1951 година и Протоколот кон неа од 1967 година, за што на прес-конференција 
ја информира јавноста.

Заради координирање на активностите и подобро справување со мигрантската криза, во 
овој период се интензивираше соработката на омбудсман институциите од Западен Балкан. Во 
таа смисла, кон крајот на 2015 година и почетокот на 2016 година  беа организирани повеќе 
меѓународни настани и тоа:  Конференција во Тирана - Република Албанија, Конференција во 
Белград - Република Србија, каде беше донесена Декларацијата за заштита и промоција на 
правата на бегалците и мигрантите  и Конференција во Солун - Република Грција, каде беше 
усвоен Акцискиот план за дејствување на земјите од регионот.

Состојбата со мигрантите/бегалците беше во фокусот и на 
Регионалната конференција на тема „Пристап до право на азил и 
формално/неформално враќање на мигранти/бегалци“, што се одржа 
во Охрид, во организација на Народниот Правобранител-НПМ, а во 
соработка со Високиот комесаријат за бегалци - УНХЦР во рамки на 
проектот „Подобрување на системот за правна заштита во врска со 
азил“. 

Од излагањата и дискусиите на учесниците на конференцијата 
беше изработена публикација во која е содржано и истражувањето на 
тема „Пристап до право на азил“.

Народниот правобранител - НПМ ангажираше надворешни сора-
ботници, претставници на Здружението на психијатри и Комората на 
психолози, коишто имаа за цел да ја испитаат психичката состојба 

Декларација за заштита на правата на бегалците и мигрантите, Белград - 2015 год.

Книга „Пристап до 
правото на азил“ 

- 2016 год.
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на мигрантите/бегалците сместени во Привремените транзитни центри. Резултатите од 
спроведеното истражување укажаа дека кај лицата постои високо изразено чувство на 
незадоволство, анксиозност и депресивност, состојби кои имаат негативно влијание врз 
нивното ментално здравје, а кај децата е забележано нарушување на поведението  и 
однесувањето. Истите беа презентирани и на Конференцијата на тема „Непридржувани деца 
бегалци/мигранти“ одржана во Скопје, со поддршка на „Save the children“, на која учествуваа 
омбудсманите за деца од Југоисточна Европа членки на CRONSEE мрежата.

Во контекст на мигрантската/бегалската криза НПМ изработи две брошури за информи-
рање на бегалците за нивните права, мандатот и надлежностите на НПМ и за информирање 
на домицилното население за статусот на бегалците и подигање на човечноста и хуманоста 
кај домашното население.

Брошури за мигрантите/бегалците.
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Иџет Мемети, народен правобранител, 
излагање на меѓународна конференција, Анкара, Република Турција, март 2017

ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ И СПРАВУВАЊЕТО 
СО БЕГАЛСКАТА КРИЗА

Почитувани присутни, дами и господа,
Бегалската криза во нејзините милионски размери е несомнено еден од најголемите 

хуманитарни предизвици со коишто се соочува меѓународната заедница во денешницата.
Енормниот карактер на оваа криза го доведе под сериозно прашање принципот на 

солидарноста и го стави на вистински тест почитувањето на фундаменталните слободи и 
права на бегалците.

Политиките и активностите преземени како одговор на оваа криза ја отсликаа немоќта 
на државите заеднички да ја менаџираат и координираат миграцијата и јасно демонстрираа 
дека националните законодавства и меѓународната правна рамка не можат да обезбедат 
доволно гаранции за лицата кои имаат потреба од меѓународна заштита.

Република Македонија, поради својата географска положба е дел од т.н. „Балканска 
рута“ и клучна транзитна врска за лицата што имаат намера да стигнат до западноевропските 
земји.

Зголемениот број на мигранти кои транзитираа или се задржуваа во земјата во текот 
на 2012, 2013 и 2014 година, беа првичните индикатори за можноста од поголем наплив на 
бегалци за што властите во Македонија не обрнаа внимание.

Нашите посети како Национален превентивен механизам во Центрите за странци и 
баратели на азил покажаа дека Македонија нема ниту материјални, ниту кадровски капацитети 
да се соочи со евентуален масовен прилив на бегалци и мигранти.

Во оваа смисла, во повеќе наврати побарав од властите да преземат конкретни мерки и 
активности што ќе имаат за цел зајакнување на капацитетите и подобрување на комуникацијата 
и координацијата помеѓу органите и организациите на домашен план и помеѓу соседните 
држави на меѓународно ниво.

И покрај сите предупредувања упатени за ризиците и предизвиците што следуваат, 
неводењето сметка и неодговорните политики на властите резултираа Македонија да биде 
затечена и неподготвена за очекуваниот бран на бегалци.

Ваквото однесување доведе до масовни прекршувања на правата на бегалците и 
мигрантите и до создавање директни ризици по нивната безбедност и безбедноста на државата 
и граѓаните.

Формално-правните бариери на почетокот на кризата директно влијаеа голем број жени 
и деца бегалци да станат жртви на криумчари и трговци со луѓе, предмет на закани, уцени, 
грабежи, силувања, физичко и психичко насилство и експлоатација.

Поради стравот да не бидат фатени од властите и неможноста да користат легални 
начини за транзитирање, бегалците беа приморани територијата на Македонија да ја поминат 
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пеш. Како патокази ги користеа железничките пруги, а тоа се покажа фатално во повеќе 
случаи. Над 20 бегалци, меѓу кои повеќето жени и деца ги загубија животите на пругите 
во Македонија, во повеќе железнички несреќи. А како последица на погубната политика 
на властите во справувањето со бегалската криза и неуспехот на државата да го заштити 
фундаменталното право на живот.

На почетоците од кризата голем број од бегалците кои беа затекнати на територијата на 
Македонија беа третирани како нелегални мигранти и незаконито задржувани во Прифатниот 
центар за странци во нехумани, субстандардни и понижувачки услови.

Транзитирањето на бегалците, што започна во јуни 2015 година и траеше до официјалното 
затворање на границите и „Балканската рута“ во март 2016 година, се карактеризираше со 
хаотичен прием и транспорт на бегалците.

Во овој период, на граничните линии со Грција и Србија беа формирани два Привремени 
транзитни центри кои имаа за цел да го организираат и олеснат транзитот на бегалците. 
Меѓутоа и покрај ова, слабата комуникација и координација помеѓу властите на граничните 
линии се манифестираше со немили сцени на граничните точки.

Бегалците беа приморани да пешачат десетици километри, изложени на сурови 
временски услови и преку тешко прооден терен, за да преминат од една во друга држава. 
Ова претставуваше сериозен проблем и пречка за старите лица, малите деца и лицата со 
хендикеп, кои очигледно имаа потреба од организиран транспорт на којшто ние апелиравме.

Лошиот систем на регистрација и несоодветното профилирање на лицата што влегоа и 
транзитираа низ државата ги остави без помош и заштита оние што имаа најголема потреба 
од тоа и создаде ризик од директни реперкусии по безбедноста на државите.

Имено, предизвиците, ризиците и опасностите со коишто се соочуваат бегалците 
за време на транзитирањето ги прави особено ранливи, а меѓу нив има и такви кои имаат 
поголема потреба од заштита, поради посебните околности што доведуваат до зголемен ризик 
за нивната безбедност и благосостојба.

Тоа се несомнено децата и жените, а особено оние кои се непридружувани или кои биле 
предмет на разни видови психичко, физичко или сексуално малтретирање и експлоатирање.

И покрај нашите континуирани барања и интервенции упатени до надлежните за 
посебен третман со овие ранливи категории на лица, властите не успеаа навремено да ги 
идентификуваат нивните потреби и овие лица останаа без неопходната помош, грижа и 
заштита.

Службите задолжени за регистрација и профилирање не ги идентификуваа ниту лицата 
кои поради своето криминално минато претставуваат директна закана по безбедноста на 
луѓето и општеството во целина, а коишто успеаа да се инфилтрираат меѓу бегалците.

Ваквите безбедносни пропусти негативно се манифестираа и за жал резултираа со 
извршените напади во повеќе европски градови, на коишто сите посведочивме.

Овие напади негативно ја сменија перцепцијата за бегалската популација во општеството 
и нагло ја зголемија ксенофобијата.

Бегалците повеќе не беа третирани како лица кои бегаат поради опасност за својата 
безбедност, туку како опасност по безбедноста.

Ваквиот развој на настаните директно влијаеше и врз одлука на државите да ги затворат 
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границите за бегалците и покрај фактот што беа свесни дека со тоа се кршат основните 
принципи на меѓународното бегалско право.

Затворањето на границите беше повод и за воспоставување пракса на уште поголеми 
прекршувања и злоупотреби на правата на бегалците и мигрантите.

Имено, голем број на бегалци и мигранти што беа затечени на териториите на земјите 
долж западно-балканската рута беа масовно депортирани од една во друга држава надвор од 
секакви законски процедури, односно без никакви формалности и без да се води официјална 
евиденција за тоа.

Вака воспоставената и широко распространета пракса на колективни депортации 
претставува грубо погазување на човековото достоинство и директно прекршување на 
фундаменталните човекови права, што мора веднаш да запре.

Овие мерки и активности на властите не смее да се претставуваат како ефективен и 
ефикасен одговор на актуелната ситуација, а фактот што истите се во директна колизија со 
меѓународното право покажува дека државите не успеаа да ја менаџираат и координираат 
миграцијата преку целосно почитување на меѓународните обврски, обезбедувајќи хуман и 
достоинствен третман.

Политиките што ги спроведуваат државите надвор од воспоставената правна регулатива 
и спротивно на меѓународно воспоставените принципи е јасен показател дека националните 
законодавства и меѓународната правна рамка потфрлија и не обезбедија доволно гаранција 
дека лицата кои имаат потреба од меѓународна заштита ќе успеат да ја остварат во услови на 
масовни миграциски текови.

Идентификувањето на овие ризици претставува само мал дел од целокупната 
проблематика, а адресирањето на предизвиците не значи дека правата на мигрантите и 
бегалците ќе бидат заштитени, а нивните потреби задоволени.

Во оваа смисла и ние омбудсманите не смееме да бидеме само неми документаристи на 
злоупотребите на правата, туку мора гласно, јасно и видливо да работиме кон промоција, 
заштита и превенција од злоупотреба на правата на оваа ранлива категорија на лица.

Во услови на масовно прекршување на правата на мигрантите и бегалците, не смееме да 
се задоволиме со поединечни случаи на заштита на нивните права и потребно е соодветно да 
одговориме на овој глобален предизвик, преку спроведување на заеднички акции со кои ќе 
влијаеме кон целосно почитување на правата на сите лица.

На крајот само би сакал посебно да го истакнам принципот на солидарноста како еден од 
водечките во меѓународното бегалско право и да ги повикам државите да не се амнестираат 
од одговорноста за обезбедување помош и заштита на милионите бегалци што се наоѓаат во 
Турција.

И покрај сите проблеми и предизвици со коишто се соочува, Турција е земја со најмногу 
прифатени бегалци во светот и единствената која успева и може да го менаџира бегалскиот 
бран кон Европа. Ова е доволна причина за државите да ги поздрават и охрабрат напорите 
на Турција да ги задоволи потребите на бегалците и да и помогнат преку давање несебична 
поддршка, ставајќи и ги на располагање сите неопходни средства и ресурси.
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Маргарита Цаца Николовска, 
подпретседател на Уставен суд на Босна и Херцеговина

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Националните институции за човекови права, вклучувајќи го и Народниот правобранител 
(НП) се важни за силен национален систем за заштита и промоција на човековите права, кој 
заедно со постоење на независно судство, ефективни парламентарни надзорни механизми, 
фер администрација, динамично граѓанско општеството и слободни и одговорни медиуми, се 
главни предуслови за почитување, заштита и унапредување на човековите права. 

Зборот „Омбудсман“ кој се користи најчесто за институцијата Народен Правобранител е 
од шведско потекло бидејќи првиот Омбудсман во светот бил назначен од страна на шведскиот 
парламент во 1809 година. Функциите на институцијата биле да ги надгледуваат судовите и 
другите јавни органи, да постапуваат по претставките од граѓаните и да гонат службени лица 
и владини министри кои постапуваат незаконски. 

Оригиналноста на оваа институцијата лежи првенствено во нејзината независност од 
трите власти (законодавна, извршна и судска), а е гарантирана со фактот дека Народниот 
правобранител се избира и известува за својата работа на законодавното тело кое ги 
претставува граѓаните. За да бидат ефективни и почитувани од страна на граѓаните, овој вид 
институции (Народен правобранител) мора да бидат независни од владата и да не подлежат 
на притисок или влијание. 

Иако постои разновидност на моделот на Народен Правобранител, сепак основната 
негова функција се однесува на надлежноста на постапување по претставките на граѓаните 
против јавните власти и заедничко е овие институции да не донесуваат законски обврзувачки 
одлуки, туку да се потпираат на моралниот авторитет и способноста да ги убедат органите да 
постапат по нивните препораки. 

Народниот Правобранител за да добие статус „А” според Париските принципи35, меѓу-
другото треба да ја зајакне соработката со граѓанското општество за заштита и унапреду-вање 
на човековите права. Оваа соработка е и особено нагласена во препораките на Меѓународниот 
координативен комитет за Национални институции за човекови права (ICC NHRI).36 

Граѓанските организации нудат голем број на вештини, како и ресурси кои можат да 
бидат корисни за дополнување на работата на Народниот правобранител, особено на локално 
ниво. Многу е важно, Народниот правобранител да учествува во иницијативи и настани 
заеднички со невладините организации. Оваа соработка особено е корисна за одредување на 
тенденции на скриена дискриминација во општеството. Друг проблем кој може да се реши со 
соработката на Народниот правобранител е неговата достапност. Народниот правобранител 

35 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 
December 1993
36 The International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions (ICC) is the international association of national human 
rights institutions (NHRIs) from all parts of the globe.
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како институција има воспоставено контакт точки низ земјата, но тие треба да се повидливи 
за граѓаните. Граѓанските организации можат да придонесат за зголемување на неговата 
видливост на локално ниво. 

Присуството на Народниот правобранител во медиумите е, исто така многу важно. 
Граѓаните мора да знаат за институцијата и кои се нејзините надлежности за да истите се 
чувствуваат заштитени. 

При вршењето на редовните функции на заштита и промовирање на човековите права 
во земјата, Народниот Правобранител треба да остварува редовна соработка со граѓански 
организации и соодветни владините институции, што треба да е центарот на работењето на 
Народниот правобранител. 

Поттикнување на формална соработка е особено важно на полето на дискриминација и 
тоа за обезбедување на експертска анализа за посложени случаи на дискриминација, како и 
откривање специфични видови на дискриминациски појави, со цел да се развијат стратегии 
за решавање на тие проблеми. 

Во услови кога Народниот правобранител посредува помеѓу граѓаните и администрацијата, 
степенот на соработка несомнено го илустрира и степенот кој државата го има достигнато во 
градењето и функционирањето на принципите што ја карактеризираат демократијата. 

Народниот правобранител преку своите теренски искуства и директна соработка со 
граѓанското општество и владата – може да има пристап до голем број информации, податоци 
и примери за добри практики, што треба да придонесе кон зголемена ефективност во неговата 
работа. 

Тој има голема улога во заштитата на човековите права бидејќи зазема уникатно место 
во рамките на државната структура и во принцип неговата поставеност е помеѓу државата 
и граѓанското општество. Оваа поставеност овозможува Народниот правобранител да ја 
остварува заштитата на човековите права на повисоко ниво. 

Париските принципи потврдуваат дека националните институции за човекови права, во 
кој опсег влегува и Народниот правобранител треба да имаат надлежност за промовирање и 
заштита на човековите права во што е можно поширок опсег кој ќе биде законски гарантиран. 
Според Париските принципи, Народниот правобранител може да реагира на состојби 
поврзани со човековите права, а кои засегаат кое било надлежно државно тело да промовира 
усогласување на законите и практиките со меѓународните стандарди, да поттикнува 
имплементација на меѓународни стандарди, да придонесува во меѓународните извештаи за 
човекови права, да учествува во зголемување на јавната свест за човековите права и да 
соработува со други институции за човекови права. 

Со најновите измени на Законот за народниот правобранител, од 29 септември 2016 
година37, се донесоа промени во насока на зајакнување и проширување на надлежностите, 
функционирањето и независноста на институцијата. Овие измени, воедно претставуваат услови 
за добивање статус „А“ за национална институција за човекови права и затоа се во насока 
на усогласување со Париските принципи. Овие измени беа нужни и заради усогласување на 
домашната регулатива со Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг 
вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Со овие измени се 
зголемија надлежностите на Народниот правобранител во промоцијата на човековите права, 
37 Законот за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител „Службен весник на Република Македонија” број 
181/2016
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во следењето на состојбата со нивното почитување и во укажувањето на потребата од нивна 
заштита.

Со ова Омбудсманот може активно да ги промовира човековите права, да спроведува 
соодветни истражувања, да организира едукативни активности, навремено и редовно да ја 
информира јавноста, да соработува со граѓанскиот сектор, меѓународните организации и со 
академската јавност, како и да дава иницијативи за усогласување на правната регулатива со 
меѓународните и регионалните стандарди за човековите права. 

Народниот правобранител доби и проширување на својот мандат и сега може да дејствува 
како пријател на судот, односно може да учествува во сите фази на судската постапка. Со 
овие измени Народниот правобранител има право да биде информиран за закажаните судски 
рочишта, да му биде овозможен увид во сите списи и активно да учествува во постапката, со 
право да бара и да дава предлози и мислења. Од друга страна, судот треба да ги зема предвид 
неговите барања, предлози, препораки или укажувања дадени до органите над кои надлежно 
постапува за постапките што се водени пред Народниот правобранител. 

Со измените на Законот за народниот правобранител, во 2009 година, се формираше и 
посебно одделение за превенција од тортура и друг вид сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување - Национален превентивен механизам (НПМ). 

Врз основа на ратификацијата на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура, Народниот правобранител дејствува во својство на Национален превентивен 
механизам, со можност за соработка и врз претходна согласност да се вклучат граѓански 
здруженија, како и организации со статус на хуманитарни организации. 

Народниот правообранител може во секое време, без најава и одобрение на надлежната 
установа да изврши увид и да разговара со лицата лишени од слобода без присуство на 
службени лица, вработени во установата. За спроведените посети, се подготвува годишен 
извештај кој јавно се објавува. Раководните лица и овластените службени лица во органите, 
организациите и установите во кои лицата се лишуваат од слобода, се должни да ги испитаат 
укажувањата и препораките на Народниот правобранител кој дејствува во својство на 
Националниот превентивен механизам и да го известат најдоцна во рок од 30 дена, од денот 
на приемот на посебниот извештај за можна примена на мерките. 

Народниот правобранител може да има активна улога на меѓународно поле и тоа како 
преку членство во меѓународни соодветни организации и мрежи, така и како интервентна 
трета страна пред меѓународни судови. 

Европскиот суд за човекови права дозволува ефективна интервенција на трета страна 
во постапките. Тој секогаш имал релативно либерална политика во однос на доделување на 
право на интервенции од трети страни. Бројката на интервенции е значително голема поради 
интересот на невладините организации и националните институции за човекови права. 

Судот генерално добро ги користи интервенциите од трети страни. Добро воспоставеното 
правило е дека третата страна интервенира со презентирање на научни информации, 
статистички податоци и други студии кои покажуваат одредена политика или пракса потребни 
за конкретниот предмет. Ефективните интервенции се фокусираат и на меѓународното и 
компаративното национално право. 
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Интервенциите во постапките пред Европски суд за човекови права (ЕСЧП), поднесени 
од страна на Национални државни институции за човекови права во кои се вбројува 
меѓудругите и Народниот правобранител, имаат растечки и позитивен развој. Досегашните 
интервенции, на пример, ги вклучуваат оние од Комисијата за еднаквост и човекови права за 
Англија и Велс во Al-Saadoon and Mufdhi против Велика Британија38 (трансфер на притворени 
лица во притвор во Ирак) и Eweida и други против Велика Британија39 (манифестирање 
на религијата при вработување), тогашната Ирска комисија за човекови права во O’Keeffe 
против Ирска40 (заштита од сексуална злоупотреба од страна на наставник) и поранешната 
Европската група на институции за човекови права, а сега институција Европска мрежа на 
национални институции за човекови права41, која зела учество во предметот Gauer и други 
против Франција42 (стерилизација без согласност) и во предметот D.D. против Литванија43 
(присилно влегување во психијатриска установа и неправедно постапување со старателство). 

Невладините организации со поширок интерес за заштита на човековите права често 
интервенирале како трети страни во постапки пред Европски суд за човекови права. 

Истакнати и ценети интервенции пред Европски суд за човекови права  ги вклучуваат 
интервенциите на организациите: AIRE Centre44, Amnesty45, the International Commission of 
Jurists46, European Roma Rights Center47 итн. 

Искуствата покажуваат дека институцијата Народен правобранител не може да има 
успешна практична активност со примена на законската регулатива, доколку оваа институција 
нема соодветни финансиски и човечки ресурси. 

Имајќи ја предвид важноста на заштита, унапредување и промовирање на човековите 
права и дадената улога на Народен Правобранител на ова поле, потребно е овозможување на 
негова непречена работа во сите сегменти на обавување на неговата функција, вклучувајќи 
и соработка со невладиниот сектор, како и учество во меѓународни организации и мрежи кои 
честопати интервенираат и во постапките пред разни меѓународни институции вклучувајќи го 
и Европски суд за човекови права. 

Обезбедувањето на ваквиот статус на Народен правобранител е обврска на државата, 
која треба да ја цени и овозможува неговата независност како основен сегмент на неговото 
функционирање. Функционална независност не вклучува само независен буџет туку и 
обезбедување на човечки ресурси и ефикасно имплементирање на предложените мерки и 
препораки кои се внесени во годишните извештаи, а прифатени од релевантните државни 
органи кои обавуваат заканодавна, извршна и судска функција. 

38 Al-Saadoon and Mufdhi против Велика Британија, Application no. 61498/08.
39  Al-Saadoon and Mufdhi против Велика Британија, Application no. 61498/08.
40  Eweida и други против Велика Британија, Applications no. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10.
41 O’Keeffe против Ирска , Application no. 35810/09.
42 European Network of National Human Rights Institutions, http://ennhri.org/
43 Gauer и други против Франција, Application no. 61521/08
44 D.D. против Литванија, Application no. 13469/06.
45 http://www.airecentre.org
46  https://www.amnesty.org
47 https://www.icj.org/
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20 години Народен правобранител

Васка Бајрамовска-Мустафа, заменик - народен правобранител

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО 
ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И НА 

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Народниот правобранител од основањето до денес посветува посебно внимание на 
децата како ранлива категорија. Имено, во 1999 година во рамките на институцијата се 
оформи Одделение за заштита на правата на децата кое раководејќи се од начелото „секогаш 
најдобри одлуки и во најдобар интерес на детето“, покрај постапување по претставки на 
поширок план презеде голем број активности од особено значење за развојот, заштитата и 
едукацијата на децата за нивните права. 

Имајќи ја предвид ранливоста на децата/лицата со посебни потреби, особено 
неподготвеноста на институциите за нивно прифаќање како субјекти со посебни права и 
обврски, заложбите на Народниот правобранител во текот на 20 годишното постоење се 
во насока на превенција, заштита, но и промоција на правата на децата и обезбедување 
почитување на овие права од страна на оние чија примарна задача е заштитата на децата, 
односно нивните права и најдобриот интерес. 

Иако, во работењето оваа институција посебно внимание посветуваше на децата 
и на лицата со посебни потреби, сепак формално правно во 2009 година со измените и 
дополнувањата на Законот за народниот правобранител се формира Посебното одделение за 
заштита на правата на децата и лицата со посебни потреби, кое согласно измените на законот 
во 2016 година, ова посебно одделение има надлежност да ги следи состојбите и да ги штити 
правата на децата и на лицата со попреченост, а покрај заштитата, во мандатот на Народниот 
правобранител е промоцијата на правата на овие лица. 

Од постапувањето неспорна е констатацијата дека децата се ранлива општествена 
група, која поради возраста и недоволната зрелост се изложени на насилство, експлоатација и 
виктимизација од возрасните, додека децата/лицата со попреченост се уште се на маргините, 
недоволно прифатени од другите. Тргнувајќи од одредбите на Конвенцијата за правата на 
детето кои ја гарантираат еднаквост на децата во пристапот и остварување на правата, како 
и обврската на државата овие одредби да ги преточи во законска норма, имајќи ја притоа 
предвид и Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, Народниот правобранител во 
континуитет се залага за поефикасна и целосна имплементацијата на конвенциските одредби 
заради непречено остварување на правата во семејството, во установите/институциите, на 
подеднаква основа со другите. 

Сиве овие години Народниот правобранител ги промовираше правата на децата и 
лица со посебни потреби, одржувајќи средби со нив, запознавајќи ги со нивните права и 
обврски, начините на остварување на правата и механизмите за заштита. Воедно, преку овие 
средби ги нотираше проблемите со кои се соочуваат децата, но и семејствата, особено на 
лицата со попреченост во остварувањето на нивните права, охрабрувајќи ги да ги искористат 
механизмите за заштита. Воедно, ги обучуваше децата самите тие или преку свои претставници 
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во училиштата (претседатели на класови, училишни заедници, детски правобранители и сл.) 
да ги застапуваат своите права и да ги штитат од повреди и непочитување.    

Во овој контекст, поради недоволната вклученост на самите деца во донесувањето 
одлуки кои ги засегаат нив, заложбите на Народниот правобранител се за подобрување на 
партиципацијата на децата во активности во кои на каков било начин се инволвирани децата, 
почитување на нивното мислење, како и воведување на минимум стандарди за здравствена 
заштита, образование, социјална заштита и сл. Едновремено, се залага за почитување 
на основните начела кои имаат приоритет при заштитата на правата на децата, а тоа се 
најдобриот интерес, недискриминацијата и правото на детето на учество во сите одлуки и 
активности што се однесуваат на нив. За Народниот правобранител сите деца се еднакви во 
правата, а државата има обврска да изнајде начини и механизми да го обезбеди подеднаквиот 
и непречен пристап во остварувањето на правата. 

Притоа, не смее да се игнорира фактот дека Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост не утврди некои нови права од досега признатите и гарантирани за децата/лицата 
со попреченост. Таа само ги појасни и ги даде насоките за нивно остварување, со што не 
треба да изненадува упорноста на Народниот правобранител и неговите препораки  државата 
да преземе сериозни, видливи и ефикасни дејствија, вклучително и нормативни измени во 
законодавството заради имплементација на правата во пракса, нивно унапредување, со цел 
создавање еднакви можности за сите.

Согласно мандатот и надлежностите Народниот правобранител во натамошниот период 
секако ќе го следи постапувањето на надлежните органи, образовните, здравствените и 
социјалните работници, полицијата, адвокатите, судските службеници и сите други субјекти 
кои работат во сферата на остварувањето и заштитата на детските права и правата на 
лицата со попреченост, со тенденција да придонесе принципите во овие Конвенции, наместо 
декларативно да бидат суштински водечки принципи од кои се раководат надлежните органи 
и институции во постапувањето и работата со децата и лица со посебни потреби. 
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20 години Народен правобранител

Иџет Мемети, народен правобранител, 
излагање во Собранието на Република Македонија, Скопје, ноември 2017

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 
ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2016 ГОДИНА

Почитувани присутни, 
Пред Вас го имате извештајот за состојбите со слободите и правa за 2016 година.
Со жалење ве информирам дека во истиот не се констатирани позитивни промени, туку 

напротив, констатирам стагнација, а во некои области и назадување, што се потврдува и 
со зголемениот број на констатирани повреди на човековите слободи и права, за четири 
проценти.

Имавме и се уште имаме крајно исполитизирани и нефункционални институции, 
а некои од нив поради крајната партизираност беа ставени во функција на партијата. 
Полициско непрофесионално и брутално постапување, прекумерна употреба на сила на 
затворската полиција спрема осудени лица и отсуство на системска здравствена заштита во 
казнено поправните установи, недостатоци на пензискиот систем со штетни последици по 
осигурениците, необезбедени средства за исплата на права од социјална заштита, повреда 
на правото на вработување на лицата со попреченост, незаконско депортирање на бегалците, 
противзаконско утврдување и наплата на радиодифузната такса и вода, противзаконско 
оданочување на граѓани, како и непрофесионалност во работата на изборните органи.

Во извештајната година постапивме по 4.718 случаи, од кои во извештајниот период беа 
примени 3.775 претставки, а 37 беа отворени по сопствена иницијатива. 

Констатиравме 1.523 повреди на човековите слободи и права, а од нив во 1.358 случаи 
беа прифатени интервенциите. Ова, за жал, не е случај со препораките за констатираните 
слабости за општите состојби за кои изготвивме голем број на посебни извештаи, а по кои 
надлежните не постапуваат.

Почитувани пратеници,
Малтретирање во вршење на служба и нечовечко, понижувачко и нехумано постапување 

на полицијата констатиравме на масовните протести на граѓаните против одлуката на 
претседателот за помилување на поголема група функционери и службени лица, како и при 
транспортот на обвинетите во кумановскиот случај. 

Меѓутоа, ниту истрагата, ниту собраните докази од наша страна не беа доволни за да 
Република Македонија докаже дека има ефективна истрага против полициската бруталност 
и казнување, со што продолжува неказнивоста на полициските службеници - појава која 
придонесува граѓаните да не се чувствуваат сигурни.

Продолжи декларативното „подобрување“ на условите во затворите, затворениците и 
натаму престојуваат во крајно нехумани и нечовечки услови, а ускратено им е и правото 
на здравствена заштита, иако тоа им е гарантирано. Во затворите, попладне наместо лекар, 
лекуваат затвореници, и тоа само поради фактот што властите повеќе од три години не 
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ги спроведуваат нашите препораки - здравствената заштита да се врати во Управата за 
извршување на санкциите, и да се обезбеди соодветен и ефикасен пристап до здравствените 
услуги, преку обезбедување на редовни и навремени прегледи во текот на целиот ден. 
(Додека го подготвувавме Годишниот извештај отворени се уште 6 нови случаи за испитување 
на причините за смртта на затвореници во казнено поправните установи, што ме прави уште 
позагрижен и чувствувам обврска да ги алармирам надлежните). 

Констатирав сериозен проблем, во областа на пензиското осигурување, кој доколку не се 
реши ќе оштети голема група на граѓани со значително ниски старосни пензии, поради нивното 
зачленување во вториот пензиски столб. Осигурениците наведуваат дека при склучување на 
договорот не им било предочено или биле доведени во заблуда. Со цел заштита на правата на 
овие граѓани, односно да ја остварат реалната пензија, побарав законски измени во насока 
на бришење на оваа категорија на осигуреници од регистарот на вториот пензиски столб, 
како и поширока анализа за сите осигуреници вклучени во вториот пензиски столб, со цел да 
се спречи членство на штета на граѓаните.

Корисниците на права од социјална заштита како ранлива категорија наместо 
надминување на социјалниот ризик беа изложени на уште поголема сиромаштија, без притоа 
некој да сноси одговорност. Јавно укажав дека нема целисходност од признато право само 
на хартија, ако не се обезбедат средства и можности за суштинска реализација. (Дури ни 
системот за бесплатна правна помош не е соодветен за оваа категорија на граѓани и истите 
не можат ефикасно да го користат поради гломазните бирократски процедури).

Групните вработувања, било по етничка, било по партиска основа, е проект со кој се врши 
груба манипулација на граѓаните. Без конкретна анализа на потребите на администрацијата 
нема да можеме да зборуваме за квалитетен административен систем, а крајно разочарувачка 
е констатацијата дека администрацијата, наместо во полза на граѓаните, работи во полза на 
партиите. Загрижувачки се појавите кога институциите спроведуваат партиски агенди. Јас во 
неколку наврати го критикував функционирањето на институциите и по поставувањето на 
дополнителните министри. (Дополнителните министри освен што секојдневно меѓусебно се 
обвинуваа, не придонесоа за унапредување на правата на граѓаните, напротив, дополнително 
ги оневозможуваа).

Македонската телевизија упорно ја игнорира препораката на Народниот правобранител 
да го ажурира Регистарот на обврзници, но и да донесе одлука за отпис на незаконски 
наплатените средства на име на оваа давачка, со што продолжува незаконски да се финансира 
со средства на граѓаните.

Управата за јавни приходи во постапките за испитување на имотот и имотната состојба 
и задолжување со персонален данок на доход по основ на непријавени и неоданочени 
приходи постапува селективно и надвор од законските прописи. Покрај тоа, овие постапки 
и неоправдано се одолжуваат, не се почитуваат правните мислења и укажувања дадени во 
судските одлуки, а граѓаните-странки се држат во постојан страв и неизвесност.

Од друга страна, ЈП „Водовод и канализација“ Скопје голем број на граѓани ги шокираше 
со таканаречени вонредни сметки, чии износи достигнуваа до неколку стотици илјади денари 
(најекстремен случај е сметката со износ од над еден милион денари.). И покрај сите укажувања 
дека не постои законски основ за издавање на вакви сметки, ова јавно претпријатие не 
прифати ниту едно укажување на Народниот правобранител, туку продолжи со праксата на 
работење надвор од законите. (Противзаконското работење продолжува и оваа година. Пред 
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неколку дена отворивме постапка за граѓани кои добиле вонредни сметки за вода за еден 
месец од над милион денари, а друг за околу два милиони денари. Се прашувам каде е крајот 
на противзаконското работење на раководсвото на ЈП „Водовод и канализација“).  

ЕВН Македонија, во одредени случаи селективно постапуваше во поглед на исклучува-
њата и наплатата на старите долгови на граѓаните, а квалитетот на испорачаната енергија и 
дадените услуги беа надвор од пропишаните стандарди и склучените договори. Истовремено, 
за најранливите категории граѓани со закон не се пропишани критериуми за стекнување на 
статус на заштитени потрошувачи, тоа со Програма го прави Владата, со што ги надминува 
нејзините надлежности. 

Минатата година активно го следевме изборниот процес со цел заштита на избирачкото 
право на граѓаните, при што констатирав дека и на овие избори Државната изборна комисија, 
како и сите други органи надлежни за спроведување на изборниот процес потфрлија во 
очекувањето за квалитетно спроведување на изборите. И понатаму имаме проблематичен 
избирачки список. Конкретно, на голема група затвореници, лица сместени во старски домови, 
и др., им беше ускратено правото да гласаат. Лица кои никогаш не ја напуштиле земјата и 
имаат валидни документи се пронаоѓаа на списокот на иселеници.  

Државната изборна комисија не се одважи да го спроведе законот и да ги избрише 
фиктивните гласачи, па вината за тоа си ја префрлуваа со Министерството за внатрешни 
работи. (Конкретно, на денот на гласењето граѓаните лично во канцеларијата на Народниот 
правобранител изразуваа револт затоа што иако пријавиле, на нивните адреси, и понатаму 
имаше запишано избирачи кои реално таму не живеат). 

Функционирањето на правосудниот систем и натаму останува голем проблем за кој 
констатирав низа слабости што имаат директни последици на ефикасното остварување и 
заштита на правата на граѓаните, особено примената на принципот на судење во разумен рок. 
Врховниот суд, кој е надлежен да ги штити граѓаните за почитување на приципот на судење 
во разумен рок, истиот во постапките за заштита не го почитува. 

Почитувани пратеници, 
Ви презентирав неколку покарактеристични појави, со цел да ја прикажам состојбата 

со почитувањето на правата на граѓаните иако уште во многу други области се констатирани 
проблеми со почитувањето и остварувањето на слободите и правата на граѓаните.  

- Се почести се поплаките на граѓаните во однос на проектот „Мој термин“, кој наместо 
да придонесе за поедноставен и ефективен начин за здравствена заштита создаде хаос во 
јавното здравство. 

- Жените во Шуто Оризари и понатаму се оставени без редовна и континуирана 
гинеколошка заштита.

- Нема значителен напредок ниту во однос на почитувањето на децата и нивните права 
во семејството, установите и институциите за заштита, почитување на нивното мислење и 
учеството во донесување одлуки, а поразителна е состојбата со почитување на правата на 
непридружуваните деца-бегалци.

Во извештајниот период не само што не се бележи подобрување во однос на почитување 
на принципот на еднаквост и недискриминација, напротив имаме зголемување на поплаките 
за нееднаков третман за околу 20 отсто, при што најбројни се оние кои се однесуваат на 
дискриминација во работниот однос во јавната администрација, а со политички елементи.
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Следејќи ја примената на начелото на соодветна и правична застапеност констатирав 
привиден напредок, иако се уште има голем број на институции кои го немаат постигнато 
задоволителното ниво на ова начело. Нема видливи промени во неговата имплементација, 
особено кога се во прашање припадниците на помалубројните заедници кои не припаѓаат на 
македонската и албанската заедница и нивно распоредување на раководни работни места.

Би сакал да истакнам дека и натаму има институции кои не ја разбираат улогата на 
Народниот правобранител, па и покрај законската обврска едноставно не соработуваат, а 
некои и грубо ја попречуваат работата. Поради попречувањата во работата од страна на 
министерствата за труд и социјална политика, за здравство, за внатрешни работи, за правда, 
Јавното обвинителство, Управата за јавни приходи и ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, 
Народниот правобранител не успеа да спроведе целосни постапки за заштита на правата на 
граѓаните.

Како прв човек на институцијата која ги промовира и штити правата на граѓаните, 
чувствувам обврска да изразам голема загриженост за се поприсутниот говор на омраза, 
како во медиумите, така и на социјалните мрежи, особено што тој говор го користат јавни 
личности, носители на високи функции и истиот не се санкционира.  

Демократијата не подразбира навреда и непочитување на различното мислење, напротив 
секој може да не се согласува со кажаното од другиот, но доблест е токму тоа да го почитува. 
Медиумите преку објективното информирање можат да помогнат и ги повикувам да помагаат 
за надминување на оваа состојба, а со тоа и да придонесат за промоција, унапредување и 
заштита на човековите слободи и права. 

Почитувани пратеници,
Овие се највпечатливите појави на прекршувања на правата на граѓаните. Во Годишниот 

извештај кој Ви е доставен се содржани многу повеќе случаи и се прикажани состојбите во 
сите области од општественото живеење во врска со почитувањето на човековите слободи 
и права, со констатации и препораки за секоја област, односно секое право. Очекувам 
Извештајот да побуди интерес за сериозно разгледување од Ваша страна и кај извршната 
власт заради преземање на соодветни мерки за надминување на констатираните слабости во 
областа на човековите слободи и права. 

Согласно новиот Закон, очекувам Собранието да утврди мерки за спроведување на 
препораките на Народниот правобранител за надминување на констатираните слабости.

Благодарам.
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Горан Михајловски, САКАМДАКАЖАМ.МК

ОД ПОСЛЕДНА НАДЕЖ ДО ПРВА СТАНИЦА

Што е тоа Oмбудсман? 
Можеби нема да верувате, но мене навистина ми се случило во неколку прилики да им 

објаснувам на луѓето што стои зад тој збор што е збунувачки и тежок за изговарање и каква е 
неговата улога во општеството кое би требало да се развива во една нормална држава. И тоа 
ми се случувало во разговори со луѓе за кои, според социјалното милје и нивниот степен на 
образование, сум сметал дека е нормално да знаат што значи зборот омбудсман. 

Но, не е само до зборот и изговорот. Ние, на својот мајчин јазик имаме многу убаво 
и едноставно име за институцијата за која зборуваме. Народен правобранител. Значи по 
дефиниција, тоа е некој што се грижи за правдата на граѓанинот. Појасно - здравје. 

Ама и тоа не е јасно. Оти, кога на нашите луѓе ќе им споменеш право, ним им се дига 
косата на главата. Затоа што тоа веднаш асоцира на судови, на адвокати, на жалби, молби, 
таксени марки, трошоци, талкање од врата до врата, тормозења по разни ходници и шалтери...

Е тоа е она што луѓето не го знаат за Народниот правобранител. Дека тој е тука токму 
за да им помогне да си ја остварат правдата загубена некаде низ тие ходници, шалтери и зад 
затворените врати на државните институции. Народниот правобранител е тој што треба да му 
помогне на граѓанинот да се снајде и да не се изгуби низ лавиринтите кои си ги направила 
државната бирократија. И тоа - бесплатно. 

Е тешко е да се снајдеш. Особено кога си сам. За тоа станав свесен кога во мојата редак-
ција САКАМДАКАЖАМ.МК, почнавме со објавување серија текстови поврзани со приказните 
што произлегуваат од предметите на Народниот правобранител. Тоа се обични приказни. 
Човечки приказни на луѓе што се како нас, кои во еден момент во животот се судриле со 
проблем со државата, а не се виновни за тоа.  

Првата приказна што ја објавивме, беше приказна за неправдата што три државни 
институции ја направиле кон луѓето кои во своите семејства имаат болни од цистична фиброза. 
Државата им ја укинала помошта што им ја давала по основ на ретки болести. Зошто? Затоа 
што за да ги бројат како ретки треба да се под 100 пациенти, а тие биле 110. Типична 
бирократска финта. 

Тие луѓе се обратиле до Народниот правобранител, кој покренал иницијатива до 
надлежните државни институции, за да им ги вратат правата што им биле одземени. А државата 
си тера по свое. Тие се само нешто повеќе од 100. Тоа се нешто повеќе од 100 семејства.  
Гледано од аспект на број на гласачи – ништо значајно за да се возбудат партиите. 

Гледано и од аспект на број на читатели - ништо. Па сепак, тоа се само 100 болни. 
Колкумина би се заинтересирале за приказните на овие стотина семејства? 

Го објавивме првиот текст, со човечката приказна на мајка што има дете болно од цистична 
фиброза и со слики на државните функционери кои беа на чело на институциите што им ја 
укинале помошта и не ги почитувале препораките на Народниот правобранител да ја вратат. 
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Првите резултати беа разочарувачки за мене. Само 1.500 луѓе ја прочитале приказната. Но, 
од службите на Канцеларијата на Народниот правобранител ми рекоа: „Горан, ние не броиме 
кликови и лајкови на Фејсбук. Ние броиме претставки. А од таа приказна добивме две нови 
претставки“. 

Првата битка беше добиена. По неполни два месеца, државата ги послуша препораките на 
Народниот правобранител и им ја врати помошта на семејствата што имаат болен од цистична 
фиброза. Во редакцијата бевме многу горди и продолживме да ги објавуваме приказните на 
обичниот човек. 

На тој начин се дава јавност на институцијата Народен правобранител, за да може да ѝ 
се помогне да си ја врши работата поради која постои. На тој начин се врши и притисок на 
државните институции кои ги кршат правата на граѓаните и што е најважно, се охрабруваат 
граѓаните да си ја истераат правдата, што не би можеле да го сторат на друг начин. 

Не зборуваме за истерување правда кај ранливи групи граѓани. Зборуваме за сите. Сите 
ние сме ранливи. На еден, или друг начин, секој од нас, во одреден период од животот може 
да се соочи со неправда предизвикана од државен орган. Објавувавме приказни со случаи 
во кои дури ни Омбудсманот не можеше да помогне. Некогаш тоа беше затоа што  градската 
и општинската власт си играа пинг-понг со базични имотно-правни спорови, некогаш 
бевме соочени со немоќта на граѓанинот пред монополското однесување на комуналните 
претпријатија, некогаш несакајќи откривавме корупција кај ситните чиновници...  

Секоја судбина со своја тежина. Тоа е онаа ситуација кога се чувствуваш немоќен. Кога, 
каде и да се свртиш гледаш неправда. Кога се чувствуваш мал и изгубен во лавиринтот на 
бирократските ѕидови. Кога влегуваш од една неволја во друга. Кога те фаќа очај. 

Народниот правобранител тогаш ти доаѓа како последна надеж за правда. А добро е да 
се знае дека може да биде прва станица. 
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Лора Видовиќ, народен правобранител на Република Хрватска 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ПОВЕЌЕКРАТНИТЕ МАНДАТИ НА ОМБУДСМАНИТЕ 

Народниот правобранител е воведен во правниот систем на Република Хрватска уште 
во самите зачетоци на хрватската независност, со Уставот од 1990 година. Тогаш е одреден 
како ополномоштеник на Хрватското собрание кој ги штити уставните и законските права на 
граѓаните во постапките пред државната управа и телата со јавни овластувања.

При втемелувањето со првиот закон кој го дефинираше начинот на работа на нашата 
институција, Законот за народниот правобранител од 1992 г., примарниот фокус на работата 
беше поставен токму на постигнувањето на добро управување и заштита на правата на 
граѓаните пред јавноправните тела на државно ниво. Тоа се однесуваше на цела низа на 
управни подрачја: здравствена заштита, социјална грижа, права на државните и јавните 
службеници, имотни и станбени права и други. Значителен дел од работата во тие години 
беше решавањето на постконфликтните проблеми, како исплата на пензии остварени пред 
војната, претставки на бегалци и повратници за потешкотии со државјанството, живеалиштето, 
враќањето на имотот и слично. Во тој период, канцеларијата работеше во особено скромни 
материјални и просторни услови и со недоволен број на соработници, ограничени можности 
за воспоставување на ефикасна и широка соработка со засегнатите страни.

Со промените на Уставот во 2000 г., на Народниот правобранител му е додадена и 
заштитата на уставните и законските права на граѓаните во постапките кои се водат во Мини-
стерството за одбрана, вооружените сили и службите за безбедност, потоа, заштитата на 
правата на граѓаните пред телата на локалната и подрачната (регионална) самоуправа, како 
и заштитата на правата на локалната и подрачната (регионалната) самоуправа пред телата 
на државната власт.

Во согласност со трендовите и во другите европски земји, постепено, од заштита на 
законските права на граѓаните во односот на администрацијата, надлежноста се ширеше на 
заштита и промоција на човековите права и меѓународна соработка. Важен исчекор е остварен 
во 2008 г., кога Народниот правобранител во согласност со Париските начела е акредитиран со 
Статус А при ОН, а 2013 г. следеше и реакредитација. Со овој статус потврдено е највисокото 
ниво на независност кое го одржуваме и денес, и истовремено се создадени предуслови 
за ширење на дејствувањето. Така, Канцеларијата од тесниот простор на постапување по 
претставките на граѓаните, на пример за долгото времетраење на постапката за пензиско 
осигурување, своето работење го прошири на можноста за заштита на правата на постарите 
лица и вон конкретната постапка, било да се работи за учество во измените на прописите, 
едукација за правата на старите лица, посети на домовите за стари и изнемоштени лица и 
друго. Слични примери има и во другите области, на пример во здравството или работните 
односи, но и бројни други.

Кога во 2008 г. се изработуваше Законот за спречување на дискриминацијата за 
потребите на транспонирањето на директивите на ЕУ, на институцијата и е додаден и 
антидискриминациски мандат, така што станавме централно тело надлежно за нејзино 
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спречување. Со тоа ни е овозможено да постапуваме по претставките на граѓаните за 
дискриминација по 12 основи во сите области од животот, а по прв пат работењето вклучи 
и постапување кон приватниот сектор. Истовремено, добивме можност за учество во судски 
постапки низ стратешко парничење, а засилено е и промотивното дејствување заради што 
активно ги следиме движењата на предрасудите и дискриминацијата во општеството.

Од 2013 г. дејствуваме и како Национален превентивен механизам за превенција од 
тортура и друго свирепо, нечовечко или понижувачкo постапување или казнување, што 
вклучува заштита на човековите права на лицата лишени од слобода, на кои им е одредено 
какво било задржување, затворање или сместување во место под јавен надзор кое не смеат 
да го напуштат по сопствена волја. Овој мандат ни дава овластување ненајавено да ги 
посетуваме затворите и притворските одделенија, психијатриските установи, домовите за 
стари и изнемоштени лица, полициските станици- повеќе од 800 установи и институции во кои, 
во Хрватска се наоѓаат лица лишени од слобода или со ограничена слобода на движењето, 
како би можеле со своите препораки да влијаеме на системските пречки во почитувањето на 
нивните човекови права.

Искуството на Хрватска ги покажува сите предности на постепените промени во рамките 
на институцијата, односно на потребата да се дојде до проширување на надлежностите 
органски, паралелно со растот на искуството и кредибилитетот на институцијата. Секако, 
неизоставен услов е проширувањето да биде пратено не само со темелно планирање, туку и 
со соодветни законски решенија, како и со обезбедување на потребните ресурси.

Широчината на мандатот кој се наоѓа „под закрилата“ на Народниот правобранител на 
Република Хрватска со себе донесе бројни прилики за унапредување на работата, што најдобро 
се отсликува во зајакнувањето на најважната алатка на институцијата, а тоа е годишниот 
извештај за Хрватското собрание. Оваа анализа и преглед на состојбата на човековите права 
и појавите на дискриминација во Хрватска е подготвена од перспектива на сите мандати 
кои се дел од нашата Канцеларија, што ја чини содржината темелна, сеопфатна и детално 
аргументирана, воедно и со поголем број на препораки до надлежните тела, насочени кон 
отстранување на системските недостатоци во областа на човековите права и дискриминацијата.

Исто така, засилена е нашата активност во меѓународен контекст заради нашата улога 
на „мост“ помеѓу меѓународните и националните учесници, пред сè по пат на известување за 
имплементацијата на меѓународните документи и заговарањето на нивната ратификација. 
Секако е особено драгоцено и ширењето на кругот на соработниците со кои разменуваме 
искуства и добри пракси, како со ОН и нивните агенции и механизми, Советот на Европа 
и институциите на ЕУ, така и со разни мрежи во кои членуваме, понатаму, омбудсмани, 
национални институции за заштита на човековите права, телата за еднаквост и националните 
превентивни механизми од цела Европа и од светот.

Но, покрај предностите, ширењето на надлежностите на институцијата неминовно носи 
и одредени предизвици, пред сè при обезбедувањето на соодветни ресурси за работа. Така, 
неопходно е да се зајакнат капацитетите на канцеларијата, односно да се обезбедат средства 
за вработување на соодветен број на вработени и за редовна надградба на нивните знаења 
и вештини, како и за спроведување на сите активности неопходни за работата, како што се 
посетите на установите, меѓународни патувања и слично. Секако, во контекстот на заложбите 
за зголемување на буџетот, клучно е да се задржи независноста во работата и одлучувањето.
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Развојот на нашата Канцеларија во последните 25 години доведе до воспоставување 
на независна и ефикасна, проактивна, меѓународно активна и препознатлива институција, 
која денес претседава со две најрелевантни мрежи од областа на човековите права и 
дискриминацијата во Европа - Европската мрежа на национални институции за човекови 
права (ЕННХРИ) и Европската мрежа на тела за еднаквост (Equinet). 
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СОСТОЈБИТЕ ВО МЕСТАТА ЗА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА - 
АЛАРМАНТНИ!

Објавувувајќи го шестиот по ред Годишен извештај на Народниот правобранител-
Национален превентивен механизам, за 2016 година, народниот правобранител потенцираше 
дека лицата сместени во местата на лишување од слобода престојуваат во исклучително лоши 
услови и се подложни на понижувачки, нехуман и нечовечки третман. 

ИЗВАДОЦИ ОД ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈАТА, СКОПЈЕ, ЈУЛИ 2017

Состојба затвори

Во казнено- поправен дом „Идризово“ казна затвор издржуваат вкупно 1.966 осудени 
лица или скоро двојно повеќе од капацитетот на Установата. Условите не само што се далеку 
од предвидените стандарди, туку директно го погазуваат човековото достоинство и јасно 
упатуваат на понижувачки, нехуман и деградирачки третман.

За време на посетата во приемното одделение затекнаваме 80 лица кои спротивно на 
Законот се задржуваат и повеќе од два месеци пред да бидат префрлени во соодветните 
одделенија. Оние кои инсистираат да бидат побрзо префрлени, приморани се да плаќаат 
големи суми на пари. Ова се искази и на тие што платиле и на тие што чекаат, односно им 
било понудено да платат за да бидат префрлени. 

Според нивните искази, во затворите има сериозни појави на корупција и злоупотреби 
во кои се инволвирани осудени лица и затворски службеници од најниско, па до највисоко 
ниво, а се продаваат погодности, кревети, мобилни телефони и разни видови на дрога.

Поради пренатрупаноста, осудените лица спијат на картони и душеци на самиот под, 
дури и во ходникот, а сите користат 1 тоалет кој целосно е руиниран, и кој истовремено се 
користи и за чување на приборот за јадење, со образложение дека „само таму има вода“.

Поради овие катастрофални и деградирачки услови барам итно затворање на приемното 
одделение во Идризово и префрлување на овие лица во соодветни простории. Очекувам по 
овој мој јавен повик надлежните итно да постапат и да ми достават одговор, најдоцна во рок 
од 30 дена, при што им сугерирам дека можат да користат други простории кои не се користат. 

Пренатрупаност има и во другите одделенија. Во Амбулантното одделение недостасуваат 
душеци и кревети, па болните имаат избор да спијат на под или на кревет со пружина без 
душек. Хигиената е ужасна, а инсектите што може да пренесуваат заразни болести ги има во 
секое ќоше, а зборуваме за Амбулантно одделение.

Крајно лоша состојба со услови под секакво ниво (мувла, влага, нехигиена) затекнавме 
и во затвореното одделение, каде храната е со лош квалитет и е недоволна, а чувањето и 
нејзина дистрибуција се врши на крајно понижувачки и деградирачки начин. 

Условите во Женското одделение со години не се променети туку напротив и се влошени. 
Во затворите немаме функционален безбедносен и здравствен систем, а ниту образовен, 

додека отуството на ресоцијализацијата придонесува голем број затвореници да станат 
повратници. 
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Од друга страна, осудениците се незаштитени, поради што има чести физички пресметки 
помеѓу нив. Фактот што за еден месец се изречени 24 дисциплински казни за физички 
пресметки меѓу осудените лица ја потврдува нашата констатација. 

За сите лоши состојби властите продолжуваат да молчат.

Специјален завод Демир Капија

Штитениците во Специјалниот завод Демир Капија не ја добиваат потребната грижа и 
заштита, не се распоредени по пол, спијат во дневниот престој. Дел од нив не ја добиваат 
соодветната физикална терапија, затоа што лифтот со години не работи. Храната им се дели 
во импровизирани трпезарии кои се сместени непосредно до тоалетите од каде поради лошата 
хигиена се шири неподнослива миризба. 

Особено загрижува трендот на упатување на нови корисници во Установата, спротивно 
на процесот на деинституционализација, и спротивно на почитувањето на човековите права 
на лицата со ментална попреченост.

Полициски станици

Во дел од полициските станици се уште се користат импровизирани простории за 
задржување, во кои при нашата посета наидовме и на недозволени средства опасни по 
животот на задржаните лица, во некои полициски станици се уште се користат простории 
за кои пред повеќе години баравме да не се користат. Дури во 7 од 8 посетени полициски 
станици нема посебна просторија за распит, ниту просторија за разговор со малолетници, 
па разговорот се врши во службените канцеларии на инспекторите во кои не се истакнати 
правата на овие лица. 

Со жалење констатирам дека и по три години од мојата препорака да не се користат 
просториите за задржување во 28 полициски станици, како и одлуката на министерот три од 
нив да не се користат, се уште продолжува праксата на задржување на лица во тие простории. 

Ја повторувам препораката да не се користат просториите за задржување, а истовремено 
препорачувам сериозно да се разгледа можноста за воведување на нов систем со помал 
број на објекти, со места само за задржување на лица, во кои целосно ќе бидат исполнети 
превидените стандарди.
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МЕРКИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА 

КОНСТАТИРАНИТЕ СОСТОЈБИ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 

ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2016 ГОДИНА

Со измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител, донесени 
во 2016 г. за првпат се  утврди Собранието на Република Македонија по разгледување на 
извештаите на Народниот правобранител да утврди мерки за спроведување на општите 
препораки содржани во нив. 

На седница на Собранието одржана на 6 ноември пратениците не ги усвоија мерките 
утврдени од страна на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, 
кои беа утврдени на седницата одржана на 4 јули 2017 г. и усогласени со народниот 
правобранител. 

Имено, само 37 пратеници гласаа за мерките, што не беше доволно за нивно 
усвојување иако во собраниската сала имаше кворум.

Поради тоа народниот правобранител веќе следниот ден на 7 ноември одржа 
прес-конференција, на која упати остра критика до пратениците за нивниот несериозен 
однос кон ова прашање и ја информираше јавноста дека мерките ги доставил директно 
до Владата на Република Македонија, која пак, истиот ден соопшти дека на тековната 
седница ги разгледала и усвоила мерките.

По реакцијата на народниот правобранител пратениците од четирите најголеми 
парламентарни групи на 7 ноември закажаа вонредна седница, на која во присуство 
на народниот праворанител по втор пат ги утврдија мерките и побараа Собранието да 
закаже итна седница на која истите ќе бидат изгласани. 

Претседателот на Собранието на барање на четирите парламентарни групи за 8 
ноември закажа итна сединица на која едногласно беа усвоени мерки за спроведување 
на препораките за надминување на констатираните состојби содржани во извештајот на 
Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и 
заштита на човековите слободи и права за 2016 година. 

Конкретно, станува збор за 75 препораки од 19 области, чија цел е надминување на 
констатираните состојби содржани во Годишниот извештај на Народниот правобранител 
за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите 
слободи и права. 
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МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ 
НА КОНСТАТИРАНИТЕ СОСТОЈБИ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

По однос на препораките во областа Полициски овластувања Собранието ги 
утврдува следниве мерки:

1. Да се зајакне надворешната контрола над работата на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство со воспоставување на надворешен механизам за 
контрола, во рамки на Народниот правобранител со вклучување на граѓанскиот 
сектор;

2. Да се зајакне внатрешната контрола во полицијата со атрибутите стручност и 
независност за ефикасно и објективно спроведување на целосни и квалитетни 
истраги за кои има индиции за повреда на човековите слободи и права;

3. Да се отпочне со примена на одредбата од Законот за кривична постапка по однос на 
воспоставување на регистарот на лицата лишени од слобода во кој непречен увид ќе 
има и Народниот правобранител;

4. Да се разгледа можноста за подобрување на условите во Прифатниот центар за 
странци, кој ќе ги исполнува меѓународните стандарди за задржување на странци;

5. Измени на Законот за полиција согласно Мислењето на Народниот правобранител за 
бришење на категоријата „гумени проектили“.

Во областа Граѓански состојби и други внатрешни работи, Собранието ги 
утврдува следните мерки:

1. Да се преземат мерки од страна на органот надлежен за државјанство во насока 
на соодветна и доследна примена на Европската конвенција за државјанство и во 
тој контекст да се зајакне соработката и координацијата на органите во состав на 
Министерството за внатрешни работи;

2. Решенијата за одбивање на барањата за прием во државјанство да бидат облазложени, 
со задолжително наведување на причините, заради ефикасна натамошна заштита 
на правата на граѓаните како и да се обезбеди евидениција и список на лица без 
државјанство за да се знае нивниот вкупен број.  

Во областа Правосудство, Собранието на Република Македонија имајќи ги 
предвид препораките на Народниот правобранител, ги утврдува следните мерки:

1. Владата да им наложи на органите на државната управа да го подигнат квалитетот 
на комуникација/соработка со управното судство;

2. Да се преиспита законското решение од членот 42-а став 2 од Законот за управните 
спорови, според кое против одлуката на Управниот суд, органот чиј акт бил предмет 
на управниот спор, да може да поднесе жалба преку Државниот правобранител на 
РМ;
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3. Да се преиспита состојбата со одолжување на постапките по кои постапува ЈО, 
причините за недонесување одлуки, како и констатираните неефективни истраги за 
предмети против полициски службеници;

4. Во постапките за извршување да не се применуваат мерките за присилна наплата на 
долгот со блокирање на трансакциските сметки во банка, се додека извршителот не 
добие информација за основот на примања кои ги остваруваат должниците;

5. Измени на Законот за извршување поради обезбедување на подобра заштита на 
должниците, односно ограничување на висината на законската казнена камата која 
должникот ја плаќа, како и ограничување на висината на тарифите на извршителите;

6. Измена на Законот за земјоделство и рурален развој поради обезбедување на правна 
заштита на земјоделците преку прецизирање на правата и обврските на земјоделците 
и откупувачите;

7. Измени на Законот за бесплатна правна помош и Законот за нотаријат со цел да им 
се овозможи на граѓаните полесен пристап до остварување на своите права.

Во областа Избирачки права се утврдуваат следните мерки:

1. Преиспитување на законската рамка заради обезбедување механизми и создавање 
услови Државната изборна комисија непречено да ги обезбеди сите неопходни 
податоци за ажуриран и точен Избирачки список;

2. Изнаоѓање адекватни решенија и обезбедување услови, затворениците и лицата 
сместени во старските домови и слични установи, во геронтолошки заводи или кои 
се наоѓаат на подолготрајно лекување во болница и други медицински установи, 
без условување да може да го остваруваат избирачкото право во местото каде 
престојуваат, како и да се создадат услови за остварување на избирачкото право и 
на лицата со попреченост;

3. Создавање нормативни и други претпоставки со цел спречување институциите и 
нивните ресурси да се користат за партиски цели во периодот пред и за време на 
изборниот процес.

Во областа Права на бегалци и мигранти, се утврдува следната мерка: 

1. Владата на Република Македонија да ја разгледа можноста Законот за азил и 
привремена заштита да претрпи дополнителни измени во насока на усогласување со 
меѓународните документи;

Во областа Казнено–поправни и воспитно– поправни установи, се утврдуваат 
следните мерки:

1. Итно да се пристапи кон измена на Законот за извршување на санкциите со што 
здравствената заштита ќе се врати во надлежност на Управата за извршување на 
санкциите и ќе се обезбеди соодветен и ефикасен пристап до здравствените услуги;

2. Да се преземат мерки за создавање на основни предуслови и ресурси (кадровски, 
материјални, финансиски) за обезбедување на правото на здравствено осигурување 
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и здравствена заштита на лицата во казнено-поправните установи, согласно 
меѓународните и домашни стандарди;

3. До донесување на измените на Законот за извршување на санкциите Министерството 
за здравство да преземе мерки за итно имплементирање на Законот за извршување на 
санкциите за воспоставување соодветен систем на здравствена заштита во казнено-
поправните и воспитно-поправните установи, преку доекипирање и вработување 
на потребниот здравствен персонал, како и мерки за подобрување на условите и 
опременоста во затворските амбуланти;

4. Во казнено поправните и воспитно поправните установи да се воспостави и реализира 
задолжително редовно основно и средно образование, како дел од општиот ситем 
на образование, за што може да се користат компаративни искуства и позитивни 
практики од други држави;

5. Редовно спроведување на соодветни обуки и проверка на знаењата и спососбностите 
на затворскиот персонал, а стручните лица задолжително да изготват Програми за 
индивидуален и групен третман, со цел поуспешна ресоцијализација и социјална 
адаптација на лицата на издржување казна затвор;

6. Во рамките на Казнено поправните установи да се обезбеди, односно соодветно да 
се адаптира просторија за непречено остварување на правото на лични односи и 
непосредни контакти дете-родител (осудено лица), согласно најдобриот интерес на 
детето и правото да одржува контакти и непосредни однсно со родителот со кого не 
живее.

Во областа Социјална сигурност и заштита, се утврдуваат следните мерки:

1. Во Буџетот на Република Македонија да се обезбедат потребни средства за ефикасно, 
навремено и непречено остварување на правата од социјална заштита на граѓаните 
во ризик, како  и редовна исплата на паричните надоместоци  од социјална заштита. 
Во овој контекст да се разгледа можноста од зголемување на висината на паричните 
надоместоци за социјална заштита;

2. Владата на Република Македонија да подготви измени и дополнување на Законот за 
социјална заштита, со цел обезбедување на правото на социјална заштита и социјална 
сигурност на секој граѓанин кому истото му е неопходно, при што да се има предвид 
уставното начело на социјална праведност. Во тој контекст на седница на Влада да 
се разгледа Иницијативата на Народниот правобранител за укинување на ставот 4 
на членот 213 на Законот за социјална заштита и соодветно да се интервенира во 
новите измени на законот;

3. Да се разгледа можноста за обезбедување на соодветни сместувачки капацитети 
(објекти) за бездомните лица во Скопје и низ градовите во Република Македонија, 
согласно потребите и бројната состојба на бездомните лица. Да се изнајдат начини 
за  трајно решавање на проблемот со домувањето на ранливите категории граѓани.
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Во областа Пензиско и инвалидско осигурување, се утврдуваат следните 
мерки: 

1. Владата на Република Македонија, согласно Укажувањето на Народниот 
правобранител да подготви измена на правната регулатива која го уредува 
прашањето за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во 
насока на бришење на категоријата осигуреници од регистарот на Вториот пензиски 
столб, кои во моментот на вклучувањето биле на возраст која е неповолна за нивно 
членство, а поради што се оштетени, и примаат или ќе примаат значително понизок 
пензиски износ;

2. Државната комисија  за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен на поефикасен и стручен начин да одлучува по правните лекови 
на граѓаните, и во пракса да ја имплементира законската одредба за мериторно 
одлучување по предмети за кои по изјавена жалба против решение истото еднаш 
било поништено и вратено на повторно решавање.

Во областа Здравствено осигурување и заштита, се утврдуваат следните мерки: 

1. Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на РМ и Подрачните 
служби на Фондот да воспостават пракса на одржување на редовни средби, на кои ќе 
се информираат за тековни прашања и добивање  насоки за ефикасно и навремено 
одлучување за правата на граѓаните, а со што ќе се елиминира досегашната пракса 
на долготрајност на управните постапки и пречекорување на законски предвидениот 
рок за одлучување;

2. Се задолжува Владата на Република Македонија да пристапи кон доуредување 
на Проектот „Мој термин“’ со цел истиот да одговара на потребите на граѓаните-
осигуреници, за ефикасна, редовна и навремена здравствена заштита.

3. Владата итно да изнајде решение за обезбедување на гинеколошка установа во 
општина Шуто Оризари, преку вработување на специјалист-гинеколог во рамките на 
Здравствениот дом во општината. Воедно, заради поголема сигурност на граѓаните и 
спречување на праксата да им се наплатуваат услуги кои се бесплатни, надлежните 
органи да практикуваат зачестени и ненајавени контроли во приватните гинеколошки 
здравствени установи.

Во областа права на детето, се утврдуваат следните мерки: 

1. Владата на Република Македонија да спроведе анализа за потребата од отворање на 
советувалишта за брак и семејство и согласно резултатите да пристапи кон отворање 
на вакви советувалишта, со помош и поддршка на надлежните органи и локалната 
самоуправа;

2. Да се воспостави систем на активно следење на состојбата на детето и семејството во 
ризик од страна на социјалните служби, а во соработка со образовните, здравствените 
и локалните органи/установи;

3. Да се согледа можноста од воведување на посебен предмет за изучување на 
човекови права и слободи согласно домашната и меѓународната регулатива, како и 
механизмите за заштита, во сите степени на образование;
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4. Да се спроведе сеопфатна анализа за мапирање на териториите каде што има 
идентификувано деца на улица, и изнаоѓање на соодветни форми (институционални 
и вонинституционални) за заштита на децата. Обезбедување на стручна и друг вид 
помош и поддршка на децата во ризик  и нивните семејства, со цел подобрување на 
условите за живот, правилен раст и развој на децата на улица како деца во ризик;

5. Да се иницираат соодветни законски решенија за вклучување на децата во ризик 
во образовниот процес, кои поради возраста не можат да се запишат во основно 
училиште, ниту да посетуваат училиште за вонредно образование на возрасни. Исто 
така, системски да се изнајде решение за упис на овие деца во матичната книга на 
родени, со цел истите да се стекнат со идентитет и да имаат непречен пристап до 
правата;

6. Итно решавање на проблемот со вклучување на децата во основно образование преку 
обезбедување услови за следење на настава во основни училишта на територија на 
Република Македонија;

7. Во Буџетот да се обезбедат средства за редовно снабдување со потребна терапија за 
децата со посебни потреби и дисперзија на истата преку матичните лекари, или друг 
вид на здравствен/специјалистички персонал во местото на живеење;

8. Во сите Јавни здравствени установи да се обезбедат просторни и други предуслови 
правото на придружник на дете при хоспитализација на подеднаква основа да може 
да го користи секој родител/старател без разлика на полот;

9. Владата на Република Македонија согласно посебниот извештај на Народниот 
правобранител да преземе  мерки за законско уредување на правото на учество 
на детето/ученикот во образовниот систем во Република Македонија, со што ќе се 
создадат реални можности да се слушне мислењето на ученикот и да се обезбеди 
неговото учество во донесувањето значајни одлуки за прашања поврзани со 
училишниот живот;

10. Да се пристапи кон хармонизација на правната регулатива со Конвенцијата за правата 
на детето и Конвенцијата за лица со инвалидитет и во тој контекст принципот на 
најдобар интерес на детето да биде јасно дефиниран во законите, а попреченоста да 
биде наброена како основ за диксриминација;

11. Во основните училишта да се обезбеди/ангажира соодветен стручен кадар за работа 
со деца со посебни потреби на товар на органот, а не на родителите

Во областа Права од високото образование се утврдуваат следните мерки:

1. Да се обезбедат средства за редовна и навремена исплата на еднократен паричен 
надоместок на магистрантите и докторантите кои ги исполнуваат условите, согласно 
Законот за научно-истражувачка дејност;

2. Да се преземат мерки за подобрување на студентскиот стандард и условите во 
постојните домови преку континуирана реконструкција на истите, како и разгледување 
на можноста за проширување на сместувачките капацитети за студентите.
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Во областа работни односи, се утврдуваат следните мерки: 

1. Итно да се пристапи кон подготвување на сеопфатна и функционална анализа на 
органите/институциите/агенциите/управите/фондовите/дирекции/ комисии/совети/ 
академии/ регулаторни тела/ јавни претпријатија (особено буџетски корисници), и 
др. Со цел да се види оправданоста и потребата од нивното постоење;

2. Да престане досегашната пракса за објавување огласи за групни вработувања, и 
итно и неодложно да се преземат мерки за согледување на состојбата и застојот со 
распоредување на избраните кандидати од проектот за вработување на повеќе лица, 
со цел овие граѓани да ги остварат правата од работен однос;

3. Владата на Република Македонија да ја разгледа иницијативата на Народниот 
правобранител за изменување и дополнување на Законот за работните односи 
и Законот за здравствено осигурување, во насока на признавање на право на 
паричен надоместок за привремена спреченост за работа на осигурениците кои 
немаат најмалку 6 (шест) месеци здравствено осигурување, а се со дијагнози од 
витално загрозувачки карактер. Правото на надоместок на плата поради привремена 
неспособност за работа да биде на товар или на Фондот за здравствено осигурување 
или на работодавачот, но никако на штета на вработениот;

Во областа Имотно-правни односи, се утврдува следнaта мерка: 

1. Поедноставување на законската процедура заради брзо и ефикасно остварување 
на правото за приватизација и легализација на градежното земјиште и објектите, 
вклучително и за лицата кои не се запишани како негови корисници, а неспорно 
дека го стекнале со надомест и непречено, непосредно и фактички го владеат со 
децении и на него изградиле објекти, кои ги легализирале или се во постапка за 
легализација.

Во областа Урбанизам и градба, се утврдува следната мерка: 

1. Ревизија на севкупната законската регулатива и просторното планирање особено во 
деловите со кои урбанистичкото планирање и градба како изворна надлежност на 
локалната власт се превзема од централната власт.

Во областа Животна средина, се утврдуваат следните мерки:

1. Реализација на проектот за регионално управување со отпадот и отпочнување со 
изградба на депонии според сите еколошки стандарди;

2. Нулта толеранција за сите индустриски капацитети, за како големи загадувачи, ги 
исполнат предвидените еколошки стандарди за работење;

3. Да се зајакне инспекцискиот надзор за заштита на животната средина на локално и 
централно ниво.
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Во областа Финансии, се утврдуваат следните мерки: 

1. За обезбедување адекватна заштита на достоинството на даночните обврзници и 
нивните семејства, како и услови извршувањето да биде поповолно за должникот, 
да се донесат измени и дополнувања на Законот за даночната постапка и Законот за 
даноците на имот, согласно иницијативата на Народниот правобранител;

2. Раководството на Македонската радио телевизија да донесе одлука за отпис на 
неосновано евидентираниот долг за радиодифузна такса;

3. Да се изврши надзор над работењето на Управата за јавни приходи во предметите за 
испитување на имотот и имотната состојба и задолжување со персонален данок на 
доход по основ на непријавени и неоданочени приходи.

Во областа Потрошувачки права, се утврдуваат следните мерки: 

1. Преиспитување на постојната законска рамка на големи дискрециони овластувања 
на регулаторните тела во определени сегменти од нивното работење;

2. Да се преиспита дали оправданоста на одлагањето на целосната либерализација на 
пазарот на електрична енергија е на штета на граѓаните или не, дали цените кои 
ги утврдува регулаторната комисија за енергетика се реални или пак се согласно 
потребите на државата и компаниите и по кои методологии се утврдени;

3. За најранливите категории граѓани, со закон да се пропишат начинот, постапката 
и условите за субвенционирање на ел. Енергија, како и критериуми за стекнување 
на статус на заштитени потрошувачи од категоријата домаќинства на чијшто член 
поради здравствената состојба со прекинот на испорака на енергија може да му биде 
загрозен животот и здравјето;

4. Да се организираат надзорни расправи за разгледување на причините поради кои 
се донесуваат одлуките на регулаторните тела кои имаат обврзувачки карактер, за 
да се утврди дали се јасни, прецизни, објективни и изготвени од компетентни лица, 
а по што да се усвојат насоки за надминување на слабостите  со цел граѓаните да ги 
остваруваат нивните права и интереси;

5. Да се подготват и донесат акти со кои ќе се уреди постапката за поднесување 
приговори на потрошувачите за висината на месечните фактури и независно тело кое 
ќе обезбеди непристрасност и објективност во постапувањето и одлучувањето.  ЕВН 
со општ акт согласно деловната политика на единствен начин да го уреди прашањето 
за подмирување на заостанатиот долг на рати;

6. Адекватно да се реши проблемот со задолжувањето со надоместокот за ангажирана 
моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија;

7. Владата и другите надлежните органи да извршат ревизија на севкупното работење 
на јавното претпријатие „Водовод и канализација“-Скопје, согласно наодите на 
Народниот правобранител за противзаконско издавање на вонредни фактури и 
селективното отпишување на долг.
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Во областа Недискриминација, се утврдуваат следните мерки: 

1. Да се пристапи кон изготвување на нов Закон за спречување и заштита од дискрими-
нација со цел квалитетна и ефикасна превенција и заштита од дискриминација по 
кој било основ;

2. Согласно констатацијата на Народниот правобранител за постапувањето на Државни-
от инспекторат за труд  при спроведување на Законот за заштита од вознемирување 
на работно место, со законски измени да се уреди постапувањето на Државниот 
инспекторат за труд и при утврдување на вознемирување инспекторатот да изрекува 
санкции спрема сторителот;

3. За доследно почитување на начелото на недискриминација и еднаквост пред законите 
да се утврди надлежност на сите инспекторати, на начин што секој во својата област 
ќе постапува превентивно, контролно и ќе санкционира дејствија со кои се попречува 
остварување на правата и се повредува принципот на еднакавост на граѓаните.

Во областа Други права, се утврдуваат следните мерки 

1. Да се имплементира единствениот Европски број за итни повици Е 112, обврска 
која Република Македонија ја презела уште во 2005 година согласно Законот за 
управување со кризи;

2. Владата на Република Македонија да издвои повеќе средства за субјектите на 
системот за управување со кризи бидејќи, често се случува поради немање средства 
овие институции за време на кризна состојба работите да ги вршат ненавремено и 
неквалитетно.

Организарање надзорни расправи:

1. Матичните собраниски комисии и тела согласно Законот и Деловникот за работа на 
Собранието секоја во својата област да организира надзорни расправи за состојбите 
презентирани во Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права 2016;

2. Се задолжува Владата на Република Македонија по истекот на шест месеци да го 
информира Собранието на Република Македонија за спроведувањето на утврдените 
мерки за спроведување на препораките на Народниот правобранител.

За институцијата Народен правобранител:

1. Со оглед на тоа дека измените на Законот за народниот правобранител до крај не 
ги имплементира итните реформски приоритети во поглед на целосна финансиска и 
административна независност, обезбедување почитување на неговите препораки, 
и на предлог на Народниот правобранител за сериозни повреди на човековите 
права Собранието да може да формира специјализирани анкетни комисии или да 
иницира случаи пред судовите за непочитување на неговите препораки се задолжува 
Владата на РМ  во најкус можен рок да предложи измени на Законот за народниот 
правобранител;
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2. Заради обезбедување претпоставки за имплементација на измените на Законот 
за народниот правобранител, Владата итно да предложи измени во Законот за 
административни службеници, Закон за вработените во јавниот сектор и Законот 
за извршување на буџетот на Република Македонија, во однос на опфатот, односно 
изземање на институцијата Народен правобранител, со што ќе се изврши нивно 
усогласување со Законот за народниот правобранител;

3. Со цел извршување на новите надлежности за промоција, пријател на судот, анализа 
на прописи на Народниот правобранител, во Буџетот да се предвидат средства за 
нови работни места, како и за промоција на човековите слободи и права;

4. Се задолжува Владата на Република Македонија итно да овозможи пополнување 
на испразнетите работни места кај Народниот правобранител (од 2009 година до 
денес), вкупно 15;

5. Се задолжува Владата на Република Македонија да му овозможи на Народниот 
правобранител да го реактивира Националниот превентивен механизам (НПМ) преку 
пополнување на испразнетите места.
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РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СЛУЧУВАЊАТА ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

27 АПРИЛ 2017 ГОДИНА

28 април 2017, Скопје
Народниот правобранител, уште еднаш најостро ги осудува вчерашните случувања и 

упадот во Собранието на Република Македонија, насилството врз пратениците и новинарските 
екипи. Истовремено го критикува непрофесионалното и селективно постапување на 
Министерството за внатрешни работи, кое наместо да го спречи го овозможи насилството. 

Примената на двојни аршини во работата на овој орган, ги потврди констатациите на 
Народниот правобранител за длабоката партизираност на ова Министерство, што е за секаква 
осуда. Народниот правобранител ја критикува инертноста на полициските службеници кои 
видно од вчерашните снимки, иако беа присутни не реагираа, и дозволија насилство, а 
новинарите беа попречени во вршење на својата работа и беше повредена слободата на 
медиумите.

Според Народниот правобранител насилството не е метод за решавање на недоразби-
рањата и несогласувањата каде било, а особено не во Собранието. Недозволиво е органот 
чија основа надлежност е обезбедување на сигурноста на граѓаните да направи сериозни 
пропусти, со што ги загрози животите на присутните во Собранието на РМ. 

Народниот правобранител повикува Министерството за внатрешни работи неодложно да 
се воздигне над партиските интереси и на ефикасен и професионален начин да ја извршува 
својата функција во најдобар интерес на граѓаните.

Народниот правобранител повикува на разум и апелира сите чинители, особено лидерите 
на политичките партии да се одважат и на јасен и недвосмилен начин да го осудат и да се 
дистанцираат од насилство и самоволие, со што истовремено ќе овозможат формирање на 
институциите без насилство, а во интерес на граѓаните.
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ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО 
ПРАКТИКУВАЊЕТО НА НОВИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Низ овие 20 години од востановувањето и функционирањето на Народниот правобрани-
тел како независна, стручна и демократска институција во правниот систем на македонското 
општество чија исклучителна надлежност е заштитата на уставните и законските права и 
слободи на граѓаните Институцијата се соочуваше со разни предизвици. 

Имено, и понатаму Народниот правобранител е соочен со постојаниот предизвик да ја 
задржи стекнатата доверба, но и да ја придобие довербата на граѓаните кои од разни причини 
се уште не се обратиле кај него. Да ги убеди органите и организациите кон кои надлежно 
постапува дека одлучувајќи за правата на граѓаните, при примена на законите и другите акти 
треба да постапат законито, ефикасно, стручно, објективно и непристрасно и во тој контекст 
да ги почитуваат препораките, сугестиите, укажувањата и другите интервенции на Народниот 
правобранител, за поуспешно работење на администрацијата. 

Покрај наведеното, да ја убеди власта дека како инструмент за заштита на граѓаните 
и коректор на работењето на органите на државната управа и органите и организациите 
со јавни овластувања треба да овозможат непречена примена на неговите надлежности со 
проширување на корпусот на права што ги штити во нови области, со што ќе дејствува како 
промотор и како заштитник на човековите слободи и права, како орган за надзор и надворешна 
контрола на работењето на органите, но и како орган кој со свои предлози и иницијативи ќе 
придонесе за системски промени и решенија во унапредување на правата на граѓаните.

Податоците и анализите, како од домашни, така и од меѓународни експерти покажуваат 
успешен и позитивен развој на институцијата Народен правобранител, која се повеќе ја ужива 
довербата и е прифатена пред се од граѓаните. Народниот правобранител од година во година 
ги оправдува очекувањата со своето дејствување како самостоен и независен орган, контролен 
механизам и медијатор, кој во соработка со голем број домашни, регионални и меѓународни 
асоцијации и организации влијае во полето на превенција и заштита на човековите слободи 
и права. 

Мандатот на Народниот правобранител, со измените и дополнувањата на Законот за 
народниот правобранител во 2016 година битно се засили, што во пракса значи справување 
и со нови предизивици. Во тој контекст, промовирајќи ги човековите слободи и права може 
да придонесе за поголема информираност на граѓаните за нивните права, начините за нивно 
остварување, органите каде да се обратат, особено механизмите како да се заштитат од 
евентуални повреди или злоупотреби. Пристапот кон оваа нова надлежност за Народниот 
правобранител е особено значаен, ако се има предвид структурата на македонското општество 
од аспект на етничка припадност на граѓаните, степенот на образование, различните 
културни и традиционални карактеристики на населението, повеќегодишното чувство на 
маргинализираност или нееднаквост кај пооделни групи граѓани и сл. 

Народниот правобранител преку спроведување истражувања од доменот на човеко-
вите слободи и права, кампањи и различни форми на јакнење на свеста и едукација на 
пошироката јавност ќе реализира заеднички промотивните активности во соработка со 
граѓанскиот сектор, меѓународните организации и академската јавност, за што неопходно е 
да располага со средства и други ресурси, пред се кадровски и стручни за остварување на 
оваа нова надлежност.
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Меѓутоа, за Народниот правобранител промоцијата на правата е многу повеќе од 
развивање на проекти, печатење на брошури и друг материјал за граѓаните. Целта на промо-
цијата не се остварува ниту само преку организирање кампањи или настапи на медиуми. 
Гледано низ призмата на човековите права промоцијата е посеопфатна надлежност имајќи 
го предвид начинот на кој постапува и дејствува Народниот правобранител, во насока на 
информирање на граѓаните за нивните права, запознавање, но и подигање на свеста кај 
сите субјекти за потребата од почитување на законот и владеењето на правото во целина, 
како и градење и унапредување на довербата меѓу различните етнички заедници, но и во 
функционирањето на институциите во целина. 

Во областа на правосудството, Народниот правобранител покрај досегашното постапу-
вање за заштита од неоправдано одолжување на судските постапки и несовесно и неодговор-
но вршење на работите на судските служби ќе презема дејства за почитување на принципот на 
судење во разумен рок и ќе дејствува како „пријател на судот“. Преку оваа нова надлежност 
одблизу ќе го следи работењето на третата власт со учество во сите фази на постапката, со 
право да биде информиран за закажаните судски рочишта, да му биде овозможен увид во 
списи и активно да учествува во постапката со право да бара и да даде предлози и мислења. 
Во таа насока, неповредувајќи го притоа принципот на независност во постапувањето и 
одлучувањето може да придонесе за поефикасно обезбедување, почитување и остварување 
на правата на граѓаните. 

Успешната имплементацијата на оваа нова надлежност претпоставува постоење на 
соодветно обучени и стручни лица кај Народниот правобранител, но и покажување на спремност 
од другата страна за уважување и почитување на  неговата улога, со што значително ќе се 
промени досегашната перцепција на граѓаните за правосудството, а правдата за граѓаните ќе 
биде побрза и повидлива. Во 2017 година институцијата практично започна да ја имплементира 
оваа надлежност во три судски предмети. 

Народниот правобранител, согласно новите надлежности е исправен и пред уште 
еден предизвик - како ефикасно да превенира од состојби кои можат да ги ограничуваат 
граѓаните во остварувањето на гарантираните слободи и права, а утврдени со закони и други 
подзаконски акти. Имено, следејќи го постапувањето на органите на државната управа и 
органите и организациите со јавни овластувања ќе треба во континуитет да ја следи правната 
регулатива (закони и други подзаконски акти) од аспект на човековите права, активно да 
придонесе со свои мислења, предлози и давање иницијативи за измени и дополнувања на 
законите и други подзаконски акти, како и нивно усогласување со меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија. Покрај наведеното, оваа 
активност, односно надлежност на Народниот правобранител се однесува и за ратификација 
на меѓународни договори и конвенции во врска со прашањата за заштита и унапредување на 
човековите слободи и права. Надлежност, која исто како и другите зависи од капацитетите на 
Народниот правобранител и стручноста на ресурсите. 

Покрај наведеното, на Народниот правобранител му се даваат уште две други надлеж-
ности: да врши надзор над законитоста на преземените активности при спроведувањето на 
мерките за следење на комуникациите од аспект на заштита на човековите права и слободи, 
како и да  дејствува како надворешен механизам за контрола на работата на полицијата и 
припадниците на затворската полиција. 

Реализацијата на двете надлежности споменати погоре е од исклучителна важност, меѓу 
другото и поради тоа што со надворешни членови се зајаканува ефикасното постапување на 



300

Народниот правобранител во заштитата на човековите права, и се овозможува плурализам 
во кадрите коишто ќе ги извршуваат дејствијата на Народниот правобранител-механизам за 
граѓанска контрола. Воедно, преку воспоставување на овој нов механизам ќе се придонесе 
за зајакнување на транспарентноста на полицијата во постапувањето и за ефикасна борба 
против несоодветното постапување во различни сектори во Министерството за внатрешни 
работи.

Ефектите од новите надлежности и реализацијата во пракса ќе бидат видливи по 
извесен период, доколку се обезбедат потребните ресурси за зајакнување на капацитетите 
на институцијата преку овозможување на вработување на соодветни, стручни кадри, но и 
континуирана обука на вработените кај Народниот правобранител заради стекнување со нови 
знаења и вештини во промоција и заштита на човековите права. Во тој контекст, неминовно 
е зголемување на финансиските средства потребни за функционирање на Народниот право-
бранител, запазувајќи ја независноста во работата и одлучувањето, што е исто така голем 
предизивик.
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СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОД 1997-2017

Графикон бр.1 - Број на примени претставки по години

Графикон бр.2 - Прифатени препораки од вкупно констатирани повреди
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Табела бр.2 -  Преглед на примени претставки по области за периодот 2001-2008
 

Табела бр.1 - Преглед на примени претставки по области за периодот 1997-2000

Број % Број % Број % Број %

Уставни слободи и права 8 6,84 125 11,7 117 9,734 134 11,49

Социјална област 13 11,11 133 12,5 203 16,89 195 16,72

Работни односи 20 17,09 99 9,29 183 15,22 142 12,18

Финансии 1 0,85 26 2,44 16 1,331 15 1,286

Царина 3 0,28 1 0,086

Одбрана 2 0,19 1 0,083 2 0,172

Детски права 10 0,832 41 3,516

Имотно-правни односи 9 7,69 81 7,6 112 9,318 103 8,834
Урбанизам, градежништво и 
заштита на животна средина 24 20,51 182 17,1 161 13,39 139 11,92

Јавни претпријатија служби и 
установи 1 0,85 36 3,38 43 3,577 62 5,317

Единици на локална самоуправа 15 1,41 9 0,749 11 0,943

Станбена област 12 10,26 56 5,25 61 5,075 33 2,83

Судство 11 9,40 136 12,8 183 15,22 172 14,75

Друго 18 15,38 172 16,1 103 8,569 114 9,777
ВКУПНО: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

1997 1998 1999 2000

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност

1 0,1 5 0,3 6 0,2 11 0,6 10 0,3 11 0,4 6 0,2 21 0,7

Полициски овластувања 215 7,0 193 6,4 236 7,8

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 285 9,3 154 5,1 132 4,4

Правосудство 148 13,4 277 14,8 415 15,9 385 19,7 976 32,0 793 25,8 824 27,2 883 29,2
Воени лица и воени 
обврзници 2 0,2 26 1,4 17 0,7 6 0,3 5 0,2 5 0,2 3 0,1

Социјална заштита 65 5,9 52 2,8 167 6,4 126 6,4 118 3,9 196 6,4 126 4,2 115 3,8

Работни односи 159 14,4 259 13,8 406 15,6 227 11,6 315 10,3 326 10,6 365 12,1 253 8,4

Станбени односи 59 5,3 227 12,1 161 6,2 92 4,7 64 2,1 80 2,6 85 2,8 34 1,1
Здравствена заштита 25 2,3 40 2,1 46 1,8 50 2,6 43 1,4 59 1,9 67 2,2 69 2,3
Пензиско и инвалидско 
осигурување 102 9,2 114 6,1 169 6,5 111 5,7 170 5,6 185 6,0 196 6,5 180 6,0

Образование, наука, 
култура и спорт 11 1,0 34 1,8 26 1,0 26 1,3 38 1,2 33 1,1 51 1,7 39 1,3

Права на децата 47 4,2 64 3,4 62 2,4 47 2,4 63 2,1 87 2,8 88 2,9 145 4,8

Урбанизам и градба 123 11,1 211 11,2 209 8,0 123 6,3 184 6,0 157 5,1 202 6,7 162 5,4

Животна средина 7 0,6 22 1,2 20 0,8 12 0,6 23 0,8 20 0,7 19 0,6 15 0,5

Финансии 17 1,5 16 0,9 22 0,8 23 1,2 20 0,7 24 0,8 73 2,4 48 1,6

Имотно-правни односи 107 9,7 199 10,6 267 10,2 217 11,1 403 13,2 327 10,6 304 10,0 317 10,5

Потрошувачки права 80 7,2 110 5,9 188 7,2 152 7,8 94 3,1 100 3,3 76 2,5 147 4,9
Казнено-поправни и 
воспитно-поправни домови
Деца и лица со посебни 
потреби
Попис

Избирачки права

Друго 82 7,4 84 4,5 158 6,1 108 5,5 136 4,5 173 5,6 197 6,5 226 7,5

ВКУПНО: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100 3053 100 3076 100 3029 100 3022 100

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12,4 391 12,872 6,5 138 7,4 266 10,2 243
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 Табела бр.3 -  Преглед на примени претставки по области за периодот 2009-2017

Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност

20 0,6 16 0,4 42 1,0 32 0,7 51 1,4 66 1,6 53 1,2 69 1,8 70 2,2

Полициски овластувања 252 6,9 238 5,9 179 4,2 220 5,1 177 4,7 173 4,1 156 3,5 133 3,5 152 4,7

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 154 4,2 169 4,2 126 3,0 156 3,6 97 2,6 85 2,0 90 2,0 45 1,2 53 1,6

Правосудство 744 20,5 757 18,7 732 17,2 710 16,3 732 19,4 901 21,2 850 19,3 577 15,3 576 17,9
Воени лица и воени 
обврзници
Социјална заштита 95 2,6 140 3,5 193 4,5 240 5,5 206 5,5 279 6,6 382 8,7 245 6,5 157 4,9

Работни односи 389 10,7 365 9,0 412 9,7 306 7,0 246 6,5 299 7,0 265 6,0 155 4,1 199 6,2

Станбени односи 57 1,6 89 2,2 65 1,5 57 1,3 76 2,0 36 0,9 42 1,0 48 1,3 11 0,3
Здравствена заштита 72 2,0 93 2,3 115 2,7 166 3,8 128 3,4 125 2,9 79 1,8 83 2,2 101 3,1
Пензиско и инвалидско 
осигурување 181 5,0 159 3,9 237 5,6 241 5,6 224 5,9 221 5,2 175 4,0 135 3,6 138 4,3

Образование, наука, култура 
и спорт 49 1,4 48 1,2 45 1,1 35 0,8 34 0,9 21 0,5 41 0,9 29 0,8 17 0,5

Права на децата 157 4,3 111 2,8 144 3,4 161 3,7 116 3,1 124 2,9 158 3,6 106 2,8 119 3,7

Урбанизам и градба 170 4,7 170 4,2 146 3,4 155 3,6 140 3,7 168 4,0 168 3,8 165 4,4 158 4,9

Животна средина 21 0,6 20 0,5 26 0,6 35 0,8 20 0,5 26 0,6 16 0,4 15 0,4 22 0,7

Финансии 50 1,4 71 1,8 101 2,4 130 3,0 106 2,8 407 9,6 865 19,6 1039 27,5 510 15,8

Имотно-правни односи 361 9,9 401 9,9 360 8,5 272 6,3 261 6,9 239 5,6 224 5,1 174 4,6 125 3,9

Потрошувачки права 277 7,6 553 13,7 673 15,8 948 21,8 646 17,1 486 11,4 368 8,4 309 8,2 282 8,7
Казнено-поправни и 
воспитно-поправни домови 347 9,6 395 9,8 352 5,3 278 6,4 247 6,5 274 6,5 257 5,8 198 5,3 264 8,2

Деца и лица со посебни 
потреби 10 0,2 10 0,3 11 0,3 9 0,2 15 0,4 5 0,2

Попис 12 0,3 3 0,1

Избирачки права 90 2,1 42 1,1 78 1,8 2 0,1 65 1,7 25 0,8

Друго 236 6,5 248 6,1 206 4,8 191 4,4 221 5,9 230 5,4 203 4,6 170 4,5 240 7,4

ВКУПНО: 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3224 100

2017

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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% Вк
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% Вк
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но
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уп
но

% Вк
уп
но

%

2016 130309 96631 74,2 25020 19,2 2587 2,0 1736 1,3 1934 1,5 882 0,7 590 0,4 926 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

2014 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 0,8

2013 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

2012 107336 80667 75,2 19083 17,8 2162 2 1380 1,3 1701 1,6 735 0,7 584 0,5 1024 1,0

2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

2010 82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9

2009 69148 55266 79,9 9712 14,0 895 1,3 551 0,8 1301 1,9 524 0,8 259 0,4 640 0,9

2008 67728 55193 81,5 8642 12,8 825 1,2 527 0,8 1269 1,9 449 0,7 205 0,3 618 0,9

2007 59629 49923 83,7 6429 10,8 649 1,1 464 0,8 1050 1,8 405 0,7 201 0,3 508 0,9

Споредбена табела од Извештаите за следењето на примената на начелотот на соодветна и правична 
застапеност на Народниот правобранител за периодот 2007 – 2017 г.
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Табела бр.4 - Податоци за начинот на решавање на претставките за период 1997 - 2017

Табела бр. 5 - Споредбена табела од Извештаите за следењето на примената на начелото на 
соодветна и правична застапеност на Народниот правобранител за периодот 2007 – 2016 
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320

2005 3053 882 3935 803 478 (18%) 26 299 2225 2729

2006 3076 1206 4282 1005 758 (23%) 43 204 2442 3243

2007 3029 1039 4068 965 848 (25%) 65 77 2476 3389

2008 3022 679 3701 713 605 (21%) 33 75 2249 2877

2009 3632 824 4456 1102 787 (21%) 157 158 2728 3672

2010 4043 784 4827 987 791 (20%) 110 86 3108 4009

2011 4256 818 5074 1362 1066 (25%) 160 136 2974 4200

2012 4346 874 5220 1356 1043 (24%) 123 190 3235 4401

2013 3780 819 4599 1174 931 (24%) 123 119 2799 3853

2014 4249 746 4995 1278 1114 (27%) 72 92 2876 4062

2015 4403 933 5336 1514 1238 (28%) 159 117 2996 4393

2016 3775 943 4718 1523 1358 (36%) 97 68 2301 3756

2017 3223 962 4185 1137 970 (31%) 63 104 2058 3161
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Народниот правобранител е одликуван со орден -  
 „Офицер на националниот ред за заслуги“ од 

претседателот  на Франција, г. Франсоа Оланд, 27.09.2012

Народниот правобранител е одликуван со орден за граѓански 
заслуги од Кралот на Шпанија, н.е. Хуан Карлос Први, 

22.11.2012

Народниот правобранител со дел од вработените на 
доделување на орденот во Амбасадата на 

Кралството Шпанија, 22.11.2012

Народниот правобранител со семејството 
на доделување на орденот во Амбасадата 

на Кралството Шпанија, 22.11.2012

Посета на Комесарот за човекови права на Совет на 
Европа, г. Нилс Мужниекс, Скопје, 28.11.2012

Меѓународен симпозиум, Анкара, Турција, 04.09.2013

ФОТОГАЛЕРИЈА
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Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
со амбасадорот на САД, н.е. Џес Бејли, 16.03.015

Регионална работилница на тема „Улогата на Народниот 
правобранител во евроинтегративните процеси“, 

Тирана, Албанија, 25-26.09.2014

Средба со дел од амбасадорите на Европската Унија 
и амбасадорот на САД, 15.07.2014

Средба со граѓани за промоција на надлежностите на 
Народниот правобранител  во однос на правата од 

социјалната и здравствената заштита, 24-27.06.2014

Средба на Асоцијација на Омбудсмани на Медитеранот, 
АОМ Конференција, Јордан, 10-12.06.2013

Народниот правобранител  со замениците, 2013
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Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети со 
американскиот заменик-помошник државен секретар за 

Европа и Азија г. Хојт Брајан Ји, 17.04.2015

Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
 со европскиот експерт за реформски приоритети 

г. Рајнхард Прибе, 21.04.2015

10-ти национален семинар на Омбудсмани на европската 
мрежа, Варшава, Полска, 26-29.04.2015

Посета на Транзитниот центар „Винојуг“, Гевгелија, 
30.11.2015

Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
со помошник генералниот секретар на ООН 

за човекови права г. Иван Шимоновиќ, 22.05.2015

г. Иџет Мемети, г. Мохамед Ариф, шеф на Мисијата на 
UNHCR,  г-ѓа Гертруде Бринек, шеф на Австриски омбудсман 

борд - Транзитен центар „Винојуг“, Гевгелија,  30.11.2015
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Потпишување на Проектот „Гласно за Омбудсманот“ -  
г. Иџет Мемети, Амбасадорот на Кралството Велика 

Британија н.е. Чарлс Гарет и г. Горан Михајловски, 06.10.2016

Прес-конференција во пресрет на 
Парламентарните избори 2016

Аудиториум за „Соработка на граѓанското општество со 
Народниот правобранител  и прекуграничните односи“, 

Поградец, Албанија, 06.06.2016.

Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
 со Амбасадорот на делегацијата на ЕУ во РМ 

н.е. Самуел Жбогар, 21.09.2016

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Народниот 
правобранител и ЛГБТ Центарот, Скопје, 14.12.2016

Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу 
Народниот правобранител и Високиот комесаријат за 

бегалци при ООН, Скопје, 28.10.2015



309

20 години Народен правобранител

Студенти од Факултетот за безбедност при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола во 

посета на Народниот правобранител, 27.04.2016

Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
со претставници на парламентарната Комисија за 

претставки и петиции на Покраината Баварија, 27.06.2017

Учество на Меѓународна конференција „Учество на јавноста 
во донесувањето на прописите кои се однесуваат на 
животната средина“, Љубљана, Словенија, 15.09.2017

г. Иџет Мемети на дебата за Буџетот на Народниот 
правобранител за 2017, Собрание на Република Македонија

Средба на народниот правобранител г. Иџет Мемети 
со европскиот експерт за реформски приоритети 

г. Рајнхарт Прибе, 18.07.2017

Народниот правобранител  со замениците во 
централната канцеларија, 2018
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ПУБЛИКАЦИИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ - ИЗВЕШТАИ, 
ИСТРАЖУВАЊА, БРОШУРИ, ЛЕТОЦИ, ВЕСНИК НА НП
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 1997-2017
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 1998

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОПЕРИРАНО ОСУДЕНО ЛИЦЕ
Од Љ.С. кој издржува казна во казнено-поправната установа Идризово, беше поднесена 

претставка до Народниот правобранител со барање Казнено-поправната установа да му 
овозможи изршување на неопходна операција на ногата во која бил ранет при приведувањето, 
која интервенција ја барал повеќе од пет години, но не му била овозможена наводно поради 
неприфаќање на здравствените установи поради немање услови за вршење на вакви зафати 
кај лица осудени на казна затвор. Поради тоа, Народниот правобранител се обрати до неколку 
здравствени установи во Републиката со барање осуденото лице да биде примено на преглед 
и да се извршат неопходните хируршки зафати. На ова барање се согласија две здравствени 
организации и Казнено-поправната установа, при што хируршки зафат беше извршен.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НЕ ДОЗВОЛИ СУДСКИ ПРЕДМЕТ ДА ЗАСТАРИ
Подносителот на претставката О.Т. од Скопје бараше интервенција од Народниот право-

бранител пред Основниот суд Скопје I – Скопје, каде води судска постапка која неоправдано 
се одолжува. По извршениот увид во судските списи беше констатирано дека последниот 
претрес пред судскиот совет бил одржан пред повеќе од една година.

Со оглед дека наводите во претставката за неоправдано одолжување на постапката 
беа наполно основани, што е спротивно на член 13 од Законот за кривичната постапка 
(“Службен весник на РМ” бр.15/97) Народниот правобранител испрати писмена сугестија 
до претседателот на судот во која бараше да интервенира за продолжување на постапката 
бидејќи, во спротивно може да дојде до застарување на кривичното гонење на обвинетото 
лице.

Судот писмено не одговори на ваквата сугестија, но во телефонски разговор со подно-
сителот на претставката и персоналот на кривичната писарница на Основниот суд Скопје I 
– Скопје беше констатирано дека постапката продолжила со закажување нов главен претрес.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОМОГНА ГРАЃАНИН ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА 
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

До Народниот правобранител претставка достави граѓанинот Р.Д. од Скопје, во која 
наведе дека му се повредени правата од страна на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Република Македонија, бидејќи и покрај тоа што ги исполнувал условите 
за стекнување на старосна пензија, не можел да го оствари тоа право од причина што 
работодавачот во периодот од 01.01. до 30.09.1994 година не ги платил придонесите за 
пензиското и инвалидското осигурување и покрај тоа што согласно член 182 став 1 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување бил должен тоа да го стори за своите работници 
при исплатата на средствата за платите во смисла на член 183 став 1 од истиот закон.

Народниот правобранител по спроведената постапка, имајќи ги предвид наведените 
одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување како и правосилната пресуда 
на Основниот суд Скопје II- Скопје со која работодавачот е задолжен да ги плати неплатените 
придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во Фондот, даде забелешка дека Фондот 



315

20 години Народен правобранител

треба да го удоволи барањето на граѓанинот за остварување на неговото законско право на 
старосна пензија, по што неплатените придонеси од страна на работодавачот беа уплатени и 
беше удоволено правото на подносителот на претставката.

ПОСЛЕ 30 ГОДИНИ ГРАЃАНИН ДОБИ ПРИКЛУЧОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
До Народниот правобранител С.Т. од Битола поднесе претставка во врска со повеќе-

годишното барање за приклучок на електричната мрежа, кое не му било прифатено, па 
повеќе од 30 години не можел својот станбен објект (изграден исто така пред повеќе од 30 
години) да го приклучи на електричната мрежа, односно да добие приклучок. Како причина 
за недавањето приклучок надлежните органи ја истакнувале изградбата на објектот без 
градежно-техничка документација. Народниот правобранител укажа дека, согласно Законот 
за просторно и урбанистичко планирање и член 45 од Законот за експропријација, објектите 
изградени пред 1968 година не се сметаат за диво изградени објекти и дека треба да му 
се даде приклучок на подносителот на претставката, затоа што објектот е изграден пред 
наведенит период. Предлогот на Народниот правобранител беше прифатен и за неколку дена 
му беше даден приклучок на подносителот на претставката.

ВО ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО ГРАЃАНИН НА РМ ТРЕТИРАН 
КАКО СТРАНЕЦ

До Народниот правобранител М.В. од Скопје поднесе претставка затоа што му беше 
повредено правото за стекнување на државјанство на Репубика Македонија, иако ги исполнувал 
законските услови. Народниот правобранител утврди дека на подносителот на претставката 
му е повредено правото затоа што ги исполнуваше условите предвидени во Законот за 
државјанство предвидени за државјаните на поранешните југословенски републики. При тоа, 
Народниот правобранител констатира дека надлежните органи при одлучувањето за правото 
го примениле член 7 од Законот со кој се определени условите за стекнување на државјанство 
на Република Македонија за странци, а не член 26 со кој се определени поповолни услови 
за стекнување на државјанство за државјаните на другите републики од поранешна СФРЈ. 
Народниот правобранител упати предлог за повторно спроведување на постапка со укажување 
при повторно одлучување да се има предвид член 26 од Законот, кој предлог беше прифатен 
и беше донесено решение за прием во државјанство на Република Македонија.
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СПРЕЧЕНО НЕЗАКОНСКО ЗАПИРАЊЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА
М.Н. од Скопје поднесе претставка во која наведе дека од страна на Фондот на пензиското 

и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје сметано од 05.07.1997 година не и се 
исплатува односно и се задржува целокупниот паричен износ на семејната пензија.

Постапувајќи по претставката Народниот правобранител констатира дека Фондот задр-
жувањето го врши врз основа на пресуда на надлежниот суд за која од страна на Фондот 
не бил поднесен предлог за извршување ниту пак предложеното извршување го дозволил 
надлежниот суд. Меѓутоа согласно одредбите од Законот за извршната постапка, постапката 
за извршување и постапката за обезбедување се поведува на предлог на доверителот, а 
извршување и спроведување дозволува и спроведува судот а во конкретниот случај надлежниот 
суд го нема дозволено извршувањето врз пензијата што и се исплатува на подносителката 
на претставката. Од горните причини Народниот правобранител даде препорака Фондот да 
престане со незаконското задржување на пензијата на подносителката на претставката и 
да продолжи да и го исплатува паричниот износ на семејната пензија, а извршувањето на 
пресудата да го бара во законски пропишаната постапка согласно одредбите од Законот за 
извршната постапка. Во натамошниот тек од постапката беше добиен одговор дека Фондот ја 
прифатил вака дадената препорака и ја воспоставил редовната исплата на семејната пензија.

ПОРАДИ НЕПЛАТЕНА СМЕТКА ЗА ЃУБРЕТАРИНА ГО ОСТАВИЛЕ БЕЗ ВОДА
Т.З. од Скопје поднесе претставка поради тоа што неовластено и без основ му било 

извршено вадење на водомерот, наводно поради неплатени сметки за ѓубретарина. Народниот 
правобранител укажа дека според Законот за комуналните дејности посебно се издвоени 
комуналните работи за снабдување со вода и комуналните работи за јавна чистота, при што 
се посебни и објектите на комуналната инфраструктура за овие две дејности. Поради тоа 
Народниот правобранител укажа дека не е во согласност со закон поради неплатена обврска 
за една услуга да се преземаат мерки за ограничување на можноста за користење на друга 
услуга за која се измирени трошоците, независно од тоа што во техниката на плаќање и двете 
услуги се ставени на заедничка сметка. Исто така Народниот правобранител укажа дека со 
Уставот се гарантира неповредливоста на домот и дека без судска одлука не може да се влезе 
во домот и без дозвола на граѓанинот да се демонтира водомерот што е во сопственост на 
корисникот на водата, односно граѓанинот. Укажувањата на Народниот правобранител беа 
прифатени и беше повторно воспоставена првобитната состојба и овозможено подносителот 
слободно да ги користи услугите во врска со снабдувањето на вода за пиење.

ГРАЃАНИТЕ БАРАА, А НП ПОМОГНА ДУП ДА СЕ ВРАТИ НА ДОРАБОТКА
Иницијативниот одбор за заштита на Дебар Маало-Буњаковец преку граѓанинот С.П. од 

Скопје поднесе претставка во која наведе дека се повредени нивните уставни и законски права 
во постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за Дебар Маало-Буњаковец кој 
што по предлог на градоначалникот на општината „Центар” - Скопје локалната самоуправа 
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на општината го донела на седница на Советот како Предлог план, а поради тоа што новиот 
Детален урбнистички план не го почитувал Основниот урбанистички план на градот Скопје и 
Законот за просторното и урбанистичкото планирање, а со предложената густина, висина на 
објектите и сообраќајно решение прејудицира решенија за новиот Генерален урбанистички 
план.

Постапувајќи по претставката Народниот правобранител констатира дека во постапката 
за донесување на предметниот план донесувачот на истиот постапил спротивно на одредбите 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи 
за планирање па во таа смисла даде укажување Министерството за урбанизам и градежништво- 
Сектор за планирање на просторот Скопје во повторната постапка за давање согласност на 
Предлог Деталниот урбанистички план да не даде согласност за спроведување на истиот 
доколку не бидат извршени бараните корекции и дополнет со нови податоци. Во натамошниот 
тек од постапката се констатира дека Министертството не дало согласност за спроведување 
на планот односно истиот го вратило на повторна доработка на донесувачот.

ЛИЧНИТЕ ПРАВА НЕ ЗАСТАРУВААТ
К.П. од Скопје поднесе претставка во која укажа дека од страна на Министерството за 

труд и социјална политика - Републичка управа за прашања на борците и воените инвалиди 
Скопје и се повредени законските права предвидени во одредбите од Законот за правата на 
носителите на партизанска споменица 1941 година, на лицата одликувани со орден на народен 
херој и на борците од шпанската национално ослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година бидејќи не и било исплатено годишно парично примање за закрепнување за 
1991, 1992, 1993 и 1994 година со образложение дека истото е застарено.

Со оглед на тоа што Народниот правобранител констатира дека во конкретниот случај не 
се работи за побарување од облигационо правна природа туку станува збор за стекнато право 
по сила на закон, а кое е лично материјално право и истото не застарува односно врз него 
не можат да се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи кои се однесуваат 
на застарувањето на повремени парични побарувања даде препорака надлежниот орган да 
донесе соодветен заклучок и на подносителката на претставката да и одобри исплата на 
годишно парично примање за закрепнување за предметниот период. Вака дадената препорака 
беше прифатена и барањето на подносителката на претставката удоволено.

УТВРДЕН ЕДНАКОВ НАДОМЕСТ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ ПРИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ИМОТ
Граѓаните Б.С., М.Р. и др. од Скопје во заедничката претставка наведоа дека им се 

повредени правата на надоместок за експроприрано земјиште за изградба на автопатот 
Скопје-Тетово. Имено со спогодба која ја потпишале бил определен надомест во одреден 
износ за 1 м2  земјиште, колку што им било исплатено, а подоцна на останатитите учесници во 
постапката им бил исплатуван повисок надомест за 1 м2. На овој начин тврдеа подносителите 
на претставката бил повреден уставниот принцип за еднаква недвижност да се добие еднаков 
надомест при експропријацијата на сопственоста. Постапувајќи по претставката Народниот 
правобранител оствари контакти со органите на управата кои учествувале во постапката 
за експропријација и склучување на спогодба за определување на надоместокот, со цел 
истите да го запазат уставниот принцип за праведен надоместок и еднакви права за еднаква 
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недвижност. Министерството за финансии Управа за имотно правни работи- Одделение во 
општина Карпош-Скопје и Фондот за магистрални и регионални патишта во своите информации 
искажаа подготвеност за задоволување на барањата на граѓаните и зголемување на 
исплетениот износ до висина колку што им се исплатува и на другите граѓани.Од доставените 
анекс спогодби се констатира постоење на конечни извршни управни акти врз основа на 
кои подносителите на претставката го оствариле уставно гарантираното право на праведен 
надоместок за нивното експроприрано земјиште.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НП ПОНИШТЕН ОГЛАС ПОРАДИ НЕЗАКОНСКИ СПРОВЕДЕН 
ИЗБОР

Д. С. од Скопје, достави претставка во која наведе дека од страна на работодавецот 
ДСУ „Раде Јовчевски Корчагин” - Скопје е повредено неговото право на вработување кое 
произлегува од член 32 од Уставот на Република Македонија, а во постапката за извршен 
избор од пријавените кандидати на повторно објавениот оглас за засновање на работен однос 
со двајца извршители - наставници.

Во врска со претставката Народниот правобранител констатира дека работодавецот 
постапил спротивно на член 23 од Законот за работни односи, односно при изборот на 
кандидатите од објавениот оглас извршил избор на кандидати коишто не ги исполнуваат 
условите пропишани во член 59, став 3 од Законот за средно образование поради што до 
Училишниот одбор при ДСУ „Раде Јовчевски Корчагин” - Скопје даде мислење во постапката 
по повод изјавениот приговор на подносителот на претставката да го поништи изборот на 
кандидатите за работните места за кои е објавен огласот и Училиштето да изврши избор и 
пополнување на споменатите работни места со кандидати кои ги исполнуваат сите услови 
согласно одредбите од објавениот оглас како и одредбите од Правилникот за организација 
и систематизација на работите и работните задачи на работните места во Училиштето. По 
вака преземените дејствија беше добиено известување дека е донесена одлука со која се 
поништува објавениот оглас.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2000

ПО ПРЕПОРАКА НА НП ИСПЛАТЕН НАДОМЕСТ ЗА НЕЗАКОНСКИ ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ

Б.Ц. и С.М. од Скопје во претставката побараа интервенција од Народниот правобранител 
заради тоа што од страна на Министерството за внатрешни работи времено им биле одземени 
музички инструменти при што, иако поминале неколку години од одземањето, против нив 
не била покрената судска постапка, но и покрај тоа времено одземените предмети не им се 
вратени.

Народниот правобранител постапувајќи по претставката со повеќе дописи и разговори со 
поголем број лица во Министерството утврди дека наводите се точни, поради што инсистираше 
одземените предмети да им се вратат на сопствениците. Меѓутоа по долгите преписки и 
повеќето контакти со службени лица во Министерството, Народниот правобранител е известен 
дека предметите се продадени и дека не постојат можности да им се вратат, на подносителите 
на претставката. Народниот правобранител по ваквиот одговор упати препорака во која укажа 
на незаконското постапување на Министерството за внатрешни работи со времено одземените 
предмети и побара да им се исплати надометок во висина на вредноста на одземените предмети, 
при што од Министерството беше известен дека тоа треба да се оствари преку суд. Со оглед 
на ваквиот одговор Народниот правобранител повторно писмено, а и во непосредни контакти 
укажа дека на подносителите треба да им се исплати надоместок за одземените предмети 
и дека не би требало да се изложуваат на трошоци за водење судска постапка, со оглед на 
тоа што е неспорно дека предметите се времено одземени и дека треба да се вратат. По овие 
укажувања Министерството прифати да им ги надомести средствата за одземените предмети, 
за што беше побарано граѓаните да поднесат барање, што беше и направено.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НП ПРЕДВРЕМЕНО ПЕНЗИОНИРАНИТЕ ВРАТЕНИ 
НА РАБОТА 

В.Н. од Прилеп поднесе претставка во која наведе дека му се повредени уставните 
и законски права со тоа што и ако бил пензиониран согласно Законот за предверемено 
пензионирање, кој подоцна со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија беше 
поништен, не бил вратен на работа. Во текот на постапката Народниот правобранител 
констатира дека подносителот на претставката поднел барање за да биде вратен на работното 
место на кое работел пред пензионирањето, но Министерството за финансии не го поништило 
решението за престанок на работниот однос иако според Одлуката на Уставниот суд беше 
должно да постапи по барањето на работникот. Поради тоа Народниот правобранител достави 
барање до Министерството за финансии и информација до Владата на Република Македонија 
која е надлежна да презема мерки за извршување на одлуките на Уставниот суд и побара на 
сите работници кои поднеле барање да се вратат на работа истите да им бидат удоволени. 

По доставувањето на наведените укажувања Министерството го поништи решението за 
престанок на работен однос и подносителот на претставката и други вработени кои биле 
предвремено пензионирани беа вратени на работа.
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НЕНОСТРИФИЦИРАНА ДИПЛОМА ПРЕЧКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ЗАВОДОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ

Б.Е. од Скопје во претставката наведе дека по пријавувањето во Заводот за вработување 
како невработен со средно образование не бил евидентиран затоа што имал завршено високо 
образование во странство, но дипломата не му била нострифицирана, па му било одговорено 
дека по нострификацијата на дипломата ќе биде евидентиран како невработен. 

Народниот правобранител веднаш се обрати до Заводот за вработување укажувајќи дека 
со ваквата одлука повредени се правата на подносителот и дека истиот треба да се евидентира 
како невработен со онаа диплома што во моментот е правно важечка, а тоа е дипломата 
за средно образование. По интервенцијата на Народниот правобранител подносителот беше 
веднаш запишан во евиденцијата на невработените и му беше изадена работна книшка. Врз 
основа на оваа евиденција подносителот го оствари и правото на здравствена заштита, кое 
исто така беше наведено како причина поради која се бараше интервенција на Народниот 
правобранител.

КОРИГИРАНИ НЕОСНОВАНО НАПЛАТЕНИТЕ СМЕТКИ ЗА ВОДА
Ж.И. од Скопје поднесе претставка во која наведе дека повеќе месеци плаќал вода 

паушално по член на семејство и тоа во големи износи, а се поради тоа што Јавното прет-
пријатие “Водовод и канализација” му го исклучил водомерот наводно поради дотраеност и 
бил задолжен на свој трошок да купи и постави нов водомер од определена марка која му 
била посочена од јавното претпријатие. Во текот на постапката Народниот правобранител 
утврди дека во ваков случај според актите на Јавното претпријатие подносителот треба да 
плаќа просечен износ од последните платени сметки. Во случајот наплатата се вршеше по 
цени определени за колективни станбени згради, а не по цена за индивидуална станбена 
зграда.

Поради ваквата констатација беше укажано дека треба да се изврши корекција на 
износот кој се наплатува, а повеќе и без основ наплатените средства, да му бидат вратени. 
Ваквиот предлог во целост беше прифатен.

Во врска со задолжувањето за промена на водомерот се констатира дека според актите 
на Јавното претпријатрие произлегува обврска за истото редовно да ги одржува и баждари 
водомерите чии сопственици се граѓани до истекот на важноста на контролниот жиг, а при 
редовното одржување и отстранување на оштетувањето на водомерите Јавното претпријатие 
вградува исправен водомер. Од наведените акти не произлегуваше дека одржувањето и 
промената се врши само на одреден вид водомери, односно водомери од одредена марка 
и одреден производител. Воедно се утврди дека Законот за мерните единици и мерилата 
не предвидува обврска мерилата за вода да бидат само од еден производител, односно од 
една марка, при што само министерот за економија може да пропише задолжително да се 
употребуват мерила од определен вид. Со оглед на ваквата правна состојба, како и со оглед на 
тоа што во конкретниот случај водомерот на подносителот беше поставен некаде во шеесетите 
години кога не важеле сегашните акти на Јавното претпријатие со кои е предвидена обврска 
да се вградуваат само водомери од марката “Инса” и “Иком”, како и тргнувајќи од законските 
прописи Народниот правобранител даде препорака водомерот да се промени од страна на 
Јавното претпријатие на негов трошок и да му се овозможи на граѓанинот непречено користење 
на услугите. По повод препораката Јавното претпријатие изврши промена на водомерот на 
негова сметка иако како што наведе не било во согласност со неговите нормативни акти.
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ПОРАДИ СТАРИ НЕПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ РОДИЛКА ОСТАНА БЕЗ 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

А.Н. од Кавадарци поднесе претставка во која наведе дека во моментот работи како 
техничка секретарка повеќе од шест месеци и дека придонесите се редовно плаќани, но и 
покрај ваквата фактичка состојба не и бил исплатуван надоместок на плата поради породилно 
отсуство затоа што не и бил подмирен некој поранешен долг кон Фондот кога била осигурана 
како сопственик на самостоен дуќан. Постапувајќи по претставката Народниот правобранител 
упати укажување дека според Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено 
осигурување осигуреникот остварува право на надоместок на плата ако бил здравствено 
осигуран најмалку шест месеци пред настанувањето на случајот и придонесот за здравствено 
осигурување да биде редовно уплатуван или со задоцнување од налмалку 60 дена. Со 
оглед на тоа што подносителката на претставката во организацијата работела повеќе од 
шест месеци и придонесите се редовно уплатувани Народниот правобранител укажа дека е 
нелогично за остварувањето на правата од работен однос и од здравственото осигурување во 
организацијата во која работи да се бара намирување на обврски во друга организација каде 
што подносителката имала друг статус, поради што предложи да и се исплати надоместокот.

Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител набргу и беше исплатен 
надоместокот на подносителката, со што беше остварено нејзиното законско право.
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ИЗДАДЕНИ СИНИ КАРТОНИ И ОВОЗМОЖЕНА ХИРУРШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ЛИЦЕ 
ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

Е. П. од Скопје, поднесе претставка во која наведе дека и покрај тешката материјално-
финансиска состојба, од страна на Центарот за социјални работи не и се одобрува еднократна 
парична помош и дека поради немање сини картони и финансиски средства не можело да се 
изврши неопходна хируршка интервенција над нејзиниот малолетен син. По утврдувањето 
на фактичката состојба Народниот правобранител препорача надлежниот центар да и додели 
еднократна парична помош што беше и направено, а по неговата интервенција Фондот за 
здравствено осигурување издаде потврда врз основа на која и без сини картони се создадоа 
предуслови хируршката интервенција да се изврши без надоместок.

ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ТОПИЛНИЦАТА ВО ВЕЛЕС ЗАПРЕ СО 
РАБОТА

Народниот правобранител по сопствена иницијатива покрена постапка во врска со 
сознанијата стекнати од дневно-информативните гласила и другите електронски медиуми во 
кои беа објавени реагирања на граѓани од Велес по однос на работата на Топилницата за 
олово и цинк при МХК “Злетово”-Велес. Во текот на постапката се обрати до надлежните 
органи - Државниот инспекторат за животна средина и Државниот санитарен и здравстен 
инспектор, со укажување од потребата за преземање дејства во рамките на нивните законски 
овластувања заради разрешување на проблемот со загадувањет на воздухот во Велес, во кои 
особено укажа на неопходната потреба да биде извршен увид на лице место, да се утврди 
фактичката состојба на начин што, меѓу другото, ќе бидат извршени неопходните мерења во 
рамките на објективните можности, меѓутоа укажа и на обврската и потребата од иницирање 
постапка за набавка на други соодветни мерни инструменти и доколку биде констатирана 
неправилност во работењето на правниот субјект да се преземат сите управни мерки и 
активности согласно законот.

Дадените укажувања беа прифатени и по извршениот инспекциски надзор се донесе 
Решение за забрана со работа на МХК “Злетово”-комплекс Металургија, а против одговорните 
лица во правното лице беа поднесени барања за поведување прекршочна постапка, како и 
кривична пријава. 

СО ПОМОШ НА НП ГРАЃАНИН ОСТВАРИ ПОВРАТ НА ПОГРЕШНО 
УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

Ј.К. од Кавадарци, достави претставка во која наведе дека од страна на Мини-стерството 
за финансии му се повредуваат правата со тоа што не му се дозволува враќање на погрешно 
уплатените средства на име процесни трошоци, на жиро-сметка на Основниот суд во Кавадарци 
наместо на доверителот. Постапувајќи по претставката Народниот правобранител констатира 
дека Министерството за финансии во конкретниов случај погрешно го применува членот 36, 
став 3 од Законот за судските такси, наведувајќи дека не може да се изврши поврат на 
средствата бидејќи поминало повеќе од една година од денот на уплатата, од кои причини со 
препорака укажа дека предметните парични средства не се уплатени како судски такси, туку 
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како процесни трошоци поради што и не можат да се применуваат одредбите од наведениот 
закон. Ваквиот став беше прифатен, по што надлежниот орган изготви Решение со кое на 
граѓанинот му се дозволи да ги подигне средствата.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НП КОРИГИРАНИ СПОРНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИ ОД АД 
„МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“

М.Н. од Битола достави претставка до Народниот правобранител во која наведе дека од 
страна на АД „Македонски телекомуникации” е задолжена да плати неосновано високи износи 
на повеќе телефонски сметки за наводно извршени разговори со телефонските броеви од 
серијата 0500, поради што и е исклучена телефонската линија.

Постапувајќи по претставката Народниот правобранител констатира дека е извршена 
злоупотреба на телефонската линија на подносителката од страна на други лица, поради што 
се обрати до службата на АД „Македонски телекомуникации” - „Градски телефон” со укажување 
да се коригираат спорните сметки, по што стручната служба на „Македонски телекомуникации” 
донесе решение со кое ја прифати интервенцијата на Народниот правобранител и изврши 
отпис на спорните импулси.

ПОЛИЦИСКА БРУТАЛНОСТ ВО РАДУША
По телефонското јавување на граѓанинот Н.Љ. од с.Радуша, а во врска со приведувањето 

на лицето С.М. од с.Радуша од страна на овластени службени лица поради основано сомневање 
дека бил инволвиран во нападот на Полициската станица „Теарце” и по објавувањето на 
информацијата во дневниот печат, Народниот правобранител покрена постапка во текот на 
која констатира дека од страна на службените лица биле пречекорени службените овластувања 
и била употребена прекумерна и непотребна физичка сила над наведениот граѓанин како 
резултат на што истиот задобил тешки телесни повреди. За случајот беше побарана целосна 
информација од министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи, а воедно 
беше доставено и соопштение до средствата за јавно информирање. По изнесување на случајот 
во јавноста и по налог на министерот за внатрешни работи беа извршени детални проверки од 
страна на Секторот за интерна контрола на Министерството, при што е утврдена одговорност 
на три раководни работници на Дирекцијата за државна безбедност и е констатирано дека 
двајца оперативци на оваа служба ги пречекориле службените овластувања. За понатамошните 
дејства Народниот правобранител не е известен.

НЕОСНОВАН ОТКАЗ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО КРИЗНИТЕ ПОДРАЧЈА
Р.Џ, Е.Р, А.Џ, А.М и С.Б. од с. Арачиново, Скопје, поднесоа претставка во која наведоа 

дека им се повредени правата од работен однос со тоа што од страна на работодавецот биле 
донесени решенија за престанок на работниот однос поради повреда на работната дисциплина, 
односно недоаѓање на работа, а кои не им биле врачени со што им било ускратено правото на 
остварување заштита кај работодавецот, синдикатот, инспекциските органи, пред надлежниот 
суд и другите органи во согласност со закон. По проучување на наводите во претставката, а 
имајќи ги предвид настанатите состојби во с.Арачиново и воените дејства што се преземаа 
во тој регион, Народниот правобранител достави сугестија со која на работодавецот му 
укажа на потребата од повторување на постапката во делот на доставување на донесените 
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решенија, за да можат работниците да го искористат правото на приговор, односно да ја 
оспорат правилноста и законитоста на решенијата. Покрај тоа, до министерот кој раководи со 
Министерството за труд и социјална политика Народниот правобранител достави барање за 
преземање дејства за спроведување на информацијата на Владата на Република Македонија, 
според која на работниците од кризните подрачја не треба да им престане работниот однос 
поради изостанување од работа или нередовно доаѓање на работа за време додека трае 
кризата. Постапката по претставкта е се уште во тек.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2002

ЈА ЗЛОУПОТРЕБИЛ ПОЛИЦИСКА УНИФОРМА ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИ 
РАБОТИ

Подносителката Н.Н. од Скопје побара помош од Народниот правобранител за утврдување 
на одговорноста на овластено службено лице З.И. - инспектор во органот за внатрешни работи 
за град Скопје, бидејќи истиот употребил насилство спрема нејзиниот син со злоупотреба 
на својата позиција иако не се работело за службено дејствие, туку за расчистување на 
љубовната врска на нивните деца.

Народниот правобранител констатира дека службеното лице ги злоупотребило своите 
овластувања со елементи на сторување на кривично дело спрема синот на поднесувачката 
на претставката, поради што до Основното јавно обвинителство – Скопје достави Барање 
за покренување постапка заради утврдување на неговата кривична одговорност затоа што 
вперил службен пиштол во главата, почнал грубо да го навредува и малтретира, а потоа 
со тупаници го удирал во пределот на главата при што му нанел телесна повреда изразена 
како потрес на мозокот и нагмечување по главата и телото кај оштетениот, а кај соседите на 
оштетениот предизвикале чувство на несигурност, загрозување и страв во кои дејствија се 
содржани битните одбележоци на кривичното дело “Насилство” од член 386 на Кривичниот 
законик на Република Македонија.

Народниот правобранител беше известен дека по завршувањето на постапката за 
утврдување на одговорноста на овластеното службено лице З.И. било донесено Решение со 
кое на ова лице му престанува работниот однос со отказ, кој отказ се заменува со парична 
казна во износ од 10% од месечната плата во времетраење од 6 месеци поради констатирано 
кршење на работната дисциплина предвидена во член 133, став 1, точка 1, 7 и 24 од 
Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.

Државниот секретар на Министерството за внатрешни работи-Скопје до Народниот 
правобранител достави известување во кое е наведено дека Министерството смета дека 
одредбите од Колективниот договор се правилно применети во конкретниот случај и дека е 
донесена правилна одлука со која на неговиот работник отказот му бил заменет со парична 
казна во висина од 10% од месечната плата во траење од шест месеци ценејќи дека со вака 
изречената мерка ќе се оствари целта на казнувањето.

Имајќи го предвид одговорот на Министерството за внатрешни работи дека против 
овластеното службено лице била водена постапка за утврдување на неговата одговорност 
за повреда на работната дисциплина во која му била изречена соодветна мерка предвидена 
со општиот акт на Министерството, како и одговорот на Основното јавно обвинителство дека 
против именуваното службено лице на органот за внатрешни работи до Основниот суд во 
Скопје поднело обвинителен акт за кривично дело Насилство (како што гласеше и барањето 
на Народниот правобранител), Народниот правобранител констатира дека се преземени сите 
мерки од  негова надлежност за заштита на повредените права на синот на подносителката 
на претставката и за санкционирање на сторителот на повредата со што ја заврши постапката 
по преземени дејствија.
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СУДОТ ЗА РАБОТЕН СПОР НАМЕСТО ИТНО РЕШАВАЛ ДЕСЕТ ГОДИНИ
До Народниот правобранител достави претставка лицето З.З. од с.Стрелци - Кичевско 

во која наведе дека уште од 1989 година пред Основниот суд Кичево води работен спор и 
дека постапката, иако во вакви случаи треба да е итна, предметот повеќе од 10 пати бил 
укинуван и враќан на повторна постапка, така што до денот на поднесувањето на претставката 
подносителот се уште ги нема остварено правата од работен однос. Понатаму во претставката 
се наведува дека од Јули 2001 година предметот се наоѓа на одлучување пред Врховниот суд 
на Република Македонија по изјавена ревизија од негова страна каде исто така постапката 
неоправдано се одолжува, со што не му е обезбедено уставното и законското право на судење 
во разумен рок. 

Народниот правобранител констатира дека станува збор за повреда на правата 
на подносителот на претставката од страна на Врховниот суд на Република Македонија 
предизвикана со непостапување по изјавена ревизија, односно повреда на одредбата од 
член 7 од Законот за судовите каде е наведено правото на законито, непристрасно, чесно 
и во разумен рок судење. При таква констатирана состојба во рамките на своите законски 
надлежности упати сугестија до претседателот на Врховниот суд на Република Македонија со 
која беше побарано приоритетно одлучување по изјавената ревизија и донесување одлука 
во најкраток можен рок, дотолку повеќе што станува збор за работен спор кој трае повеќе од 
10 години. 

Врз основа на доставената сугестија, од страна на Врховниот суд на Република Маке-
донија беше доставен допис од 11.03.2002 година со кој Народниот правобранител беше 
известен дека претседателот на Судот одлучил на предметот да му биде даден приоритет во 
решавањето и дека истиот веднаш ќе биде земен во работа. 

На 10.04.2002 година подносителот на претставката го извести Народниот правобранител 
дека по ревизијата изјавена од негова страна Врховниот суд на Република Македонија донел 
пресуда и дека истата му била доставена. 

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ГИ УЦЕНУВА ГРАЃАНИТЕ ПРИ 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

До Народниот правобранител граѓанинот В.К. од Прилеп достави претставка во која 
наведе дека му се повредени правата од страна на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија – Скопје со тоа што по доставено барање за одобрување болничко лекување во 
странство за неговото дете и по добиеното одобрение, односно Конзилијарно мислење на 
надлежен орган и Решение за одобрено лекување во странство, Фондот наместо да постапи во 
согласност со законот му понудил да потпише договор за согласност трошоците за лекување 
во странство кои изнесувале над 20 000,00 германски марки да паднат на негов товар, иако 
според Законот за здравствено осигурување и Правилникот за начинот на користење на 
здравствените услуги на осигурените лица во странство, осигурениците учествуваат со 20%, 
а Фондот со 80% од фактички направените трошоци.

Народниот правобранител констатира дека во конкретниов случај е постапено спротивно 
на Законот со што е повредено правото на граѓанинот В.К., односно се утврди дека Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, продолжува со вообичената пракса да ги уценува 
осигурениците да потпишат договори за кои не постои правен основ, со цел со потпишувањето 
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на договорот трошоците направени за интервенцијата да паднат на товар на осигуреникот 
наместо на Фондот.

Имајќи го предвид фактот што и во претходниот период пред Народниот правобранител 
беа поднесени неколку претставки според кои Фондот со склучување на договори со 
осигурениците ја избегнуваше законската обврска за признавање на 80% од фактички 
направените трошоци за интервенцијата во странство, Народниот правобранител оцени дека 
станува збор за ист случај и дека и покрај претходните негови укажувања и отстранување на 
незаконските акти за поединечни случаи Фондот и понатаму продолжи со истата практика.

Народниот правобранител до Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
достави Препорака со која  побара Фондот да преземе мерки и дејства за остварување 
на правата на подносителот на претставката, односно да му бидат исплатени 80% од 
трошоците направени за одобреното лекување во странство на неговиот син, согласно член 
32 од Законот за здравствено осигурување и подзаконските прописи со кои е уредено ова 
прашање (Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување 
во странство и Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените 
лица во странство).

По неколку ургенции беше донесено Решение со кое беше остварено правото на 
подносителот, односно 80% од трошоците за лекување паднаа на терет на Фондот за 
здравствено осигурување-Скопје, што впрочем е предвидено со законските и подзаконските 
акти.

ЛИЦЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК  БЕЗ ЗАШТИТА И ГРИЖА ОД ДРЖАВАТА
Во претставката А.Д. од Прилеп побара ангажирање на Народниот правобранител во 

правец на ублажување на неговата тешка социјална положба со остварување на правото 
на социјална парична помош кое не можел да го оствари пред ЈУ „Меѓуопштински центар за 
социјална работа” во Прилеп.

Подносителот на претставката не поседуваше никаков акт со кој му биле одбивани 
барањата поради што и не можел да бара заштита на своите права пред непосредно повисоките 
органи. Народниот правобранител оцени дека има основ за покренување постапка бидејќи 
подносителот живеел сам и немал никакви приходи, а за користење на живеалиштето не му 
било наплаќано поради лошата социјална положба во која се наоѓал. 

По укажувањето на Народниот правобранител ЈУ „Меѓуопштински центар за социјална 
работа” оцени дека се исполнети законските услови за остварување на правото на социјална 
парична помош, а со оглед на тоа што непризнавањето на правото на социјална парична 
помош е спротивно на член 29 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
РМ” бр.50/97) и Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за 
утврдување и остварување на правото на социјална парична помош („Службен весник на РМ” 
бр.15/98) Народниот правобранител оцени дека постојат законски претпоставки подносителот 
на претставката да го оствари ова право.

По сугестијата на Народниот правобранител, ЈУ „Меѓуопштински центар за социјална 
работа” во Прилеп донесе Решение со кое на подносителот на претставката му било признато 
правото на социјална парична помош.
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ПО РАСПАД НА БРАЧНА ЗАЕДНИЦА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ ДВА МЕСЕЦА ЗАТВОРЕНО ВО 
ДОМОТ НА РОДИТЕЛОТ

До Народниот правобранител претставка достави граѓанинот М.М од Скопје во која 
наведе дека во тек е судска постапка за развод на брак со нејзиниот сопруг и дека веќе било 
дадено мислење од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје двете 
деца да бидат доверени на нејзино чување и воспитување, но дека едното дете при видување 
со таткото два месеца присилно е задржано во неговиот дом. Интервенција од Народниот 
правобранител беше побарана и поради наводите дека детето откако е кај таткото воопшто 
не посетува настава, а посериозен проблем претставуваше фактот дека тој боледува од 
параноидна шизофренија што можеше да значи сериозна опасност за здравјето на детето и 
неговата сигурност.

Ценејќи дека на детето му е повредено правото на лични контакти со двата родитела 
согласно одредбите од член 76 од Законот за семејството Народниот правобранител покрена 
постапка и од разговорот со стручните лица од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
Скопје доби потврдување на наводите, но бидејќи беше во тек судска постапка за развод на 
брак немаше законски услови да бара од Центарот да донесе решение за времено доверување 
на децата кај мајката врз основа на кој акт би постапило и Министерството за внатрешни 
работи.

Ваквите околности претставуваа потешкотија за преземање на дејствија од страна на 
Министерството за внатрешни работи бидејќи не постоеше акт врз основа на кој би можеле 
насилно да влезат и да го приведат сопругот на подносителката и со тоа да го одземат од него 
детето, а од друга страна Народниот правобранител бидејќи нема овластувања да презема 
дејствија пред судовите, немаше услови за забрзување на постапката за развод на брак 
односно донесување пресуда во која воедно се одлучува и за доделувањето на децата.  

По барањето на Народниот правобранител полицијата континуирано го набљудуваше 
домот на сопругот на подносителката со цел доколку се случи тој да излезе да биде повикан 
на разговор во Полициската станица и на тој начин детето да биде извлечено од куќата.

По неговото приведување во полициската станица биле повикани и стручните лица од 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа со цел веднаш на детето да му дадат неопходна 
помош по преживеаната траума од одделувањето со мајката и двомесечното затварање во 
куќата.

Народниот правобранител беше известен дека Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа ги презел сите неопходно мерки за нејзина заштита, дека со децата е привремено 
сместена на друго место и дека детето е во ред, а дека нејзиниот сопруг ќе биде задржан на 
лекување во болницата „Бардовци”.
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ГРАЃАНИН НЕ СМЕЕ ДА ОСТАНЕ НА УЛИЦА ПОРАДИ ТОА ШТО НЕГОВИОТ ДОМ - 
СТАН, ПРЕДМЕТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА БИЛ ВРАТЕН НА 
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ

О.М. од Скопје, до Народниот правобранител достави претставка во која наведе дека 
и се повредени уставните и законски права со тоа што како на носител на станарско право 
на станот кој во постапка за денационализација бил вратен на поранешните сопственици, 
не и бил доделен друг стан на користење и покрај тоа што поминало време подолго од една 
година сметано од моментот кога поранешните сопственици се стекнале со правото да им 
биде вратен предметниот стан.

Народниот правобранител констатира дека на подносителката на претставката и се 
повредени правата што произлегуваат од член 70 од Законот за денационализација па за 
надминување на настанатиот проблем, до надлежната комисија во Владата на Република 
Македонија, достави сугестија во која побара доследна примена на одредбите од Законот за 
денационализација, што во целост беше прифатена и на подносителката и беше доделен друг 
стан на користење.

ПО ПРЕПОРАКА НА НП ФОНДОТ УТВРДИ НОВ, РЕАЛЕН ИЗНОС НА ИНВАЛИДСКА 
ПЕНЗИЈА

И.Т. од Скопје до Народниот правобранител достави претставка во која наведе дека во 
постапката за признавање на правото на инвалидска пензија пред Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, му се повредени уставните и законски права со тоа 
што му бил утврден понизок износ на пензија од оној што требало да го остварува месечно.

Народниот правобранител врз основа на изнесените наводи и приложените материјални 
докази кон претставката констатира дека првостепениот орган погрешно го применил матери-
јалното право, кога нашол дека инвалидноста кај подносителот на претставката настанала 
како последица на болест, а не како последица од повреда на работа. Од овие причини 
во текот на постапката Народниот правобранител му укажа на второстепениот орган дека 
подносителот на претставката повредите ги за добил на работа поради што и настапила 
инвалидноста, па од тие причини месечниот износ на пензијата треба да изнесува 80% од 
пензиската основа. 

Во текот на постапката надлежниот орган во целост го почитуваше ставот на Народниот 
правобранител и со доследна примена на законските одредби донесе решение со кое на 
граѓанинот му беше признат нов, повисок износ на инвалидската пензија.
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НП ПОБАРА РЕДОВЕН СТУДЕНТ ДА ДОБИЕ ОДЛОЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК
М.А. од Скопје во претставката наведе дека му биле повредени уставните и законски 

права на редовно школување затоа што и покрај доставениот доказ дека е редовен студент 
на Електротехничкиот факултет во Скопје, добил покана за извршување на воени должности-
отслужување на воениот рок.

Постапувајќи по претставката Народниот правобранител констатира дека истата е 
основана, поради што на подрачното одделение на Министерството за одбрана со писмен 
акт му укажа дека во случајов се исполнети сите законски претпоставки за одложување на 
воениот рок.

Вака даденото укажување во целост беше почитувано и на подносителот на претставката 
му беше одложено служењето на воениот рок.

НАСТАВНИК ИЗВЕДУВАЛ НЕКВАЛИТЕТНА НАСТАВА ЗА ДА ИМ ДРЖИ ПРИВАТНИ 
ЧАСОВИ НА УЧЕНИЦИ

Група ученици од Државното средно училиште „Љупчо Сантов” од Кочани до Народниот 
правобранител поднесоа претставка во која наведоа дека од страна на нивниот наставник по 
предметот сметководство им се повредуваат Уставните и законски права со некоректниот и 
непрофесионален однос на наведениот наставник, кој честопати вршел психичко малтретирање 
со навредување, а поради неквалитетната настава биле принудувани да посетуваат приватна 
настава кај истиот наставник. 

Народниот правобранител, по проучување на изнесените наводи во претставката оцени 
дека истата е основана и со свое укажување се обрати до Државниот просветен инспекторат, 
како и до директорот на училиштето и побара секој во рамките на своите надлежности да 
преземе соодветни мерки за надминување на состојбата. 

Вака даденото укажување во целост беше прифатено, а по преземените активности од 
страна на надлежниот инспекторат и директорот на училиштето, состојбата беше надмината 
и како од аспект на пристапот на наставникот во изведувањето на наставата така и од аспект 
на однесувањето на учениците на часовите.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2004

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ ЗА ПОЛИЦАЕЦ КОЈ ПРИВЕЛ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА БЕЗ ПРИТОА 
ДА ИМ ОВОЗМОЖИ ПРАВО НА АДВОКАТ

М.Р. од Охрид поднесе претставка заради повреда на правата на малолетни лица од 
17, 13 и 10 години од страна на службени лица на Министерството за внатрешни работи. 
Народниот правобранител утврди дека на наведените малолетни лица им било оневозможено 
право на бранител во полициска постапка и дека биле приведувани и  повикувани на разговор 
во Министерството без присуство на родител или друго возрасно лице, поради што оцени дека 
станува збор за драстично кршење на детските права со повреда на законот и правилата на 
однесување на службените лица.

Поради тоа Народниот правобранител достави предлог за поведување дисциплинска 
постапка против инволвираните службени лица укажувајќи дека според Уставот на Република 
Македонија сите лица, особено малолетните имаат право на бранител во текот на полициската 
постапка,  и дека според прописите за вршење на работите на Министерството за внатрешни 
работи овластените службени лица не можат да приведат дете без присуство на родител и 
бранител и нагласи дека спрема малолетните лица е предвидена посебна процедура според 
која службените лица не можат да притворат и задржат дете што не наполнило 14 години, 
затоа што истото не е кривич-но одговорно. Народниот правобранител особено укажа на 
одредбите од Конвенцијата за правата на детето, според кои при лишување на дете од слобода 
(која мерка може да се преземе само како крајна и последна), службеното лице треба да се 
однесува со почитување на достоинството на детето, веднаш да го извести родителот и без 
негово присуство да не презема никави мерки против детето, а на детето да му овозможи 
добивање соод-ветна правна помош, односно бранител. Постапувајќи по укажувањата 
и предлозите на Народниот правобранител Министерството за внатрешни работи против 
службените лица инволвирани во случајот покрена дисциплинска постапка за утврдување 
одговорност за повреда на работната дисциплина и правилата на однесување и постапување 
и по спроведената постапка им беа изречени соодветни дисциплински мерки.    

ПОРАДИ ЛОШ ТРЕТМАН СО ПАЦИЕНТИТЕ СУСПЕНДИРАН ВРАБОТЕН ВО 
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

Д.Ц. од Скопје поднесе претставка во која наведе дека нејзиниот сопруг хоспитали-
зиран во Психијатриска болница бил физички малтретиран и тепан од страна на медицинскиот 
персонал на болницата, поради што побарала интервенција за заштита на неговите права 
од страна на одговорните лица во Болницата, од Министерството за внатрешни работи и од 
Народниот правобранител. Заради добивање целосни сознанија за случајот веднаш по доби-
вањето на претставката Народниот правобранител изврши увид и консултативна средба со 
одговорни лица во Болницата, при што  неспорно утврди дека на телото на  пациентот  постојат 
видливи траги од физички повреди. Со цел истражување на случајот беше формирана и интерна 
петчлена комисија од доктори-специјалисти од Установата која со поединечни разговори со 
персоналот кој бил во контакт со пациентот, преку рендгенски и други снимања и испитувања 
на пациентот побарани од  други клиники изготви извештај за утврдената фактичка состојба. 
Народниот правобранител побара примерок од извештајот и информација за преземените 
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мерки, по што беше известен дека е потврдено дека на пациентот била применета прекумерна 
сила од страна на болничар во болницата и дека заради пречекорување на овластувањата 
кон болничарот била поведена дисциплинска постапка при што бил суспендиран од работа, 
а воедно разрешен од функција бил и раководителот на Одделението каде пациентот бил 
хоспитализиран.

Народниот правобранител ја продолжи постапката интервенирајќи и во покренувањето 
кривична постапка од страна на Министерството за внатрешни работи. Народниот правобранител 
ја следеше натамошната состојба во Болницата во однос на третманот на пациентите, при што 
во натамошниот тек на постапката од Болницата побара преземање превентивни мерки за 
спречување на ваквите недозволени и непожелни инциденти кон пациентите. За таа цел во 
Болницата покрај направените кадровски промени беа организирани и едукативни семинари и 
работилници со стручни лица од земјата и од странство. Со преземањето на сите можни мерки 
од надлежните органи во наведениот случај Народниот правобранител ја заврши постапката 
по поднесената претставка и во натамошниот период немаше информации за вакви случувања 
во Болницата.

ПОСТАПКИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
ТРААТ СО ГОДИНИ

Х.Х. од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка во која наведе дека 
и се повредени уставните и законските права во постапката за денационализација бидејќи 
и по истекот на подолг временски период не се преземени дејства за донесување управен 
акт со кој ќе биде одлучено во контекст на барањето за денационализација - враќање на 
недвижен имот. Постапувајќи по претставката, притоа имајќи ги предвид изнесените наводи, 
околностите и приложените факти и докази, Народниот правобранител, констатира дека истата 
е основана. Имено, во врска со конкретнава управна работа станува збор за постапување 
спротивно на начелата за итност, ефикасност, економичност и ефективно остварување на 
правата на граѓаните во смисла на одредбите од Законот за општата управна постапка, 
односно Законот за денационализација, што претставува повреда на правата на странката-
учесник во постапката. Впрочем, во случајов воопшто не е спорно дека предметното барање 
е доставено во средината на 2001 год., но и покрај ваквата состојба се уште не е донесен 
првостепен управен акт-решение, ниту пак, на каков било друг начин странката е известена 
за текот и исходот на постапката.

Со оглед на фактот што во случајов не беше почитуван законски определениот рок 
што произлегува од одредбите од Законот за денационализација, како и заради спречување 
натамошно предизвикување штетни последици по однос на лицето наследник на правото 
на денационализација на предметниот имот, во контекст на своите овластувања што про-
излегуваат од Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител, укажа 
на потребата од приоритетно постапување и одлучување по конкретниот предмет со цел 
обезбедување на односното право на денационализација. Воедно Народниот правобранител 
побара да биде известен кои и какви дејства биле преземени во изминатиот период по повод 
предметното барање и за причините поради кои подолго време не било одлучено по истото. 
Во натамошниот тек на постапката надлежниот управен орган-Комисијата за одлучување по 
барања за денационализација со седиште во Општина „Гази Баба”-Скопје на  Министерството 
за финансии во врска со предметната управна работа-барање за денационализација, го 
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извести Народниот правобранител дека донела соодветно решение, со што всушност беше 
постапено во смисла на содржината на даденото укажување на Народниот правобранител. 

НА ГРАЃАНКА НЕ И СЕ ПРИЗНА ПРАВО НА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА ИАКО Е СО 
УТВРДЕНА ТРАЈНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА

Р.З. од Скопје поднесе претставка поради повреда на правата од пензиско и инвалидско 
осигурување, затоа што иако била трајно неспоспобна за работа не и било признато право на 
инвалидска пензија, односно од страна на комисиите за оценка на работната способност било 
утврдено дека кај неа не постои загубена работна способност. Народниот правобранител 
вклучувајќи се во постапката по жалба против првостепеното решение оцени дека е нес-
порен фактот дека подносителката на претставката е со нарушена здравствена состојба, 
поради што повеќепати била и болнички лекувана. Тргнувајќи од вака утврдената фактичка 
состојба Народниот правобранител му укажа на второстепениот орган дека при повторното 
одлучување треба да ги земе предвид сите наведени заболувања и врз основа на правилно 
и реално утврдена фактичка состојба да издаде соодветен наод и мислење за работна 
способност на подносителката. По доставувањето на писменото барање беа извршени и 
неколку увиди во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и второстепената комисија, 
со повторно укажување на тешката здравствена состојба на подносителката на претставката. 
По наведените интервенции и дејствија на Народниот правобранител беше утврдена трајна 
неспособност за работа, поради што требаше да се донесе решение за инвалидска пензија. 
Во понатамошната постапка Народниот правобранител повторно интервенираше да се донесе 
решение за висината на пензијата, по што беше постапено и подносителката го оствари 
правото на инвалидска пензија. 

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК БРУТАЛНО ПРЕТЕПА ГРАЃАНИН НА ЈАВНО МЕСТО
Граѓанинот Р.С. од ромската етничка заедница од Скопје при крајот на 2004 год. побара 

помош од Народниот правобранител заради утврдување одговорност на овластеното службено 
лице П.Т. вработен во органот за внатрешни работи за град Скопје, бидејќи истиот на јавно 
место, пред многу граѓани брутално постапувајќи врз него употребил физичка сила нанесувајќи 
му средно-тешки телесни повреди констатирани од неколку здравствени организации во 
Скопје поради што морал да биде и на болничко лекување. Поради сериозноста на повредите 
на човековите права и слободи и поткрепеноста на наводите на граѓанинот со соодветни 
материјални докази, Народниот правобранител се одлучи против пријавеното службено 
лице на органот за внатрешни работи веднаш да поднесе кривична пријава до Основното 
јавно обвинителство-Скопје поради основано сомневање дека истиот сторил кривично дело 
против слободите и правата на човекот и граѓанинот од Кривичниот законик на Република 
Македонија. Надлежното обвинителство го извести Народниот правобранител дека покренало 
постапка со собирање потребни известувања против пријавеното службено лице за кривично 
дело - Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување од член 
142 од Кривичниот законик на Република Македонија. Постапката по претставката е во тек и 
се чека јавнообвинителска одлука за случајот.
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ИМИЊА НА ТРОЈЦА СУДИИ ИЗНЕСЕНИ ВО ЈАВНОСТ
Народниот правобранител јавно ги посочи имињата на тројца судии за кои побара 

Републичкиот судски совет да поведе постапка за утврдување одговорност поради нестручно 
и несовесно работење и отсуство на етички однос.

Резултат: Републичкиот судски совет поведе постапка за оценување на стручноста на 
еден од судиите по што предложи, а Собранието на Република Македонија го разреши. За 
другите двајца судии беше поведена претходна постапка за утврдување на стручноста и 
совесноста во вршењето на судската функција.

ПОНИШТЕНИ 75 РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
Откако констатира дека во Министерството за транспорт и врски се донесени решенија 

за престанок на работен однос бидејќи повеќе градоначалници не потпишале спогодби за 
преземање државни службеници во општините, со што беа повредени нивните права од 
работен однос, Народниот правобранител достави укажување до Агенцијата за државни 
службеници. Агенцијата постапи по укажувањето и жалбите на сите вработени ги уважи, а 
поединечните решенија за престанок на работниот однос ги поништи.

СЕКТОРОТ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ НЕ 
ПОСТАПУВА ПО БАРАЊАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Врз основа на спроведени постапки Народниот правобранител констатира повреди 
на човековите слободи и права со противправно лишување од слобода, мачење и друго 
сурово, нечовечно постапување и малтретирање при вршење на службени овластувања од 
припадниците на Министерството за внатрешни работи за што јавно го повика министерот 
за внатрешни работи да ги преземе сите мерки од негова надлежност за елиминирање на 
ваквите појави.

Воедно Народниот правобранител ја информираше јавноста дека е попречен во работата 
бидејќи Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди не  доставува потребни 
информации за целосно спроведување истрага.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и понатаму продолжува  
со попречување на работата на Народниот правобранител бидејќи не ги доставува бараните 
податоци и информации. 

НЕПОЧИТУВАЊЕ НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ОД ЈП 
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ

До Народниот правобранител претставка достави И.Л. од Скопје во која наведе дека и се 
повредени правата од ЈП „Македонски железници”-Скопје поради непочитување на уставното 
и законско право на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во 
органите на државната власт и другите јавни институции.



335

20 години Народен правобранител

Од претставката произлезе дека Јавното претпријатие донело Решение за престанок на 
работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени, на 
што подносителката поднела приговор до Комисијата за работни односи на ЈП „Македонски 
железници”. 

Народниот правобранител констатира повреда на правата на подносителката, со оглед 
дека Управниот одбор на Јавното претпријатие при одлучувањето не постапил во смисла 
на Амандманот XI на Уставот на Република Македонија, во кој како темелна вредност на 
уставниот поредок е предвидена и соодветната и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на 
сите нивоа.

Имајќи ги предвид надлежностите што произлегуваат од Амандманот XI на Уставот 
на Република Македонија и одредбите од Законот за народен правобранител, Народниот 
правобранител со повеќе дописи се обрати до Јавното претпријатие „Македонски железници”-
Скопје и побара во целост да се прифати приговорот на подносителката, а во таа смисла да 
се укине решението за престанок на работниот однос по што ќе се донесе ново решение 
според кое подносителката ќе биде распределена на работно место што одговара на нејзината 
стручна подготовка.

ЈП „Македонски железници” го извести Народниот правобранител дека приговорот е 
уважен, а подносителката е распределена на соодветно работно место.
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ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ Е БЕСПЛАТНО!
Народниот правобранител побара од Министерството за образование и од Владата на 

Република Македонија со закон да се утврди и да не се дозволи материјалната состојба на 
семејствата или несоодветните услови во училиштата да бидат причина за непосетување на 
основното образование.

Министерството за образование и наука се согласи да обезбеди средства за оваа намена. 

НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА – ПРИЧИНА ЗА ЗАГУБА НА 
ЖИВОТОТ НА ЕДЕН МАЛОЛЕТНИК

Во мај 2006 година малолетниот Трајан Беќиров од Скопје го загуби животот во водите 
на реката Вардар како последица на непрофесионалното постапување на припадници на 
Посебната единица на полицијата за борба против криминалот. Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи и Јавниот 
обвинител и покрај инсистирањето на Народниот правобранител не најдоа за потребно да 
побараат расветлување на случајот со спроведување независна истрага од страна на надлежен 
истражен судија.

ДВАЕСЕТ И  ОСУМ ГОДИНИ ПОТРАГА ПО ПРАВОСИЛНОСТ НА СУДСКА ОДЛУКА
Чекајќи ја правосилноста на оставинското Решение О. бр. 550/78 од 10.11.1978 на 

Основниот суд Скопје 1 од Скопје година наследничката П. Ч. починала, а нејзините наследници 
се уште се надеваат дека нема да ја доживеат судбината на нивната мајка очекувајќи дека 
судот ќе најде начин оставинското решение да го огласи за правосилно.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2007

АЛФИТЕ ПРЕТЕПАА МАЛОЛЕТНИК, ЗАТОА ШТО НЕ ЗНАЕЛ 
КАДЕ Е УЛИЦАТА “ЧЕ ГЕ ВАРА”

Откако од малолетник од Шуто Оризари не ја добиле бараната информација за адресата 
на лицето по кое трагале АЛФИ-те го претепале и за да го прикријат незаконитото постапување 
го привеле во Полициската станица Чаир наводно заради утврдување на идентитетот.

По спроведена постапка во која обезбеди релевантни докази, Народниот правобранител 
против полицискиот службеник А. Р. од Посебната мобилна единица на полицијата за борба 
против криминалот поднесе барање за покренување постапка за утврдување казнена 
одговорност кое јавниот обвинител го прифати барајќи од надлежниот суд да отвори и 
спроведе истрага за кривично дело против слободите и правата на човекот и граѓанинот и 
покрај тоа што Секторот за внатрешна контртола се обиде да ја прикрие одговорноста на 
полицискиот службеник.

НОСЕЊЕТО ШАМИЈА НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ПРЕЧКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА 
ПАТНА ИСПРАВА

Народниот правобранител до Владата на Република Македонија достави информација 
со барање за измена на подзаконските акти за начинот на фотографирање за јавни исправи.

Истовремено Народниот правобранител до Уставниот суд достави предлог за поведување 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за обрасците на патните 
исправи и визи на државјаните на Република Македонија во одредбата во која на органот 
кој го издава пасошот му се овозможува самоволно и дискриминаторско однесување при 
утврдувањето на религиозните причини за фотографирање со покривка (шамија) на главата.

И покрај интервенцијата на Народниот правобранител потребна беше една година 
министерот за внатрешни работи да реагира и Правилникот да се измени.

ПО ПРЕДЛОГ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УСТАВНИОТ СУД УКИНА ОДРЕДБИ 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

Уставниот суд го укина членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за здравствено осигурување, како неусогласен со Уставот од причини што со него се 
предвидуваше трошоците за основните здравствени услуги (кои според Законот се на товар 
на Фондот за здравствено осигурување) да ги сносат граѓаните доколку ги користеле во 
здравствена установа со која Фондот нема склучено договор. 
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2008

ЗА НАКЛОНЕТОСТ КОН „АЛФИ”-ТЕ - ДВАЈЦА ЛЕКАРИ ПРЕД ИСТРАЖЕН СУДИЈА!  
Спротивно на Хипократовата заклетва и откако му дале лекарска помош на приведено 

лице во Полициската станица Гази Баба, од солидарност кон „Алфи”-те и со цел да го прикријат 
нивното незаконско постапување, двајца лекари во медицинската евиденција прикажале 
лажна дијагноза за повредите на приведеното лице.

По расветлување на случајот, Народниот правобранител поднесе барање до Јавниот 
обвинител за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност. 

Барањето на Народниот правобранител беше прифатено.

ПОСТХУМНО ГО ОСТВАРИЛА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 
Граѓанка на Скопје поднела барање за остварување право на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице, но поради несовесното и незаконско постапување на Центарот за 
социјална работа и по повеќе  интервенции на Народниот правобранител правото го остварила  
пет години  по смртта.

СТОП ЗА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПИЈАЛОЦИ ЗА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ!
Сознанијата за штетното влијание на енергетските пијалоци врз здравјето на децата 

беше повод Народниот правобранител да покрене постапка по сопствена иницијатива и да 
побара од Владата и ресорните министерства да утврдат законска забрана за продавање и 
купување енергетски пијалоци на лица под 18 години.

Предлогот е прифатен и измените на законската регулатива за забрана на енергетските 
пијалоци за децата е во собраниска процедура.

УСКРАТЕНО ПРАВОТО НА ЖАЛБА ПРЕД ВТОРОСТЕПЕНИТЕ ВЛАДИНИ КОМИСИИ  
Поради неформирање второстепени владини комисии (за решавање предмети од 

областа на пензиското и инвалидското осигурување, за права од работен однос и за други 
права за кои се надлежни во втор степен да одлучуваат комисиите формирани од Владата) и 
неопределување потписник, на граѓаните им беше ускратено правото на жалба и на одговор 
по поднесена жалба во законски предвидените рокови. 

За проблемот беше информиран претседателот на Владата, но до крајот на 2008 година 
проблемот остана неразрешен.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2009

УПОРНОСТА ДАВА РЕЗУЛТАТИ 
Заради заштита на правата на граѓанин, уште во 2005 година Народниот правобранител 

побара од основниот јавен обвинител да поведе истрага против четворица полициски 
службеници за пречекорување на нивните овластувања.

Меѓутоа Основното јавно обвинителство кривичната пријава ја отфрли, а против жрт-
вата покрена обвинение. Поради тоа по барање на Народниот правобранител, Вишото јавно 
обвинителство изврши контрола и на основниот јавен обвинител му укажа дека треба да 
изврши преоценка на одлуката за покренување обвинение против граѓанинот, како и на 
решението за отфрлање на кривичната пријава против полициските службеници.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА 
ЗАМЕНА НА ЛИЧНИТЕ КАРТИ 

Поттикнат од написите во средствата за јавно информирање во врска со проблемот на 
граѓаните за замена на постоечките со биометриски лични карти, Народниот правобранител 
констатира двоен режим на Законот за личната карта во однос на обврските на Министерството 
за внатрешни работи и обврските на граѓаните за замена на старите лични карти најдоцна до 
27.02.2010 година.  

Имајќи предвид дека воведувањето на концептот на т.н. биометриски јавни исправи 
наложува целосна ориентација на граѓанинот кон органот за внатрешни работи наместо 
обратно, односно непримена на начелото на сервисна ориентација на органите со што 
граѓаните може да трпат штетни последици како странки во управната постапка, Народниот 
правобранител  достави иницијатива за измена и дополнување на Законот за личната карта 
со предлог продолжување на рокот за замена на личните карти.

Собранието на Република Македонија го прифати Предлог-законот за личната карта со 
пролонгирање на крајниот рок за менување на личните карти до 2012 година.

ВИШИТЕ РЕНДГЕН ТЕХНИЧАРИ ДОБИЈА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ СПОРЕД 
СТЕКНАТОТО ЗВАЊЕ

Согласно Законот за високото образование и препораките на Министерството за здрав-
ство, рендген техничари се стекнале со високо образование, односносо звање дипломиран 
радиолошки техничар, но по нивните барања не се преземаа мерки за распоредување. По 
укажување на Народниот правобранител, Јавната здравствена установа Здравствен дом-
Скопје донесе решенија за распоредување на овие лица на повисоко работно место согласно 
стекнатото звање.  

ВРАБОТЕН ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ПРЕД СУСПЕНЗИЈА ПОРАДИ ФИЗИЧКО 
НАСИЛСТВО ВРЗ УЧЕНИК

Иако неспорно беше утврдено дека вработено лице во училиште извршило физичко 
малтретирање на дете од училиштето, и по повеќето интервенции и препораки на Народниот 



340

правобранител директорот на училиштето подолг период одбиваше да преземе мерки спрема 
лицето кое физички нападнало ученик, особено поради тоа што во периодот во кој се случил 
настанот тој не бил директор на училиштето. 

Народниот правобранител продолжи со интервенции повикувајќи се и на мерките 
преземени за случајот од страна на Министерството за внатрешни работи и Државниот 
просветен инспекторат, по што директорот му изрече писмена опомена пред суспендирање 
на вработениот, со услов доколку во рок од една година стори или учествува во таква или 
слична конфликтна ситуација ќе му престане работниот однос во училиштето.

ПО УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ РАБОТНОТО ВРЕМЕ УСОГЛАСЕНО 
СО ПОТРЕБИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Заради обезбедување соодветна терапија и третман на зависници од дрога, група 
граѓани побараа од Народниот правобранител да интервенира здравствената установа да го 
прилагоди работното време, за да можат редовно да ја примаат терапијата и навремено да 
пристигнуваат на нивните работни места за да не ја изгубат работата. По интервенција на 
Народниот правобранител, здравствената установа го промени работното време во интерес на 
граѓаните, со цел да не бидат спречени во редовното примање на потребната терапија.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2010

КАЗНЕТ СЛУЖБЕНИК ПОРАДИ ДОЗВОЛУВАЊЕ ИЗЛЕЗ ОД ДРЖАВАТА БЕЗ 
ПРИСУСТВО НА РОДИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ОД РОДИТЕЛИТЕ

По добиени сознанија од медиумите дека полициски службеници на граничен премин не 
реагирале и дозволиле деца од културно-уметничко друштво да отпатуваат во странство без 
присуство на родители или лице овластено од родителите да ги придружува децата, Народниот 
правобранител побара од Министерството за внатрешни работи да го испита случајот и да 
преземе мерки за одговорност. По спроведена дисциплинска постапка службеното лице кое 
ги направило пропустите е дисциплински казнето.

ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ НАЈБРОЈНИ СЕ 
РОМСКИТЕ ДЕЦА

Податокот дека ромските деца се најмногубројни во специјалните училишта беше мотив 
Народниот правобранител да се посомнева во објективноста на издадените наоди и мислења 
за степенот на попреченост. Ценејќи дека не постои единствена комисија за утврдување на 
степенот на попреченост, Народниот правобранител препорача со соодветен општ акт да се 
утврдат органите и институциите кои ќе бидат овластени да утврдуваат и издаваат наод и 
мислење за попреченост на децата и да се предвиди контролен механизам за преиспитување 
на првостепените наоди.

КРИТЕРИУМОТ „ПРВ ДОЈДЕН – ПРВ УСЛУЖЕН” УКИНАТ
Откако Народниот правобранител констатира дека критериумот „Прв дојден - прв 

услужен” содржан во огласот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор за продажба на станбен простор за станбено необезбедени лица - млади брачни 
парови и самохрани родители во градот Скопје ги става во нееднаква положба граѓаните, 
достави укажување за негово укинување.

По укажувањето Владата на Република Македонија донесе одлука со која го поништи 
објавениот оглас и донесе нова програма според која продажбата треба да се врши без 
примена на спорниот критериум.

ПЛАТЕНИ СМЕТКИ ЗА СМЕТ - УСЛОВ ЗА ПОГРЕБУВАЊЕ
Сознанијата дека Јавното комунално претпријатие од Куманово донело одлука да ги 

лиши граѓаните од погребални услуги поради неплатени сметки за комунални услуги, беше 
повод Народниот правобранител да покрене постапка и да интервенира да се укине спорната 
одлука. И по укинувањето на одлуката незаконската практика продолжи. По повторно интер-
венирање на Народниот правобранител граѓаните беа известени дека претходната практика 
ќе престане.
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ПО ПЕТГОДИШНО ИНТЕРВЕНИРАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СЕ 
ВОСПОСТАВИ ЛИЧЕН КОНТАКТ ПОМЕЃУ ДЕТЕ И РОДИТЕЛ

Иако на таткото не му беше одземено родителското право ниту пак, имаше причини за 
времено ограничување на неговото право да одржува лични односи и контакти со детето, 
кое беше доверено на мајката, решенијата на Центарот за одржување такви контакти пет 
години не се спроведуваа. Констатирајќи повреда на правата на детето, но и на таткото, во 
претходните пет години Народниот правобранител интервенираше Центарот да ги преземе 
сите можни мерки за воспоставување редовни лични контакти меѓу детето и таткото. Со оглед 
дека проблемот не беше надминат, Народниот правобранител побара Заводот за социјални 
дејности да изврши стручен надзор над работата на Центарот. По извршениот стручен надзор, 
укажувањата на Заводот и интервенциите на Народниот правобранител, Центарот донесе 
ново решение за видување меѓу детето и таткото и по континуирано следење и работа со 
семејството, контактите меѓу детето и таткото започнаа да се одржуваат. 

НЕ МОЖЕ САМО МАЈКАТА ДА БИДЕ ПРИДРУЖНИК НА ДЕТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НЕГОВА 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА

Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива откако утврди 
дека во новиот Правилник за содржината и начинот на остварување на правата и обврските 
од задолжителното здравствено осигурување, правото за придружба на дете до тригодишна 
возраст хоспитализирано во болничка установа беше предвидено само за мајката, но не и за 
таткото или друг член од семејството, што не беше во согласност со одредбите од Законот за 
здравствено осигурување.  

Имајќи го предвид најдобриот интерес на детето и по препорака на Народниот право-
бранител, Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија изврши 
изменување и дополнување на наведениот правилник со давање можност како придружник 
на детето при болничка хоспитализација да бидат двајцата родители или во оправдани случаи 
друг член од семејството, по што наведениот правилник беше изменет.

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ НАПЛАЌА ДАНОК И НА ПАРИТЕ ИСПЛАТЕНИ ОД 
ПОРОДИЛНОТО БОЛЕДУВАЊЕ

Околноста што исплатата на паричниот надоместок по основ на боледување исклучиво 
по вина на институциите на системот (Фондот за здравствено осигурување на Република 
Македонија) била извршена со задоцнување, за Управата за јавни приходи не претставува 
пречка на неговите корисници, најчесто мајки, да им доставува противзаконски решенија за 
персонален данок на доход.

Управата за јавни приходи не постапи по интервенцијата на Народниот правобранител 
за преземање дејства и мерки за разрешување на конкретниов случај по службена должност и 
на начин поволен за оваа категорија граѓани. Поради тоа беше доставен посебен извештај до 
министерот за финансии, кој смета дека Управата за јавни приходи треба да изврши корекција 
на доставените решенија, во согласност со одредбите од Законот за даночна постапка и 
Законот за општата управна постапка.
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ВТОРОСТЕПЕНИТЕ КОМИСИИ УКИНАТИ, ПРЕДМЕТИТЕ ОСТАНАТИ НЕРЕШЕНИ, А НА 
ГРАЃАНИТЕ ИМ Е ОНЕВОЗМОЖЕН ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДАТА

Заради заокружување на процесот на реформа на начинот на одлучување во управни 
постапки во втор степен за одделни области се донесе Закон за основање државна комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, кој е влезен 
во сила од 21.04.2011 година. Согласно овој закон, започнатите постапки и постапките што 
ќе се започнат пред овие комисии на Владата на Република Македонија до отпочнувањето на 
примената на овој закон, требаше да се завршат од комисиите во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.

Сите второстепени комисии, иако во меѓувреме формално престанаа со работа, не ја 
исполнија законската обврска да ги решат сите предмети, па во моментов настанат е правен 
вакуум, од кој најголеми штети секако трпат граѓаните бидејќи воопшто не можат да добијат 
информација каде се наоѓаат поединечните предмети заедно со нивните списи и кој, односно 
кога ќе донесе одлука по нивните жалби. Народниот правобранител препорачува Владата да 
најде адекватно решение за надминување на ваквата состојба.

ДЕЦАТА ЗАВИСНИЦИ ОД НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА НЕМААТ МОЖНОСТ ДА СЕ 
ТРЕТИРААТ И ЛЕКУВААТ ВО СООДВЕТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Поради се поголемата актуелност на проблемот на децата зависници од наркотични 
средства, Народниот правобранител повторно побара посериозен пристап кон овој проблем 
од надлежните органи кои треба да ги преземат сите можни мерки за соодветен третман, 
лекување, помош и заштита на децата зависници од наркотични средства, вклучително и 
основање посебни здравствени установи и институции.

По укажувањето, Министерството за труд и социјална политика го истакна приоритетот 
т.е. отворање дневен центар за деца кои злоупотребуваат дроги и други психотропни 
супстанци. Од друга страна пак, Министерството за здравство потврди дека се зголемува 
злоупотребата на наркотични средства кај младите на средношколска возраст во Македонија, 
како и бројот на малолетни лица со утврдена дијагноза зависност од опијати. Исто така, 
ова министерство истакна дека ќе работи интензивно на создавање услови и можности за 
лекување на овие деца и нагласи дека се потребни соодветни установи со одредени просторни 
и кадровски ресурси, како и пропишани протоколи за лекување, третман и рехабилитација на 
деца зависници од наркотични средства.

УЧИЛИШТАТА И ПОНАТАМУ НЕ СЕ БЕЗБЕДНИ
Имајќи ги предвид случките на насилство, конфликти и физички пресметки меѓу децата 

во училиштата, како и со оглед дека ваквите појави не се нормативно решени и секое училиште 
само изнаоѓа решение за обезбедување услови за безбедност во училиштата, а трошоците 
ги покриваат родителите, Народниот правобранител побара Владата и Министерството 
за образование и наука да изнајдат системско и нормативно решавање на проблемот со 
безбедноста во училиштата.

Според Министерството за образование и наука, со примена на предвидените законски 
решенија за советување на родителите и во случаи кога ученикот е недисциплиниран, 
учествува во тепачки или други форми на насилство и покажува асоцијално или антисоцијално 
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однесување, овие проблеми ќе се надминат и дисциплината ќе се подобри. Исто така, со 
ангажирање полициски службени лица со обврска да интервенираат во случај на каков било 
проблем или насилничко однесување засилен е надзорот во училиштата. Но преземените 
мерки не значат системско и нормативно решавање на проблемот затоа што пресметките меѓу 
децата продолжуваат.

Потребно е дејствување на сите субјекти меѓу кои семејството, како базична средина 
за развој на личноста и создавање предуслови за развој на позитивни, карактерни личности 
кои ќе ги почитуваат вредностите во општеството, но и наставниците кои треба преку 
образовниот процес да ги образуваат и насочуваат учениците за толеранција, почитување на 
различностите, хуманоста, еднаквоста и пријателството.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2012

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОТСТРАНЕТ ОД РАБОТА ТЕКСТ 
ОД УЧЕБНИК КОЈ ДИСКРИМИНИРАШЕ

По добиени сознанија за постоење на текст во учебникот по македонски јазик за IV 
одделение во деветгодишното образование, кој содржи одредени предрасуди и стереотипи кои 
се однесуваат кон припадници на ромската популација, Народниот правобранител покрена 
постапка и констатира дека наведениот текст директно ја дискриминираше ромската заедница, 
за што упати укажување до надлежните институции и до Министерството за образование, кои 
не постапија по неговото укажување за отстранување на текстот од предметниот учебник, 
пред се поради подолгото незаседавање на Националната комисија за учебници. 

Поради ваквиот пристап од страна на институциите, Народниот правобранител упати 
пре-порака до Педагошката служба и до Националната комисија за учебници, која на седница 
одржана во месец јуни 2012 година, ја прифати препораката на Народниот правобранител 
и донесе Заклучок со кој препорача да не се обработува текстот од предметниот учебник по 
македонски јазик. 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УСПЕШНО СПРЕЧИ ГРАЃАНИТЕ ДА ПЛАЌААТ 
ЗАСТАРЕНИ ПОБАРУВАЊА

Јавните претпријатија при единиците на локалната самоуправа доставуваа до граѓаните 
Опомени за ненамирени обврски за комунални услуги за период од повеќе години наназад. 
При тоа, ги задолжуваа граѓаните и со камата за задоцнети плаќања. Доставувајќи ги ваквите 
опомени, Јавните претпријатија од граѓаните се обидуваа да наплатат енормно високи износи 
за извршени комунални услуги години наназад.

Постапувајќи по претставките, Народниот правобранител бараше од Јавните прет-
пријатија да достават податоци дали ваквите обврски на граѓаните благовремено се утужени, 
а доколку не се укажа на нивната обврска за доследно почитување и применување на 
одредбите од Законот за облигациони односи кои го предвидуваат институтот застареност на 
побарувањата за наплата на комунални услуги извршени за потребите на домаќинствата, а 
кои застаруваат за една година. Во ваков случај, побара веднаш овие долгови на граѓаните 
да бидат избришани од нивна евиденција.

Скоро во сите случаи, Народниот правобранител констатира дека од страна на претпри-
јатијата не се поведени судски постапки за наплата на комуналните услуги, а Јавните 
претпријатија постапија по укажувањето на Народниот правобранител и ги избришаа од 
евиденција ваквите застарени долгови на граѓаните.

Кон крајот на годината и од страна на ЕВН Македонија АД - Скопје до граѓаните се 
доставуваа Известувања за неподмирени побарувања, кои се однесуваа за неплатени обврски 
од 2004 и 2005 година. Народниот правобранител и на ЕВН Македонија АД - Скопје укажа 
на немањето законски основ  да се бара наплата на побарувања за потрошена, а неплатена 
електрична енергија за домаќинства постари од една година и побара ваквиот долг да се 
брише од евиденција.

Со ова, Народниот правобранител на многу граѓани успеа да им го заштити нивното 
право  да не плаќаат долгови кои согласно Закон се застарени.
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ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОПШТИНАТА ПОКРЕНА 
ПОСТАПКА ЗА ОТВОРАЊЕ РЕГИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА СО 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Во насока на овозможување на правото на средно образование на децата со 
интелектуална попреченост, Народниот правобранител поттикна Општината да достави 
барања до надлежните министерства во кои укажа дека има и просторни и кадровски можности 
за реализација на барањето на родителите и учениците со интелектуална попреченост за 
отварање на регионално средно училиште во СОЗУ „Кузман Шапкарев“ - Битола.

Народниот правобранител ќе ја следи реализацијата на овој проект, со кој, барем во овој 
регион, ќе се ублажи реалниот проблем со којшто се соочуваат децата со посебни потреби 
непречено да го остваруваат правото на средно образование.

ДВЕ РАЗЛИЧНИ ОДЛУКИ ЗА ДОВЕРУВАЊЕ НА ДЕТЕ: ЕДНАТА КАЈ МАЈКАТА,  
А ДРУГАТА КАЈ ТАТКОТО

Постапувајќи по претставка за одземање на малолетното дете од таткото и негово 
предавање кај мајката согласно правосилна и извршна судска пресуда, Народниот право-
бранител утврди дека Центарот за социјална работа-Гостивар не постапувал по судската 
пресуда, туку наместо да донесе решение за начинот и времетраењето на видувањето 
помеѓу детето и таткото со свој акт определил малолетното дете да му се довери на чување, 
одгледување и воспитување кај таткото, а мајката да остварува видување со детето, со што 
всушност ја променил судската одлука иако за тоа не е надлежен. 

Народниот правобранител укажа дека правосилната судска одлука е неприкосновена 
и секој е должен да ја почитува и истата има поголема правна сила во однос на одлуките на 
кој и да е друг орган. Во тој контекст Народниот правобранител побара центарот да преземе 
мерки детето да биде вратено кај мајката како што е одлучено со судската пресуда, по што 
Центарот за социјална работа донесе Заклучок со кој го запре извршувањето на решението 
со кое детето се доделува кај таткото,а покажа и подготвеност за обезбедување присуство на 
претставник од Центарот за извршување на судската пресуда по налог, барање и претходно 
известување од Судот за враќање на малолетното дете кај неговата мајка.

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА 
ДАНОЧЕН ДОЛГ ОД ЦЕЛИОТ ИЗНОС НА НЕТО ЛИЧНИ ПРИМАЊА 
ПО ОСНОВ НА РАБОТА – ПЛАТА  

По повод поднесена претставка, Народниот правобранител утврди дека Управата за јавни 
приходи - Регионална дирекција Скопје, во постапката за присилна наплата на прекршочна 
санкција - глоба, присилната наплата ја спроведува спротивно на одредбите од Законот за 
даночна постапка што се однесуваат на изземање од присилна наплата.

Управата за јавни приходи од даночниот обврзник – физичко лице го одзема целокупниот 
износ од нето личното примање по основ на работа-плата, како и примањата врз основа на 
законско издржување – алиментација.

Народниот правобранител укажа дека Законот предвидува изземање од присилна наплата 
на примања врз основа на законско издржување и дека наплатата од парични средства не може 
да биде поголема од две третини од нето личните примања по основ на работа, но најмногу до 
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износ од сто и педесет евра во денарска противредност од нето личните примања по основ на 
работа. По ова, Управата донесе ново решение и едновремено ја извести деловната банка за 
ослободување на односната трансакциска сметка на подносителот на претставката.

Сепак, со оглед на тоа што, од една страна, не се работи за изолиран случај, а од друга 
страна станува, збор за пропуст во работењето на овластените службени лица од Управата 
за јавни приходи настанат поради непочитување изрична законска обврска за која треба да 
се внимава по службена должност, останува потребата ваквото работење да биде соодветно 
санкционирано.

ПРЕКУ УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СЕ ЗАДОЛЖУВААТ СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЕДНО 
СЕМЕЈНО ДОМАЌИНСТВО ДА ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Во текот на месец септември 2012 година, од страна на Управата за јавни приходи до 
голем број граѓани низ Републиката беа доставени августовските сметки за радиодифузна 
такса, но на начин што такви решенија добија сите полнолетни членови на едно семејно 
домаќинство.

По извршената анализа на околностите на случајот, Народниот правобранител констатира 
дека ваквото постапување е во спротивност со одредбите од Законот за радиодифузна дејност 
затоа што согласно истите е определено дека радиодифузна такса плаќа секое семејно 
домаќинство во Република Македонија, а не поединечно членовите на семејството. 

Бидејќи во случајот станува збор за состојба која е настаната исклучиво по вина на 
институциите на системот и токму затоа не би смеело да се дозволи граѓаните да трпат штетни 
последици, Народниот правобранител укажа до Јавното претпријатие МРТ и до Управата за 
јавни приходи да преземат мерки и дејствија за нејзино надминување по службена должност, 
покрај останатото и на начин што ќе ги повлечат веќе доставените решенија.

По дадената интервенција се работи на отстранување на утврдените неправилности.

СО ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ 
ЗАДОЛЖУВААТ ДА ПЛАЌААТ И ДАВАЧКА ЗА УСЛУГА КОЈАШТО НЕ ЈА КОРИСТАТ

Регулаторната комисија за енергетика ги донесе Правилата за снабдување со топлинска 
енергија со кои и на граѓаните кои не се реални потрошувачи на топлинска енергија им се 
наметна обврската за плаќање на фиксен дел, односно плаќање на дел од надоместокот за 
топлинска енергија изразен преку ангажираната моќност. Граѓаните коишто не се корисници 
на топлинската енергија се задолжуваат со оваа давачка само поради фактот што се 
сопственици на стан во колективен објект во кој има граѓани коишто се реални потрошувачи 
на овој вид енергија.

Народниот правобранител изрази незадоволство и загриженост поради ваквото поста-
пување и оптова-рување на граѓаните со оваа давачка, која се пред-видува како обврска со 
подзаконски акт и без почитување на слободно изразена волја на граѓаните дали сакаат да 
бидат или не корисници на системот за греење.

За надминување на овој проблем, Народниот правобранител се обрати до Регулаторната 
комисија за енергетика и побара нормативно да се интервени-ра во постоечкиот текст на 
правилата, бидејќи со наплата на фиксен дел се задолжуваат и граѓани кои никогаш не биле 
корисници на оваа услуга и немаат топловодна инсталација во станот, што значи дека не 
може да се подведат под категоријата - исклучени потрошувачи.
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Народниот правобранител укажа и на незадоволството од пресметаниот износ на оваа 
давачка кој е различен поради извршена пресметка од различен снабдувач во услови кога 
регулаторот врз основа на иста регулатива ги носи одлуките за пресметка на овој надоместок.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2013

ТОРТУРА ВО КПД „ИДРИЗОВО“, КОНСТАТИРА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
По претходно добиени сознанија, а подоцна и поднесена претставка од родител на осудено 

лице заради физичко малтретирање од страна на вработен во Службата за обезбедување на 
КПД ,,Идризово”, Народниот правобранител покрена постапка, при што веднаш беше извршен 
целосен увид во оваа установа. 

При извршениот увид е констатирано дека службеното лице злоупотребувајќи ја служ-
бената должност, физички малтретирало осудено лице кое веднаш било однесено во домската 
амбуланта, а поради сериозноста на повредите било однесено на Клиниката за урологија, каде 
што му биле извадени еден бубрег и слезинката. Народниот правобранител покрај целосниот 
увид по однос на предметниот настан, го посети и осуденото лице на Клиниката за урологија 
и изврши разговор со него, но и со лекар-уролог. 

Со оглед на ваквата состојба и повредите кои му биле нанесени на осуденото лице, 
Народниот правобранител до Основното јавно обвинителство поднесе Барање за покренување 
постапка за утврдување казнена одговорност, која од страна на обвинителството беше 
прифатена. Службеното лице беше осудено на ефективна казна затвор од една година и шест 
месеци.

НАМЕСТО ПРОЦЕДУРА, ПОЛИТИКА ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
По завршувањето на локалните избори, голем број вработени побараа интервенција 

од Народниот правобранител за заштита на правата од работен однос од постапувањата на 
градоначалниците на општините.

Имено, Општина Карпош донесе решенија за распоредување на вработени од Општината 
во урбаните и месните заедници без да им обезбеди елементарни услови за вршење на 
работните задачи, градоначалниците на Општина Гостивар и Теарце спрема директорите 
на неколку основни и средни училишта презедоа мерки за разрешување од функцијата 
директор пред истекот на мандатот, градоначалникот на Општина Крива Паланка изрече 
престанок на вработување без да спроведе постапка пропишана со Закон, градоначалникот 
на Студеничани донесе наредба за распоредување на работник, наместо да донесе управен 
акт за распоредување, градоначалникот на Општина Чучер Сандево спроведе постапка на 
оценување на вработен без да ги земе предвид податоците што се однесуваат на резултатите 
од неговото работење. 

Во сите постапки Народниот правобранител утврди незаконски постапувања од страна 
на градоначалниците, односно не применување на одредбите од Законот за државните 
службеници во спроведувањето на постапките на оценување на државните службеници и во 
постапките на изрекување престанок на вработување, потоа утврди постапување спротивно 
на одредбите од Законот за работните односи, како и неправилна примена на материјалното 
право-Законот за основното образование и Законот за средното образование и не спроведена 
законска постапка предвидена за предвремено прекинување на мандатот на директорите.

Од изнесеното неспорно произлегува заклучок дека основна причина за преземање на 
овие незаконски дејства не е работењето на подносителите на претставките спротивно на 
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нивните обврски, туку нивната припадност на друга политичка партија или дека тие биле 
вработени или именувани за време на мандатот на претходните градоначалници. 

СПРЕЧЕН МОБИНГ ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
Професорка во средно училиште до Народниот правобранител достави претставка за 

повреда на правата во работниот процес и извршено вознемирување на работното место, кое 
траело во континуитет подолг временски период, што резултирало со донесување на акт за 
одземање на правото од паричен надоместок.

По спроведена постапка Народниот правобранител смета дека е сторена повреда 
вознемирување на работното место - мобинг, поради што достави укажување до директорот 
на средното училиште за поништување на поединечниот акт со кој беа повредени правата 
на подносителката на претставката и воедно да престане какво било вознемирување на 
подносителката во натамошната работа. Во законски предвидениот рок, директорот го извести 
Народниот правобранител дека е поништен актот со кој беа прекршени нејзините права, со 
што подносителката на претставката го оствари своето право.

ПО ДВЕ ГОДИНИ ДЕЦАТА ВО ПРЕГРАТКИТЕ НА СВОЈАТА МАЈКА 
Народниот правобранител констатира дека центрите за социјална работа се уште не 

располагаат со механизми за извршување на сопствените решенија особено во случаи на 
вонбрачно доверување дете. 

Некоординираноста на органите и ненавременото постапување, доведе до ситуација две 
малолетни деца скоро две години да останат да живеат со вонбрачниот другар на мајката, 
кој не дозволувал да се одржуваат лични односи и контакти меѓу децата и мајката, а не 
постапувал ниту по Решението на Центарот за социјална работа, со кое децата се доверени 
на чување и грижа кај мајката.

ЗАГРИЖУВАЧКА ПОЈАВА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
СЕ ГУБАТ ПРЕДМЕТИ !!!

Народниот правобранител констатира дека Агенцијата за катастар на недвижности 
не може да постапи по барањата на граѓаните „затоа што не може да ги најдат списите од 
предметот, односно истите се изгубени“.

Ваквото постапување е противзаконско и ги повредува правата и правните интереси 
на граѓаните, бидејќи во никој случај не смее да се изгубат списи од предмет, кои се од 
официјален карактер и кои служат како основ за запишување промени во катастарската 
евиденција.

Народниот правобранител смета дека со ништо не може да се оспори правото на 
странката која се обратила до катастарот да добие соодветна потврда, со цел непречено да 
може да обезбеди натамошна заштита на уставните и законските права со користење на сите 
дозволени правни средства, а не да биде известена дека „предметот е изгубен“.
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МРТВ ОСЛОБОДУВА, УЈП НАПЛАЌА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
Граѓаните и Народниот правобранител од службите на ЈП Македонска  радио телевизија 

се известуваат дека поради постоење двојно задолжување на членови на исто семејно 
домаќинство, тие се избришани од регистерот на обврзници, дека издадените решенија се 
сторнирани и дека не произведуваат никакво правно дејство.

Спротивно на тоа, од Управата за јавни приходи упорно се доставуваат нови решенија 
за радиодифузна такса, а едновремено се спроведува и постапка за присилно извршување ѝ 
на решенијата, кои се сторнирани.

Ова не претставува ништо друго освен најгрубо кршење на правата на граѓаните, 
нивно непочитување, малтретирање, вознемирување и неоправдано предизвикување штетни 
последици. Заради тоа, Народниот правобранител препорача ЈУ Македонска радио телевизија 
и Управата за јавни приходи, најитно меѓусебно да се координираат и во иднина во ниту еден 
случај да не се дозволи лицата за кои се сторнирани решенијата за радиодифузна такса да 
бидат подложни на присилна наплата на таквиот неоснован и незаконит долг.

ПО ПРЕПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЧЛЕН НА СОВЕТ НА ОПШТИНА 
ЗАШТИТЕН ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ЕТНИЧКА И ПОЛИТИЧКА ОСНОВА

Избран член на Советот на општина поднесе претставка до Народниот правобранител, 
поради етничка и политичка дискриминација сторена од непосредно претпоставен раководител 
во јавното претпријатие во кое работи. Во постапувањето по претставката беше констатирано 
дека подносителот е дискриминиран со фактот што не бил ослободуван од работното место во 
време на одржување на седници на Советот на општината.

Народниот правобранител упати Препорака до директорот на претпријатието за елими-
нирање на каква било дискриминација, со попречување од учество на подносителот на 
претставката во работата на Советот на општината и за доследно почитување на забраната 
од дискриминација што е санкционирано со меѓународни и домашни акти. Препораката беше 
прифатена и спроведена, што беше проверено и со последователен увид во претпријатието, 
но и потврдено од подносителот.
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ИЗВРШИТЕЛИТЕ НЕ ГИ ПОЧИТУВААТ ОДРЕДБИТЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ 
ПРИ НАПЛАТА НА ДОЛГОВИТЕ

Народниот правобранител констатира дека извршителите не ги почитуваат законските 
одредби во кои е предвидено изземање од извршување на средствата остварени по основ 
на социјална помош, законска издршка или привремена невработеност и ограничувањата, 
извршувањето да се спроведува најмногу до 1/3 од месечните примања по основ на плата или 
пензија на должникот.

Имено, извршителите издаваат налози со кои ги блокираат сметките на должниците и 
вршат зафаќања од средствата кои според Законот за извршување се изземени. Исто така, 
евидентни се случаите кога спрема ист должник во приближно ист временски период, повеќе 
извршители издале повеќе налози за извршување со задршка од една третина од платата 
или пензијата, така што на должниците им се вршеше задршка над законски пропишаниот  
максимум.

Според оценка на Народниот правобранител, ваквата состојба е резултат на  фактот 
што извршителите избираат средства на извршување без да извршат претходна проверка на 
статусот и материјалната состојба на должниците, како  и потеклото на средствата што се 
префрлаат на нивните трансакциски сметки. Притоа, извршителите го оправдуваат ваквото 
постапување со образложението дека немаат законска обврска и начин да го проверат потек-
лото на паричните средства, ниту пак имаат база на податоци од која ќе се информираат дали 
спрема некој од должниците, друг извршител има покренато постапка за извршување и дали 
врз основа на друг налог за извршување, на должникот веќе му се запира дел од пензијата 
или платата.

Народниот правобранител смета дека за да се избегнат овие неправилности во постапките 
на извршување, потребни се итни измени и дополнување на законската регулатива.

ЧЕСТОТО МЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ СОЗДАВА ПРАВНА НЕСИГУРНОСТ
Народниот правобранител смета дека има потреба од надградба на правниот систем, 

но истовремено изразува загриженост поради фактот што одредени закони за само една 
година, без неопходна стручна и јавна расправа претрпеа бројни измени, а често се менуваа 
закони кои се уште не беа влезени во сила, односно не почнале да се применуваат. Одредени 
закони се носеа во скратена постапка и избрзано, што во крајна линија го доведе во прашање 
нивниот квалитет и применливост.

Новата регулатива предвидува формирање нови органи, често радикално ги менува 
начините и постапките за поднесување барања и вложувања правни средства, па така, 
наместо создавање предуслови за побрз и поефикасен начин на остварување на правата 
на граѓаните, се постигнува усложнување на постапките и бирократизација на органите на 
државната управа. Притоа, граѓаните многу тешко можат да добијат информации пред кој 
орган или институција може да остварат некое законско загарантирано право. Правниот 
систем наместо да е поблизок и поприфатлив на граѓаните, тој е се посложен и понедостапен.

Народниот правобранител констатира дека честите измени на законите со кои се 
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воведуваат нови правила и обврски за граѓаните и за правните лица, создаваат правна 
несигурност на само кај граѓаните, туку и кај оние кои непосредно ги применуваат законите.

НА РОМИТЕ И НА АЛБАНЦИТЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ИМ 
ГО ОГРАНИЧУВА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

И оваа година продолжи трендот на поднесувањето претставки за дискриминација по 
етничка основа од припадници на ромската  и на албанската заедница, поради недозволувањето 
на преминување на границата. 

Народниот правобранител од Министерството за внатрешни работи бараше детални 
информации за секој случај поединечно, укажувајќи на задолжителните домашни и меѓу-
народни стандарди за заштита од дискриминација. 

Министерство за внатрешни работи, во ниту еден случај не потврди дека се работи за 
неосновано враќање на граѓаните, но не го убеди Народниот правобранител дека со ваквото 
постапување не врши дискриминација. 

Напротив, и заменичката на народниот правобранител се соочи со истиот проблем при 
службено патување, кога од страна на пасошката контрола на Аеродором „Александар Велики“ 
Скопје, беше испрашувана за причините за патување надвор од Република Македонија, што, 
пак не беше случај со нејзината соработничка на која непречено и беше дозволен излез од 
Република Македонија. 

Со тоа што и се случи на заменичката на народниот правобранител, не само што се 
оправда ставот на Народниот правобранител дека постапувањето спрема припадниците на 
ромската и на албанската заедница и ограничувањето на правото на слободно движење има 
елементи на дискриминација, туку се потврди дека Министерството за внатрешни работи им 
го ограничува правото на слобода на движење на граѓаните, поради тоа што припаѓаат на 
ромската и на албанската заедница, односно ги дискриминира. 

Поради зголемувањето на бројот на претставки по овој основ, а во насока на подобрување 
на состојбата и обезбедување на сеопфатна правна процедура, Народниот правобранител 
смета дека е потребно да се надгради правната рамка и да се обезбеди поголема правна 
сигурност на граѓаните во правото на слободно движење со добивање на писмени одлуки 
за недозволениот премин на границата заради што упати Информација до министерката за 
внатрешни работи и до Владата на Република Македонија.

ОУ „ЃОРЃИ СУГАРЕВ“- БИТОЛА, ОУ „ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“ – ПРИЛЕП, 
ОУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“ С. БАРДОВЦИ - СКОПЈЕ И ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
ПРИМЕРИ ЗА СЕГРЕГИРАНИ УЧИЛИШТА 

Имајќи го предвид најдобриот интерес на детето и правото на непречено образовани и 
согласно Конвенцијата за правата на детето и Законот за основното и Законот за средното 
образование, Народниот правобранител во 2014 година спроведе активност за следење на 
уписите на децата во прво одделение во основно образование, со цел да се утврди дали и колку 
се почитува одлуката за реонизација при уписите во основните училишта во Македонија, како 
и составот на паралелките во училиштата каде учат деца со различна етничка припадност. Исто 
така, оваа активност имаше за цел да ја утврди состојбата во училиштата со мешан етнички 
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состав, дали  при формирање на паралелките во секое одделение се застапени ученици од 
различен етнички состав или пак, станува збор за етнички чисти одделенија/класови.

Истражувањето на Народниот правобранител потврди дека одлуката за реонизација при 
упис на првачиња не се почитува подеднакво во сите основни училишта и отсуствува поголема 
ажурност од надлежните органи на локалната самоуправа за превенирање и надминување на 
сегрегацијата во училиштата на нивна територија.

Само заради тоа што родителите одбиваат да ги запишаат своите деца во училишта каде 
има поголем број на деца припадници на ромската етничка заедница се појавува состојба на 
сегрегација, како што е примерот со горенаведените училишта кои го потврдија изнесеното. 

Во средните училишта опфатени со истражувањето забележана е појава на формирање 
на чисто етнички паралелки, како резултат на јазикот на којшто се изведува наставата.

СМЕСТУВАЊЕТО НА ИЛЕГАЛНИТЕ МИГРАНТИ ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ 
– НАДВОР ОД МЕЃУНАРОДНИТЕ И ДОМАШНИТЕ СТАНДАРДИ

Во Центарот за странци нема соодветни услови за сместување на илегалните мигранти 
особено на ранливите групи илегални мигранти – жените и децата. Овој центар се соочува 
со преполнетост, долг престој и ограничување на правата на илегалните мигранти, а 
посебно загрижува самото затворање на жените и децата во услови кои се под минималните 
меѓународни стандарди. 

Во овој центар нема континуирана медицинска грижа, не се обезбедени кревети за 
сите лица, па некои од нив спијат на земја, лицата не добиваат облека и обувки согласно 
временските услови, иако престојуваат во центарот подолг временски период. Воедно истите 
не може да одат на прошетка на отворено два пати во текот на денот од по еден час, од 
причина што самиот објект не е безбедносно заграден и нема доволен простор за остварување 
на ова право за сите лица сместени во Центарот. 

Поплаките од лицата сместени во Центарот во најголем дел се однесуваат за долгиот 
престој во Центарот, ограниченото комуницирање со семејствата, односно неможноста да се 
остваруваат посети од членови на семејствата, како и од бранителите на лицата сместени во 
Центарот. Особено загрижува што дел од сместените лица не може да поднесат барање за 
азил, се додека не завршат постапките што се водат пред истражните и судските органи.

ОПОМЕНИ И ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА И ЗА 
РЕДОВНИТЕ ПЛАЌАЧИ

Неодговорното и несовесното работење како на Управата за јавни приходи, така и на ЈП 
Македонска радио телевизија беше причина голем број на граѓани непотребно да докажуваат 
дека веќе ја платиле радиодифузната такса.

Имено, платените сметки на граѓаните подолг временски период не се книжени и евиден-
тирани бидејќи не биле поврзани старите со новите интерни шифри, обврска која еден на 
друг си ја префрлаат УЈП и МРТВ. 

Граѓаните иако неосновано претрпеле штета, Управата за јавни приходи дополнително 
ниту присилно наплатените средства не им ги враќа се додека согласно нивниот договор за 
соработка, МРТ не донесе одлука за отпис и за тоа неа не ја извести. Апсурдот да биде уште 
поголем одлука со таква содржина од МРТ во 2014 година не е донесена.
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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ ОСЛОБОДУВА ОД ПЛАЌАЊЕ 
НАДОМЕСТОК ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ПО СОПСТВЕНО УБЕДУВАЊЕ

Градоначалникот на Општина Петровец по свое наоѓање, со неодговорно извршување 
на функцијата и нееднаков третман во постапувањето, само на одредени граѓани им издава 
потврди за ослободување од плаќање на надоместокот за јавно осветлување, кои тие потоа 
ги доставуваат до ЕВН.

За сите пак, случаи во кои граѓаните бараат ослободување од плаќање комунална такса 
за јавно осветлување, таму каде што тоа не постои, градоначалникот на Општина Петровец, 
повикувајќи се на одредбите од Законот за комунални такси го информира Народниот право-
бранител дека на територијата на општината, системот на улично осветлување постои во сите 
населени места и дека не постои основ да предложи Советот да донесе одлука за ослободување 
на одредени граѓани од нејзино плаќање.

ЗАПРЕНО ИСЕЛУВАЊЕ НА БАРАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
Подносител на претставка побара Народниот правобранител да интервенира за времено 

запирање на постапката на присилно извршување, со која му било наложено да се исели, 
односно на доверителите да им предаде во владение дел од недвижност.

Народниот правобранител спроведе постапка во која утврди дека подносителот во 
меѓувреме започнал повеќе постапки со кои го оспорува извршувањето, меѓу другото поднел 
тужба за утврдување на правото на сопственост со предлог за издавање времена мерка, а 
од страна на Државниот правобранител до извршителот било доставено барање постапката 
за извршување да запре бидејќи делот од објектот што е предмет на извршување, лежи на 
земјиште што е во сопственост на Република Македонија.

Народниот правобранител од извршителот побара времено одложување на присилното 
иселување, затоа што оцени дека на должникот ќе му се нанесе ненадоместива штета, доколку 
се спроведе извршувањето без да се разрешат претходните спорни прашања. Извршителот 
го извести Народниот правобранител дека постапката на присилно иселување времено е 
запрена. 

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ БЕЗ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ ДЕВОЈКИТЕ И ЖЕНИТЕ СЕ 
СНАОЃААТ КАКО УМЕАТ!

Во општина Шуто Оризари се уште нема гинеколог кој би можел да обезбедува гинеко-
лошко - акушерски услуги за жените и девојките од општината. Иако во програмата на 
Министерство за здравство беше предвидено отворање на гинеколошка ординација, сепак 
ова не се спроведе и жените и девојките од оваа општина избраа матични гинеколози во 
други општини од кои не се задоволни, а се жалат и на незаконска наплата и неквалитетни 
здравствени услуги. Од јули 2014 година, Министерството обезбеди гинеколошка ординација 
која нуди здравствени услуги од еден гинеколог еднаш неделно, но не понуди матичен 
гинеколог за да можат жените и девојките непречено и квалитетно да ги остваруваат правата 
од репродуктивното здравје.
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НА ГРАЃАНИТЕ ИМ СЕ ПОВРЕДУВА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ПОРАДИ НЕПРАВИЛНОСТ И 
ПРОПУСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Поради неспорен пропуст на Државната изборна комисија (ДИК), особено ако се има 
предвид нејзината законска обврска навремено и целосно граѓаните да ги информира за 
начинот за гласање и континуирано да презема дејства за запишување, дополнување и 
бришење во избирачкиот список, меѓу другото и со непосредно проверување одредени лица 
не можеа во целост да го остварат своето избирачко право.

Имено, голем број граѓани се судрија со проблемот да ги има на избирачкиот список, 
но да ги нема во неговиот извод на самото избирачко место или да ги има само на еден од 
избирачките списоци, оној за претседателските избори, а не и за парламентарните избори, 
односно на претседателските избори се на едно избирачко место, а за парламентарните, се 
на сосема друго избирачко место.

ЛОШАТА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕЧКА ЗА ЕФИКАСНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 
СТРАНКИТЕ ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА

За голем број предмети постапката по жалба се одолжува, не се почитуваат законски 
определните рокови за донесување одлуки и се повредуваат правата на странките во постапката 
поради некоординираност на органите и отсуство на навремено преземање службени дејства.

Посебен проблем претставува лошата комуникација на релација Државна Комисија - 
Управен суд, особено кога се утврдува фактот дали одредена пресуда на овој суд е правосилна 
или не.

Ваквата постапка трае долг временски период, при што Државната комисија не одлучува 
дури и ако странката или Народниот правобранител и достават примероци од предметните 
одлуки на Управниот суд, се разбира, со потврда за нивна правосилност.

Имено и во таквите случаи Државната комисија одговара дека се уште нема официјален 
одговор од Управниот суд, што пак, напротив претставува кршење на правата на странките 
во управната постапка.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2015

МАСОВНА ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ И СЕМЕЕН ЖИВОТ
Народниот правобранител со голема загриженост реагираше на масовното прекршување 

на уставното право на приватност и семејниот живот на граѓаните по обелоденувањето на 
сознанијата за неовластено следење на комуникациите-прислушувањето. Оваа појава според 
Народниот правобранител претставува грубо прекршување на човековите слободи и права и 
ја стави под сомнеж правната сигурност на граѓаните.

Во оваа насока, Народниот правобранител отвори две постапки (една по сопствена 
иницијатива и една по поднесена претставка на граѓанка од Скопје) и се обрати до 
двете најповикани институции, Управата за безбедност и контраразунавање во состав на 
Министерството за внатрешни работи и до Јавното ообвинителство, со цел да ги добие 
потребните информации за да утврди дали има повреда на ова право. Крајно несериозниот 
и игнорантскиот однос на овие две институции, кои со месеци или не доставуваа никакви 
одговори, или пак, доставуваа формални одговори народниот правобранител ги оцени како 
чин на попречување на неговата работа и за тоа го изсвести и Собранието на Република 
Македонија.

Она што е позагрижувачки за Народниот правобранител е што случајот се уште е во 
лавиринтот наречен одговори на релација Народен правобранител- Управа за безбедност и 
контраразузнавање. Овој однос на институциите оди на штета на принципот на владеење на 
правото и правната сигурност на граѓаните.

МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ ВОСПИТНО ПОПРАВНА МЕРКА И ПОНАТАМУ 
СЕ И БЕЗ РЕДОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Управата за извршување на санкциите постапувајќи по препораките на Народниот 
правобранител за соодветни услови за сместување на малолетните лица презеде дејствија 
за целосно реновирање на ВПД Тетово во Велес и малолетните лица ги премести во Затвор 
Охрид. При посетата на Затворот се утврди дека се создадени услови во поглед на безбедноста 
и престојот, но останува под прашање ефикасноста на процесот на ресоцијализација на овие 
лица,меѓу другото и поради тоа што не се создадени можности за редовно образование додека 
се на издржување на воспитно поправната мерка, иако тоа е законска обврска, но и нужност 
согласно домашната регулатива и европските стандарди.

НАВИДУМ ПРИМЕНИ НА РАБОТА, А ВО СУШТИНА БЕЗ ЗАСНОВАН РАБОТЕН ОДНОС И 
БЕЗ НИКАКВИ ПРИХОДИ ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈА

Избрани кандидати по објавениот оглас на ЈП Македонски шуми за вработување на 
1600 извршители и по изминати две години од денот на потпишувањето на договорите за 
вработување се уште го немаат остварено правото на вработување. Во овој период истите не се 
преземени/распоредени во органите на државната/локалната управа, не остваруваат никакви 
права кои произлегуваат од заснован работен однос, не остваруваат плата и придонеси од 
плата, не се социјално осигурани, ниту пак користат права по основ на невработеност, од 
причина што поголем број од нив се избришани од евиденцијата на невработени. 
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За Народниот правобранител неприфатливо е објаснувањето на Министерството за 
информатичко општество дека постапките за распоредување се во тек. Оваа состојба трае 
со години во кој период граѓаните трпат штетни последици поради недобро и нецелосно 
осмислени огласи за вработување на повеќе лица, односно без претходно утврдување на 
реалната потреба на органот/институцијата за вработување/распоредување на избраните 
кандидати.

ПО ПРЕПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗАПРЕНО Е ИСЕЛУВАЊЕ НА 
РОМСКИ СЕМЕЈСТВА 

Секретаријатот на Фондацијата на декадата за вклучување на Ромите од Будимпешта, 
Република Унгарија, побара од Народниот правобранител да интервенира за заштита на 
правата на ромски семејства кои со Одлука на Советот на Општината Кавадарци требало да се 
иселат од нивните долгогодишни живеалишта во населбата Тенеќе Маало, и да се дислоцираат 
во контејнери обезбедени од Општината.

Народниот правобранител спроведе постапка со увиди на самото место, при што во 
разговор со засегнатите граѓани утврди дека дислокацијата не е по нивна желба, туку по 
барање и притисоци од другите жители од ова место, како резултат на неприфаќање на 
Ромите кои дошле од други градови и се населиле во оваа маало. 

Народниот правобранител достави Препорака до градоначалникот на Општина 
Кавадарци и до Советот на Општината за повреда на правото на домување со елементи на 
дискриминација по етничка основа кон припадници на ромската заедница, жители на Тенеќе 
Маало во Кавадарци, прекршување на одредбите на Законот за домување, и стандардите кои 
се однесуваат на почитувањето на човековите права од областа на домувањето, укажувајќи 
дека контејнерите не претставуваат единици за домување кои би ги задоволиле минималните 
животни стандарди на засегнатите лица. Во тој контекст меѓу другото, препорача да се преземат 
активности за преиспитување на постапката за дислоцирање на населбата и сместување на 
припадниците на ромската заедница во контејнери, со одложување на примената на донесе-
ната одлука укажувајќи дека преселбата на граѓаните од едно на друго место во Општината 
задолжително треба да биде со нивна согласност за претходно обезбедената нова локација 
на територијата на Општината каде што жителите од населбата Тенеќе Маало би продолжиле 
да живеат, во нормални услови и соодветни единици на домување, без какво било чувство на 
дискриминација. Народниот правобранител беше известен дека не е отпочната постапка за 
набавка на контејнери, ниту пак Ромите се присилно преселени, односно одлуката на Советот 
на општината не беше применета.

ПО УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПАЦИЕНТИТЕ СО ЦИСТИЧНА 
ФИБРОЗА БЕА ВНЕСЕНИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА РЕТКИ БОЛЕСТИ 

Здружението за цистична фиброза достави претставка до Народниот правобранител во 
која изнесе поплака дека лицата со цистична фиброза, како пациенти со ретка болест не се 
внесени во Националниот регистар за ретки болести и на тој начин немаат еднаков третман и 
им се ускратува можноста за користење на средства од годишната програма за ретки болести 
на Владата на РМ.

Народниот правобранител укажувајќи на почитување на принципот на еднаквост на 
граѓаните во пристапот до правата, вклучително и на правата на лицата со цистична фиброза 
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како ретка болест укажа на потребата од еднаков третман на сите пациенти со ретки болести 
и обезбедување на подеднаква грижа за пристап до здравствени услуги и медикаменти. Во 
тој контекст побара од Министерството за здравство и Комисијата за ретки болести, која 
е одговорна за утврдувањето на дијагнозите на ретки болести да се разгледа можноста за 
внесување во Националниот регистар за ретки болести. Преземените дејствија резултираа 
со успех и пациентите со цистична фиброза беа внесени во Националниот регистар за ретки 
болести.

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК ФИЗИЧКИ МАЛТРЕТИРАЛ УЧЕНИК ВО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ

Постапувајќи по претставка на родител на ученик во скопско основно училиште кој 
наведе дека неговото дете за време на дежурство во училиштето било физички малтретирано 
од страна на полициски службеник кој патролирал во реонот на училиштето, Народниот 
правобранител покрај обраќање до директорот на училиштето достави барање до Секторот 
за внатрешна контрола и професионални стандарди заради испитување на однесувањето 
на полицискиот службеник. Во меѓувреме, Народниот правобранител ја прибави видео 
снимката од училиштето која неспорно го потврди малтретирањето на ученикот, односно 
дека полицискиот службеник ги пречекорил овластувањата, за што со Посебен извештај го 
информира министерот за внатрешни работи.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди првично ја прекина 
постапката затоа што родителот ја повлекол пријавата, а по укажување на Народниот 
правобранител дека како оштетен се јавува дете и е во најдобар интерес на детето органите 
да ги преземат сите мерки за негова соодветна заштита, Секторот ја продолжи постапката и 
спрема полицискиот службеник покрена постапка за утврдување на дисциплинска одговорност. 
Народниот правобранител за случајот поднесе барање до ОЈО за поведување постапка против 
полицискиот службеник за малтретирање во вршење на службата.

ДУРИ ПО 12 ГОДИНИ ОСТВAРЕНО Е ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ЗА 
ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И 
МАЈЧИНСТВО

Народниот правобранител констатира дека лице кое водело судска постапка поради 
неправилно утврдување на висината на надоместок на плата за привремена спреченост за 
работа поради бременост, раѓање и мајчинство за периодот 06.11.2002 година до 02.08.2003 
година, правото пред Фондот за здравствено осигурување го оствари дури по поднесена 
претставка до Народниот правобранител, односно во 2015 година. 

Подносителката беше принудена да води неколку судски постапки меѓу кои и поради 
непостапување на Фондот за здравствено сигурување по одлука на Управниот суд од 2011 
година, која завршила со усвојување на тужбата од страна на Управниот суд, но Фондот 
повторно не постапуваше по одлуката од 2013 година. Подносителката го остварила правото 
по доставено укажување на Народниот правобранител, но останува констатацијата за 
ненавремено постапување и одлучување на Фондот за здравствено осигурување по барања 
на граѓаните за остварување на права, за кои неспорно ги исполнуваат законските услови.
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МАЈКИТЕ НА ТРЕТО ДЕТЕ ВРАЌААТ СРЕДСТВА ЗА РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК ПОРАДИ 
ПРОПУСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - БУТЕЛ 

Народниот правобранител во постапка по поднесени претставки за заштита на правата 
на децата утврди дека поради нецелосно и неправилно утврдување на фактичката состојба во 
однос на исполнување на законските услови за признавање на право на родителски додаток 
за трето дете од страна на Центарот за социјална работа Бутел, мајките како носители на 
правото трпат штетни последици, односно се задолжуваат да вратат претходно примени 
средства по овој основ. За наведеното Народниот правобранител до министерот за труд и 
социјална политика достави Информација со предлог за преземање мерки за отстранување 
на неправилностите во работењето на Центарот кој со решение првично признава определено 
право, за потоа (по извесен период) со друго решение да одлучи дека на мајката и престанува 
правото, со образложение дека не ги исполнува условите за остварување на право. 

Народниот правобранител препорача да се преземат мерки за утврдување одговорност 
на службените лица, кои постапувале по овие предмети, како и мерки за континуирани обуки 
на вработените, со цел законито постапување и правилна примена на регулативата во врска 
со правата утврдени со Законот за социјална заштита и Законот за заштита на децата.

МАКЕДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СО ГОДИНИ БЕСПРАВНО РАСПОЛАГА СО 
ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Раководството на МРТ од само нему познати причини со години одбива да донесе одлука 
со која ќе изврши отпис на неосновано евидентираниот долг по основ на радиодифузна такса, 
со што ќе се создадат можности  Управата за јавни приходи на граѓаните да им ги врати 
одземените парични средства.

Притоа, наместо да изврши отпис и да им ги врати парите, МРТ дополнително предизвика 
апсурдна состојба упатувајќи ги граѓаните за овие решенија да поднесуваат поединечни жалби, 
преку УЈП до Министерството за финансии, притоа потполно игнорирајќи го фактот дека рокот 
за тоа е изминат, како и фактот дека дополнително треба да платат административна такса за 
жалба, која изнесува повеќе од самата такса, односно 250 денари по решение.

Иако за овој проблем Народниот правобранител со посебен извештај ги информираше 
раководните структури на МРТ, Владата и Собранието, одлука со таква содржина не се донесе, 
а одговор зошто е тоа така нема.

Оваа неприфатлива состојба, го отвора прашањето дали од парите наплатени од 
граѓаните на незаконски начин треба да се финансира работењето на МРТ?

МРТВ И УЈП НАПЛАТУВААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ОД КОГО ЌЕ СТИГНАТ
Како последица на неажурирање на податоците во регистарот по службена должност, 

некоординираност, како и префрлувањето на меѓусебната одговорност од УЈП на МРТ и 
обратно, во голем број случаи граѓаните неосновано и надвор од сите законски прописи се 
задолжуваат за плаќање на радиодифузна такса и истата присилно им се наплатува. 

Ваквата несоработка меѓу МРТВ И УЈП доведува до апсурдни ситуации - се наплатува 
радиодифузна такса од сите членови на едно семејство, од раселени и лица сместени во 
прифатни центри, од бездомници, лица исселени пред многу години, па дури и од корисници 
на социјална или постојана парична помош, глуви, слепи и инвалидни лица. 
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Резултат пак, на сето ова е флагратното прекршување на правата на граѓаните, кои 
се доведуваат во ситуација да губат време пред шалтерите на МРТ и УЈП исцрпувајќи се да 
докажат дека се во право.

ЗА ОТКУП НА ДВОРНО МЕСТО ВО СКОПЈЕ, ПОСТАПКАТА СЕ ВОДИ ВО РАДОВИШ
Огромниот број на предмети за приватизација на градежно земјиште (откупот на дворните 

места) од Управата за имотно – правни работи, наместо да се решаваат во месно надлежните 
подрачни одделенија после повеќегодишно чување во фиоки и непреземање никакви дејства 
за ажурирање на постапката, во текот на 2015 година масовно се препратени во подрачните 
одделенија низ Републиката. Ова особено е карактеристично за скопските општини.

Ваквата постапка ја отвора дилемата дали ова е во согласност со правилата на управната 
постапка што се однесуваат на месната надлежност.

Имено, одредбите од Законот за општата управна постапка, налагаат во рамките на 
прописите за внатрешна организација на органите што решаваат во управната постапка, 
месната надлежност да се определува според местото каде недвижноста се наоѓа и според 
живеалиштето на странките.

Покрај тоа, констатација на Народниот правобранител е дека овој потег воопшто нема 
да придонесе, како што Министерството за финансии тврди за ефикасност и навремено поста-
пување, туку сосема спротивно, дека постапката дополнително ќе ја усложни и странките 
ќе ги изложи на плаќање трошоци за доставување докази, а целосно ќе ја оневозможи и 
непосредната комуникација.

ПОЛИЦИСКА БРУТАЛНОСТ ВРЗ ДЕМОНСТРАНТИТЕ
Народниот правобранител по објавувањето на информациите дека на протестите, кои во 

мај беа организирани пред зградата на Владата има приведени лица, испрати тим кој посети 
повеќе полициски станици. При посетата констатирано е дека има поголем број на приведени 
лица, кои се пожалија на полициска бруталност при приведувањето, но не и на третманот во 
полициските станици. Тимот на Народниот правобранител при посетите визуелно констатира 
повреди кај дел од приведените лица, како и нивно несоодветно сместување.

Согласно Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител по службена 
должност отвори постапка за утврдување на начинот на употреба на средствата за присилба, 
поточно дали се почитувани човековите слободи и права согласно законската процедура која 
треба да се применува при приведувањето на лица.

Вообичаено, одговорот кој го даде Секторот за внатрешна контрола и професионални 
стандарди беше чисто формален, а во него не беше даден осврт на бруталното постапување на 
полицијата. Ова претставува уште еден доказ за тоа дека продолжува праксата на формална, 
а не и суштинска соработка на овој орган со Народниот правобранител.
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НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ НЕ ИМ СЕ ИЗДАВА ПОТВРДА 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ

Поради неспорен пропуст на Казнено-поправната установа Затвор Скопје и обврската 
на вработените да им издаде потврда за распоредување на работа во смена, Народниот 
правобранител достави укажување до директорот на затворот за повреда на правата на 
вработените со вакво постапување.

Наредбата за распоред на смена, според Народниот правобранител е интерен внатрешен 
акт, а не документ со специфичен карактер, како што сметаше Казнено-поправата установа 
Затвор Скопје. Народниот правобранител укажа дека со наредбата се уредуваат смените на 
вработените во Секторот за обезбедување, и истата не се смета за класифицирана инфор-
мација, нема ознака за каква било тајност (интерна, доверлива, строго доверлива или државна 
тајна), а со тоа податоците во истата не претставуваат повреда на правото на личните податоци 
на вработените, согласно прописите за заштита на личните податоци, што со свое Мислење го 
потврди и Дирекцијата за заштита на личните податоци.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2016

ПОГОЛЕМА ГРУПА ОСИГУРЕНИЦИ БЕА ОШТЕТЕНИ СО ИСКЛУЧИТЕЛНО НИЗОК 
ПЕНЗИСКИ ИЗНОС 

По спроведена постапка и многубројни контакти со надлежните органи и институции, 
Народниот правобранител неспорно констатира дека повеќе од 300 осигуреници се оштетени 
или ќе бидат оштетени со значително ниски старосни пензии, затоа што биле вклучени во 
вториот пензиски столб, а во моментот на склучувањето на Договорот биле повозрасни и 
имале од 10 до 15 години до остварување на правото на старосна пензија. Наведеното при 
склучувањето на Договорот не им било предочено или биле доведени во заблуда.

Заради заштита на правата на овие граѓани Народниот правобранител отвори постапка 
по сопствена иницијатива и од Министерството за труд и социјална политика побара измена 
на правната регулатива која го уредува прашањето за доброволно финансиско пензиско 
осигурување, во насока на бришење на оваа категорија осигуреници од регистарот на Вториот 
пензиски столб.  

ПЕТ КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ПОЛИЦИСКА БРУТАЛНОСТ
Со оглед дека Народниот правобранител евидентираше случаи на полициската бруталност 

во извештајниот период, тоа директно влијаеше врз неговата активност за процесуирање 
на 5 кривични пријави против полициски службеници, поради основани сомневања дека се 
сторители на кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот.

Заради остварување на целите на Кривичниот законик и улогата на Народниот 
правобранител во едно општество, Народниот правобранител апелира Јавното обвинителство 
со сериозен пристап да ги процесуира кривичните пријави на Народниот правобранител за да 
се спречи појавата на полициска бруталност во рамките на работењето на Министерството за 
внатрешни работи.

Народниот правобранител, и во рамките на Национален превентивен механизам и како 
надворешен контролен механизам на работата на вработените во Министерството, и понатаму 
ќе ја следи примената на средствата и начините на присилба од страна на припадници на 
Министерството за внатрешни работи и за истото навремено ќе ги информира Владата и 
Собранието на Република Македонија, како и пошироката јавност.

МАЛОЛЕТНИК СОБЛЕЧЕН ГОЛ НА ЈАВНО МЕСТО ОД СТРАНА НА АЛФИ! 
Таткото на малолетно лице од Скопје, се обратил во внатрешната контрола на 

Министерството за внатрешни работи поради нехуманиот и деградирачкиот однос на при-
падници на АЛФИ кон неговиот малолетен син, за што добил одговор дека неговата претставка 
е неоснована. Поради заштита на правата на неговиот малолетен син, родителот случајот го 
пријави и во канцеларијата на Народниот правобранител. 

Според наводите во претставката и доказите кон неа, малолетникот (16) заедно со 
неговиот другар, исто така малолетник (15), критичниот ден излегле на прошетка со возило 
на планината Водно каде биле запрени од страна на припадници на ЕПОИ „Алфи,“ при што 
му наредиле да се соблече потполно гол заради претрес дали истиот поседува недозволени 
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психотропни супстанции, при што ништо не било пронајдено. Поради ова понижувачко 
однесување малолетникот почнал да се тресе од студ, страв и срам бидејќи тоа се случувало 
на јавно место. Поради овој нехуман и деградирачки однос, Народниот правобранител веднаш 
покрена постапка со барање информации од внатрешната контрола на Министерството за 
настанот и инволвираните полициски службеници.

Откако внатрешната контрола не ги достави бараните податоци и информации, Народ-
ниот правобранител до министерот за внатрешни работи достави писмена информација за 
попречување на неговата работа во конкретниот предмет.

По доставување на бараните податоци од страна на внатрешната контрола и по изврше-
ниот разговор со оштетениот малолетник во канцеларијата на Народниот правобранител, 
Народниот правобранител констатира дека тројца припадници на полициските сили ги 
повредиле правата на малолетното лице, поради што до Основното јавно обвинителство во 
Скопје против нив достави кривична пријава со наводи дека постојат основани сомневања дека 
сториле кривично дело- Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и 
казнување, казниво по член 142 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Во кривичната пријава Народниот правобранител истакна дека загрижува фактот што 
ваквиот однос на полициските службеници кон најранливата и најделикатна категорија на 
млади лица може да остави длабоки последици во нивниот иден психички и духовен развој, 
како и длабока недоверба кон работењето на припадниците на полицијата.

Постапката по оваа кривична пријава е во тек пред надлежниот Јавен обвинител од 
Скопје, а Народниот правобранител сериозно ќе ја следи.

НА ОСУДЕНИЧКИТЕ ОД ЖЕНСКОТО ОДДЕЛЕНИЕ НАМЕСТО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ 
ТЕРАПИИ ИМ ДЕЛАТ ДРУГИ ОСУДЕНИЧКИ

Наведеното го утврди Народниот правобранител од претставките и непосредните 
разговори со осуденички од Женското одделение на КПД „Идризово“ кои се пожалија на 
несоодветен здравствен третман, нередовен пристап до лекар, и делење на терапија од 
други осуденички.  По барање на Народниот правобранител вонреден инспекциски надзор 
изврши Управата за извршување на санкциите која го потврди горенаведеното, како и дека 
во одредени моменти осуденичките самите им ја определувале или ја менувале терапијата. 
Народниот правобранител, за констатираното му препорача на директорот на установата 
преземање итни мерки за подобрување на здравствената заштита на осуденичките, преку 
задолжително ангажирање дополнителен медицински персонал заради редовен пристап 
до лекар, а дистрибуцијата и замената на терапијата да се врши исклучиво од страна на 
медицинско лице по прескрипција на лекар, што беше прифатено.

ПОРАДИ ПРОБИВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СКОПСКАТА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
ЖИТЕЛКА НА ОПШТИНАТА ОСТАНА БЕЗ БАЊА ВО СВОЈОТ ДОМ 

Звучи бизарно, но жителка на Општината Ѓорче Петров, остана без дел од својата куќа 
- бањата, откако ја послушала молбата на Градоначалникот на Град Скопје, да го отстапи тој 
дел за пробивање на улицата.

Ветувањето на градоначалникот било дека како компензација за урнатата бања, ќе и 
биде изградена нова на државно земјиште, кое никому нема да пречи, а архитектонски ќе се 
вклопува во нејзината куќа.



365

20 години Народен правобранител

Градоначалникот почнал да го исполнува ветувањето, па ЈП Улици и патишта, ја 
изградило бањата и се било во ред додека не стигнала пријава дека е дивоградба и мора да 
се урне.

Оттогаш започнуваат вистинските маки на сопственичката на куќата, а поради судирот 
помеѓу инспекцијата на Општината Ѓорче Петров и Градот Скопје, на некој начин настрада 
и семејството од неколку члена, во кое има и малолетно дете, и кое во пресрет на зимата и 
најстудениот период од годината, беше оставено да се снаоѓа како знае и умее.

Зачудува ажурноста на инспекциските служби (кои во пракса или со големо задоцнување, 
а најчесто никогаш, не преземаат такви дејства) што и покрај образложеното барање на 
Народниот правобранител за времено одлагање од извршување на предметното решение за 
уривање, истото без оглед на последиците и без претходно согледување на сите аспекти на 
случајот, веднаш го спроведе.

Општината Ѓорче Петров не постапи согласно одредбите од Законот за народниот 
правобранител, кои налагаат кога Народниот правобранител ќе поднесе вакво барање, 
безусловно веднаш да донесат одлука за одлагање на уривањето и да му ја достават.

НЕКОЛКУ СМРТНИ СЛУЧАИ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЈА РАЗБРАНУВАА 
ЈАВНОСТА И ПОД СОМНЕЖ ГО СТАВИЈА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИТЕ 
ЛИЦА

Народниот правобранител и оваа извештајна година по сопствена иницијатива покрена 
постапки за испитување на неколку смртни случаи на осудени лица кои беа на издржување 
казна затвор во казнено-поправната установа „Идризово“. Имајќи ја предвид целокупната 
состојба од аспект на редовна и соодветна здравствена грижа и третман од стручни медицински 
лица заради утврдување на причините за смртта побара стручно мислење од Институтот за 
судска медицина и криминалистика при Медицинскиот факултет во Скопје. Постапките се во 
тек.

КОГО ГО ЗАШТИТУВА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ГРАЃАНИТЕ ИЛИ 
БУЏЕТИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА?

Постапувајќи по претставки на граѓани на кои им беше забрането користење на 
определено парично право од социјална заштита, Народниот правобранител констатира дека 
решението за престанок на определено право скоро во сите случаи е поради давањето на 
нецелосни или неточни податоци, а во врска со еднократен прием на парични средства преку 
т.н. трансфер на пари или непријавување на промени во материјалната или бројната состојба 
на носителот на правото.

Во вакви случаи од страна на надлежниот Центар за социјална работа граѓанинот се 
условува најпрво да ги врати паричните средства, па потоа да поднесе ново барање за 
социјална помош. Исто така констатира дека во Законот утврдена е можност Центарот за 
социјални работи да поднесе тужба за враќање на примените средства и со тоа да ја надомести 
евентуално причинетата штета.

Според Народниот правобранител ваквата одредба го ограничува пристапот до правото 
повеќе од рокот со кој се дава забрана во решението, односно се додека не ги врати средствата, 
со што уште повеќе се продлабочува социјалниот ризик кај овие семејства и е спротивно на 
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целите на социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики за спречување 
и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот и за намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклученост.

Народниот правобранител поднесе Иницијатива до Владата на РМ и Министерството за 
труд и социјална политика за измена и дополнување на Законот за социјална заштита во насока 
на укинување на оваа условувачка одредба, при што потсети на фактот дека Министерството 
за труд и социјална политика на почетокот на годината ги укина правните акти според кои 
брзиот трансфер на пари се подведува под поимот имот и како таков повеќе не претставува 
пречка за остварувањето на права од социјалната заштита.
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ПРИМЕРИ ОД РАБОТАТА 2017

СПРЕЧЕН ОБИД ЗА ВРАЌАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО НЕБЕЗБЕДНА ЗЕМЈА
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам спроведе посета на 

Полициската станица на граничен премин Аеродром „Александар Велики“ – Скопје, поради 
добиени информации дека ќе пристигне турски државјанин којшто е можно да биде вратен во 
земјата на потекло и покрај неговата намера да побара азил во Р. Македонија.

Целта на посетата на тимот на НПМ беше да се спречи евентуалното враќање на лицето 
во земја во којашто неговиот живот и слобода би биле доведени во ризик и овозможување на 
непречен пристап до постапката за признавање на право на азил.

НПМ констатира дека, по неколкудневното задржување на странски аеродроми во 
нехумани услови и без можност за пристап до неговите основни права, лицето било вратено 
во Република Македонија, кадешто по интервенција на Народниот правобранител – НПМ му 
беше овозможен непречен пристап до постапката за признавање на право на азил.

Барањето за признавање право на азил на турскиот државјанин беше соодветно 
процесирано, а тој беше сместен во Прифатниот центар за баратели на азил. Сепак, во услови 
кога секојдневно од Република Македонија се депортираат по десетици мигранти надвор од 
секакави официјални процедури, ова можеби немаше да биде случај доколку целокупниот 
процес не беше директно набљудуван од страна на Народниот правобранител.

ПРОТИВПРАВНО ЗАДРЖУВАЊЕ НА 5-МИНА СИРИЈСКИ ДРЖАВЈАНИ
Народниот правобранител - Национален превентивем механизам при ненајавена посета 

на Прифатниот центар за странци затекна 5-мина сиријски државјани за чие присуство не 
постоеше каква било официјална документација во Центарот, ниту пак беше спроведена 
законска постапка за нивното задржување.

Во текот на посетата, службените лица дадоа лажни информации за актуелната бројна 
состојба на задржани лица во Центарот и се обидоа да го спречат тимот на НПМ да изврши увид 
во сите простории. По пронаоѓањето на лицата и по извршениот разговор беше констатирано 
дека сиријските државјани биле повеќе пати префрлани од една во друга просторија со 
цел истите да не бидат забележани. По интервенција на тимот на НПМ, на лицата им беше 
поделена храна и вода, по што веднаш беа ослободени.

Народниот правобранител НПМ ја информираше јавноста за овој настан со цел да 
превенира вакво или слично противправно постапување и тајно задржување, како и да 
алармира до надлежните институции во државата да го преиспитаат целокупното работење 
и раководење со Центарот, коешто е предмет на континуирана критика во извештаите на 
Народниот правобранител.

НЕЕДНАКОВ ТРЕТМАН НА БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ ВО ПТЦ „ВИНОЈУГ“
Македонските власти во периодот септември-октомври 2016 година воспоставија 

пракса задржаните лица во Прифатниот транзитен центар „Винојуг“ што ќе поднесат барање 
за признавање право на азил да не ги носат во Прифатниот центар за баратели на азил 
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во Визбегово, туку да ги сместуваат во ново поставени контејнери-куќарки непосредно до 
оградениот дел на Транзитниот центар.

На барателите на азил сместени во овие контејнери-куќарки не им беше дозволено 
слободно и без придружба да го напуштаат или да се оддалечуваат од Транзитниот центар, 
коешто право, согласно интерните акти на установата, го уживаат барателите на азил сместени 
во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово.

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам констатира дека вака 
воспоставената пракса упатува на нееднакво, селективно и дискриминаторско постапување 
со барателите на азил од транзитниот центар „Винојуг“ во однос на останатите баратели на 
азил коишто се сместуваат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово.

Во оваа смисла и во услови кога во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово 
имаше голем број на слободни сместувачки каппацитети, НП-НПМ препорача барателите 
на азил од транзитниот центар „Винојуг“ веднаш да се префрлат во Прифатниот центар за 
баратели на азил и да им се овозможи непречено и рамноправно користење на сите права 
коишто им следуваат согласно Законот за азил и привремена заштита. 

Оваа препорака беше прифатена од македонските власти и барателите на азил беа 
префрлени и сместени во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово. 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОБАРА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ЗА ПОДОБАР КВАЛИТЕТ 
НА ЛЕКОВИТЕ ОД ПАРАЛЕЛНИОТ УВОЗ

Народниот правобранител до Владата на Република Македонија достави Иницијатива 
за измени и дополнувања на Законот за лекови и медицински средства, која се однесуваше 
на таканаречениот паралелен увоз на лекови, затоа што споредувајќи ја постапката помеѓу 
редовниот и паралелниот увоз утврди недостатоци кои го ставаат под сомнеж квалитетот на 
лековите.

Имено, при паралелниот увоз на лекови отсуствува постапката за регистрација на лекот, 
што претпоставува и отсуство на стручна проценка на истото од страна на Комисијата за 
лекови. Исто така, за овие лекови предвидена е можност да добијат привремено одобрение, 
што значи дека додека се издаде трајното, лековите може да се пуштат во промет, со што би 
можеле да предизвикаат несакани последици. Констатиран е недостаток кој се однесува на 
начинот на проценка, која за лековите од паралелен увоз се врши само на документацијата, 
додека кај редовните се вршат испитувања и во лаборатории. Истовремено, како недостаток 
констатирано е дека паралелниот увоз на лекови од трети земји, како што е предвидено во 
Законот може да претставува проблем, доколку земјата од каде се увезува не е членка на 
Европската Унија, што пак значи дека тој лек не се проверува ниту во лабораторијата во 
Стразбур, ниту во Лондон.

Од овие причини Народниот правобранител побара да се направат неколку законски 
измени:

• стручна проценка на лекот од страна на Комсијата и постапка како што е предвидена 
и кај редовниот увоз на лекови

• да се воспостави регистар на лекови од паралелен увоз
• да се контролира секоја увезена серија 
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• да се отфрли можноста од давање на привремено одобрение
• да се усогласат одредбите на целиот закон, а особено на постапката за паралелен 

увоз со регулативата на Европската Унија во врска со производството и пуштањето 
во промет на лековите.

ПОРАДИ ДИСКРИМИНАТОРСКИ ТЕКСТОВИ ПОВЛЕЧЕН УЧЕБНИКОТ „ГРАЃАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ ДЕВЕТОЛЕТКА

Невладино здружение до Народниот правобранител достави претставка сметајќи дека 
во учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение деветолетка, постојат текстови 
со дискриминаторска содржина врз основ на попреченост, полова, здравствена и религиска 
основа.

По извршената анализа на наводите од претставката, Народниот правобранител во 
април се обрати со барање за толкување и појаснување на спорните делови од учебникот до 
сите надлежни служби во Министерството за образование и наука (МОН), од каде се добиени 
несериозни и паушални одговори во кои наместо надлежните служби да се осврнат на 
содржината на учебникот, и да ги анализираат спорните делови и забелешки, тие ја толкуваа 
законската постапка и начинот на повлекување на учебник и ги цитираа законските основи 
за оваа постапка, што секако беше повод за дополнително дејствување.

Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител упати Препорака до ресорната 
министерка, за начинот на отстранување на констатираните повреди, при што побара сериозно 
да се преиспита содржината на спорниот учебник, а доколку се востанови дека учебникот 
отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, 
одредени негови делови да не се изучуваат.

Врз основ на доставената Препорака, Народниот правобранител доби писмено 
известување од МОН дека, министерката за образование и наука формирала соодветна 
Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение, 
по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за негово повлекување од наставните 
програми за осмо одделение деветолетка.

ПОРАДИ ЗГРЕШЕНО ПРЕЗИМЕ ЗАВРШИЛ НА СУД
Основниот суд Скопје II Скопје непочитувајќи го Законот за парничната постапка, 

односно без да го провери идентитетот на тужениот, вклучително и со обезбедување на 
неговите лични податоци (точно име, презиме и матичен број), ја прифатил тужбата на Скопје 
Север АД – Скопје и му наложил да плати долг од 11.475,50 денари, заедно со камата и 
трошоци на постапката. Апсурдот да биде поголем, лицето никогаш не било корисник на 
услуги за испорачана топлинска енергија, ниту пак, живеело во предметниот стан.

Народниот правобранител постапувајќи по претставката на ова лице, неспорно утврди 
дека станува збор за очигледна грешка во однос на утврдување на идентитетот на тужениот, 
поради што побара од тужителот Скопје Север АД-Скопје да ја повлече тужбата.

Акционерското друштво постапи по укажувањето на Народниот правобранител и до 
Основниот суд Скопје II Скопје достави писмен поднесок за повлекување на тужбата.
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СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУЦИЈАТА 1997-2018

1 Бранко Наумоски 
2 Иџет Мемети 
3 Сузана Салиу 
4 Невенка Крушаровска 
5 Љупчо Ивановски 
6 Трипун Танушевски 
7 Нашиде Ибраими 
8 Драги Целевски 
9 Васка Бајрамовска Мустафа 
10 Јован Андоновски 
11 Марина Обадиќ 
12 Рајна Пановска 
13 Славјанка Михајловиќ 
14 Лилјана Илиевска 
15 Даут Селими 
16 Насер Весељи 
17 Славчо Тимов 
18 Васил Јовановски 
19 Ирина Стојановска 
20 Елена Ѓорѓоноска Маневска 
21 Игор Камбовски 
22 Искра Акимовска - Малетиќ 
23 Даница Андова 
24 Даница Секуловска Кларк 
25 Гордана Генадиева 
26 Ленка Целеска 
27 Лидија Георгиевска 
28 Зоран Панчевски 
29 Виктор Алексов 
30 Весела Ацеска 
31 Нико Бојаџиев 
32 Мухамед Ходаи 
33 Кети Стефкова 
34 Кирил Ефремовски 

35 Сања Ристеска Стефанова 
36 Зоран Билбилоски 
37 Мирјана Иванова 
38 Снежана Теодосиевска Јорданоска
39 Тања Трајковска 
40 Верица Китановска 
41 Стојан Миленковиќ 
42 Зоран Богданоски 
43 Весна  Наковска 
44 Милена Јовчевска 
45 Видоја Јанкулоски 
46 Радмила Савеска 
47 Уранија Пировска 
48 Ферихан Џафероска 
49 Маја Спасовска 
50 Анета Атанасоска 
51 Рукије Муамеди 
52 Гордана Тренчева Ристовска 
53 Виолета Тимова 
54 Весна  Милева Шалева 
55 Камер Имери 
56 Енвер Тафили 
57 Елионка Андонова 
58 Јасминка Исмаиловска Абдулова
59 Арбен Реџепов 
60 Јовица Петрески 
61 Киро Пиличев 
62 Наџие Куртиши 
63 Беким Алија 
64 Вљора Чолаку 
65 Билјана Лазарова Ангелески 
66 Селвије Ќоку 
67 Сабахате Сали 
68 Демир Хамити 
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69 Лулзана Мурати 
70 Муталип Челик 
71 Вера Костадиновска 
72 Рамадан Ибраими 
73 Сузана Јусуфовска 
74 Дрита Селмани 
75 Мерсел Билали 
76 Марија Лазарева Мојсиловиќ 
77 Дитурие Елези Незири 
78 Бесиме Мурати 
79 Весна Јакимовска 
80 Шкелќим Ријани 
81 Кимете Камери 
82 Ардиан Исени 
83 Мерита Алиу 
84 Лидија Трајковска 
85 Лумније Бајрами
86 Африм Јусуфи 
87 Виолета Дракалска 
88 Мина Дуровиќ 
89 Фатон Сељами
90 Билјана Гиевска Гештаковска
91 Анифе Зенку 
92 Рина Исени 
93 Неџат Алији 
94 Маријан Поњавиќ 
95 Славица Димитриевска 
96 Мерита Алиу Алили 
97 Линдита Касами 
98 Ипек Усаинова 
99 Ива Михајловска 
100 Стојанче Крстески 
101 Тамара Стефановска 
102 Мирјана Владимирова 
103 Аница Томшиќ Стојковска 
104 Донче Бошковски 
105 Елдина Тутиќ 

106 Семране Шабан 
107 Албина Исмаили 
108 Сами Асани 
109 Мајлинда Исмаили
110 Шаха Имери 
111 Нејма Хаџиќ
112 Ирина Ацеска
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