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В О В Е Д 
 
 
 

Народниот правобранител како самостоен и независен орган на 
Република Македонија согласно член 36 од Законот за народниот 
правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/2003) има обврска со 
годишен извештај да го информира Собранието на Република Македонија 
за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на 
уставните и законските права и слободи на граѓаните од страна на 
органите на државната управа и другите органи и организации што 
имаат јавни овластувања и за почитувањето на начелата на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците 
на заедниците во органите на државната власт, органите на единиците 
на локалната самоуправа и јавните установи и служби. 
 

Исполнувајќи ја оваа законска обврска и поднесувајќи го овој шести 
по ред годишен извештај Народниот правобранител смета дека 
Извештајот, според концепцијата, покрај дадените оцени за степенот на 
почитувањето на уставните и законските права на граѓаните од страна 
на органите на државната управа и другите органи и организации што 
имаат јавни овластувања, дава реална слика и можност за пошироко 
согледување на состојбите со почитувањето и заштитата на 
уставните и законските права на граѓаните во извештајниот период, но и 
можност за согледување на севкупното работење, како и активностите и 
мерките што Народниот правобранител ги преземаше за надминување на 
негативните состојби и за создавање услови за успешно и ефикасно 
остварување на уставните и законските слободи и права на граѓаните. 
 

 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 2 - 



 
Годишен извештај 2003 

 

  - 3 - 

 
 
 
 
 
 
 

   ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЛОКРУГОТ  
   НА РАБОТАТА 
 

 
Како и претходните и оваа година активностите на Народниот правобранител 

беа фокусирани на остварувањето на функциите што произлегуваат од уставните и 
законските надлежности. 
 

Состојбите и условите во кои Народниот правобранител дејствуваше, иако 
подобрени и во развиен позитивен тренд, не беа многу поразлични од претходната 
година. 
 

Подобрената, но се уште нестабилна безбедносна состојба, нарушените 
меѓуетнички односи, тешката материјална и економска криза на државата, бавните и 
се уште недовршени реформи во јавната администрација, судството и локалната 
самоуправа, што се обврска и од Рамковниот договор од 2001 година, неефикасната и 
неспроведената до крај постапка за трансформација на општествениот капитал и 
денационализацијата, беа и се уште се состојби што го отежнуваат остварувањето на 
слободите и правата на граѓаните. Ако кон сето ова се придодаде и разнишаната 
доверба на граѓаните во институциите на системот и во функционирањето на 
правната држава, за што граѓаните сметаат дека ниту едно право не може да се 
оствари без мито, корупција, пријателски врски, непотизам, партиска припадност и 
слично, состојбата е навистина тешка за дејствување на која било институција, а уште 
повеќе на Народниот правобранител кој е востановен како контролен и заштитен 
механизам и може успешно да дејствува единствено во демократски услови во кои 
владеењето на правото и почитувањето на слободите и правата на граѓаните се 
основни принципи во функционирањето на правната држава. 
 

Меѓутоа дејствувајќи и во вакви услови и состојби, со упорноста, истрајноста, 
професионалниот и одговорен однос на вработените во оваа институција и во оваа 
извештајна година постигнати се задоволителни резултати. Благодарение на ваквиот 
однос и пристап во работата, како и односот кон граѓаните Народниот правобранител 
денес е лесно препознатлива институција, достапна и широко отворена и поддржана 
од граѓаните, во која тие имаат полна доверба и со чија помош, иако отежнато, ги 
остваруваат своите права и интереси. 
 

Новиот Закон за народниот правобранител кој стапи во сила на 01.10.2003 
година, пред се ја зајакна улогата и значењето на оваа институција, ги зголеми и 
прошири надлежностите и со обврската за отворање на канцеларии во: Битола, 
Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, како подрачни организациони единици 
на Народниот правобранител, во претстојниот период се очекува уште поголема 
ефикасност и ефективност во работата, а со тоа и подигање на степенот на 

1 
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почитување и остварување на уставните и законските права на граѓаните во 
Републиката. 
 
 

1.1. Обем на работа 
 

Во текот на извештајната година Народниот правобранител постапуваше по 
вкупно 3.277 претставки поднесени од над 3.854 граѓани од кои 2.605 претставки беа 
поднесени во извештајниот период, што претставува пораст за 38,71% во однос на 
претходната година при што во 39 случаи беше покрената постапка по сопствена 
иницијатива. Покрај ова на разговор беа примени над 3.916 граѓани од кои 515 надвор 
од канцеларијата на Народниот правобранител и беше одговорено на повеќе од 5.000 
телефонски јавувања. Исто така во текот на годината беа преземени и други мерки, 
дејствија и активности во правец на успешно и ефикасно остварување на уставните и 
законските права на граѓаните за што ќе стане збор во понатамошниот текст од 
извештајот. 
 

Ако се анализираат податоците за бројот на примените претставки во однос на 
минатите и особено на годината што и претходеше на извештајната, се забележува 
дека од година во година бројот на претставките значително расте. Ваквиот пораст 
генерално се должи пред се на промотивните, информативните и едукативните 
активности што Народниот правобранител континуирано ги преземаше секоја година, 

а особено во 2003 година кога за 
првпат беше спроведена медумска 
кампања во која граѓаните имаа 
прилика пошироко да се запознаат со 
надлежностите, улогата и значењето 
на институцијата Народен 
правобранител во заштитата на 
нивните уставни и законски права, 
како и упорноста и истрајноста на 
вработените во институцијата да им се 
помогне на граѓаните во 
остварувањето на нивните права и 
интереси, но секако и од зачестените 
и постојани повреди на слободите и 
правата на граѓаните и проблемите 
што тие ги имаат особено во 
областите на урбанизмот и 
градежништвото, работните односи, 

судството, имотно-правните односи, социјалните права и во другите сфери на 
општественото живеење. 
 
 

1.2. Преглед на поднесени претставки по области 
 
 

Најголем број од претставките со кои граѓаните бараа заштита на правата беа 
во областа на правосудството 415 или 15,93%; потоа во областа на работните односи 
406 или 15,59%; во имотно-правната област 267 или 10,25%; заштита на правата во 
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полициската постапка 266 или 10,21%; во областа на урбанизмот и градежништвото 
209 или 8,02%; во областа на потрошувачките права (комунални и други надоместо-
ци) 188 или 7,22%; во областа на пензиското и инвалидското осигурување 169 или 
6,49%; во областа на социјалните права 167, односно 6,42%; станбените односи 161 
или 6,18%; во заштитата на правата на децата 62 или 2,38%; во здравствената 
заштита 46 или 1,77%; во областа на образованието, науката, културата и спортот 26 
или 1,00%; во областа на финансиите и финансиското работење 22 или 0,84%; потоа  
 

Графикон бр.2-2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заштита на правата во областа на 
правосудството  

2. Заштита на правата во областа на 
работните односи  

3. Заштита на правата во областа на имотно -
правните односи  

4. Заштита на правата во полициска поста-
пка  

5. Заштита на правата во областа на 
урбанизмот и градежништвото 

6. Заштита на правата на потрошувачите  
7. Заштита на правата во пензиското и 

инвалидското осигурување  
8. Заштита на правата во областа на 

социјалните права  
9. Заштита на правата во областа на 

станбените односи  
 

 

10. Заштита на правата на децата 
11. Заштита на правата во областа на здра-

вствената заштита 
12. Заштита на правата во областа на 

образованието, науката, културата и 
спортот 

13. Заштита на правата во областа на 
финансиите 

14. Заштита на правата во областа на 
животната средина  

15. Заштита на правата на воените лица и 
воените обврзници 

16. Заштита на правата на заедниците кои 
не се мнозинство 

17. Заштита на правата во областа царинска  
18. Заштита на правата во други области 
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во областа на животната средина 20 или 0,77%; во правата на воените лица и воените 
обврзници 17 или 0,65%; во правата на заедниците кои не се мнозинство 6 или 0,23% 
како и во други области во кои биле поднесени 158 или 6,07% претставки. (Преглед 
бр.1,стр.6 и Графикон бр.2, стр.5) 
 

Преглед бр.1-2003 
ПРЕГЛЕДНА НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ  
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01.2003-31.12.2003 год. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Заштита на правата на заедниците 

кои не се мнозинство 
6 6 4 10  2 1  1   3 7

2 Заштита на правата во полициска 
постапка 

266 315 63 329  123 5 41 27 14 3 8 169 160

3 Заштита на права во областа на 
правосудство 

415 682 84 499  290 18 21 18 3   329 170

4 Заштита на права на воените лица 
и воените обврзници 

17 17 7 24  12 1 3 3   1 16 8

5 Заштита на права од областа на 
социјалните права 

167 169 20 187  66 3 34 6 28 12  103 84

6 Заштита на права во областа на 
работните односи 

406 543 105 511 3 164 9 59 23 36 8 11 235 276

7 Заштита на права во областа на 
станбените односи 

161 212 24 185  49 3 88 71 17  24 140 45

8 Заштита на права во областа на 
здравствената заштита 

46 46 8 54  21 15 12 3 1  36 18

9 Заштита на права во пензиско и 
инвалидско осигурување 

169 170 32 201  80 4 34 30 4 1 1 118 83

10 Заштита на права во областа на 
образованието, науката, културата 
и спортот 

26 104 9 35  10 10 5 5 10  20 15

11 Заштита на правата на децата 62 64 22 84  19 1 30 30  3 2 50 34

12 Заштита на права во областа на 
урбанизмот и градежништвото 

209 441 149 358 1 196 22 51 21 30 4 1 270 88

13 Заштита на права во областа на 
животна средина 

20 20 4 24  17 1 3 3  1  21 3

14 Заштита на права во областа на 
финансиите 

22 39 5 27  5 3 2 1 2  8 19

15 Заштита на права во областа на 
царината 

  1 1         1

16 Заштита на права во областа на 
имотно-правните односи 

267 314 57 324 2 128 4 113 73 40 37 54 247 77

17 Заштита на права на потрошува-
чите  

188 196 60 248 2 113 8 39 28 11 13  162 86

18 Заштита на права во други 
области  

158 516 18 176 6 96 5 4 1   107 69

19 ВКУПНО 2605 385
4

672 3277 14 1391 79 550 356 194 95 102 2034 1243
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Прегледот на поднесените претставки по области во однос на минатата година 
покажува дека тој однос не е значително изменет, односно постои незначително 
намалување или зголемување на бројот на претставките во однос на некои од 
областите. Што се однесува до органите и организациите на кои се однесуваа 
претставките, забележано е дека најголемиот број се однесуваа на актите и дејствата 
преземени и донесени од страна на судските органи, Министерството за транспорт и 
врски и Министерството за труд и социјална политика, потоа следат Министерството 
за финансии и Министерството за внатрешни работи, односно органите во состав на 
овие министерства и други. (Преглед бр.2, стр.14).  

Според етничката припадност на подносителите на претставките, најголем број 
од подносителите се Македонци 3.006 или 78,55%, а 620 или 16,15% подносители се 
припадници на албанската етничка заедница. Најмал број, односно 4 или 0,1% 
подносители на претставки се од турската етничка заедница. (Преглед бр.3, стр.8) 
Изнесените податоци укажуваат на фактот дека Народниот правобранител е 
институција која е подеднакво добро прифатена и ужива доверба од припадниците на 
сите етнички заедници во Републиката.  
 

Преглед бр.4 

ПРЕГЛЕД НА ПОДНЕСЕНИ ПРЕТСТАВКИ ПО ГРАДОВИ 

Ред. 
број 

Градови Бр. на претставки 
 по градови 

Ред. 
број

Градови Бр. на претставки 
 по градови 

  2002год. 2003год.   2002 год. 2003 год.
1 Берово 10 12 26 Пехчево 4  3 
2 Битола 103 117 27 Прилеп 110  85 
3 Богданци 5 2 28 Пробиштип 15  34 
4 Валандово 4 6 29 Радовиш 39  47 
5 Велес 63 74 30 Ресен 7  5 
6 Виница 7 11 31 Скопје 764  1271 
7 Дебар 6 13 32 Струга 35  46 
8 Делчево 25 20 33 Струмица 50  52 
9 Демир Хисар 7 12 34 Свети Николе 14  27 

10 Демир Капија - 35 Стар Дојран   3 
11 Дојран - 1 36 Тетово 53  106 
12 Гевгелија 25 34 37 Штип 83  58 
13 Гостивар 71 60 38 Австралија 1  1 
14 Злетово 3 3 39 Австрија   4 
15 Кавадарци 67 69     40 Велика Британија   2 
16 Кичево 59 82 41 Грција   1 
17 Кочани 44 48 42 Данска 3  2 
18 Кратово 12 7 43 Јапонија -  1 
19 Кр.Паланка 15 30 44 Косово 3  1 
20 Крушево                 9 9 45 Р.Албанија -  2 
21 Куманово               60 110 46 Р.Бугарија 2  1 
22 М.Каменица           6 15 47 Р.Југославија 1  1 
23 Мак.Брод 11 15 48 Шведска -  2 
24 Неготино 9 21  Шпанија 1  1 
25 Охрид 71 77      

       ВКУПНО 1878  2605 

 

Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број, 
односно 1.271се од Скопје, потоа од останатите поголеми урбани средини што со 
незначителни отстапувања одговара на бројот на граѓаните според местото на 
живеење во Република Македонија. По една претставка поднеле граѓани на 
Република Австрија, Република Грција, Јапонија, Косово, Република Бугарија, 
Република Србија и Црна Гора и Кралството Шпанија. (Преглед бр.4, стр.7) 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 8 - 

Преглед бр.3-2003 
ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ ВО 2003 г. 

СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Заштита на правата на заедниците кои не 
се мнозинство 

6 1 5  3  1 1     

2 Заштита на правата во полициска постапка 266  2 313 136 129 6 17 4 11 1 2 7 

3 Заштита на права од областа на 
правосудство 

415  1 681 431 223 10 11 3 1 1   

4 Заштита на права на воените лица и 
воените обврзници 

17   17 16  1       

5 Заштита на права од областа на 
социјалните права 

167   169 100 42 8 11 4 3  1  

6 Заштита на права од областа на работните 
односи 

406 3  543 483 41 8 3 2 1 2   

7 Заштита на права од областа на станбените 
односи 

161   212 190 7 9 3  2  1  

8 Заштита на права од областа на 
здравствената заштита 

46  1 45 36 5 3 1      

9 Заштита на права од пензиско и инвалидско 
осигурување 

169   170 135 23 5 3 2 1 1   

10 Заштита на права од областа на 
образованието, науката, културата и 
спортот 

26   104 91 12 1       

11 Заштита на правата на децата 62  3 61 41 16 2 1 1     

12 Заштита на права од областа на 
урбанизмот и градежништвото 

209 1  440 383 44 9 1   3   

13 Заштита на права од областа на животна 
средина 

20  2 18 16 2        

14 Заштита на права од областа на 
финансиите 

22   39 33 1 2 2 1     

15 Заштита на права од областа на царината              

16 Заштита на права од областа на имотно-
правните односи 

267 2  314 287 15 7 1 1  1   

17 Заштита на права на потрошувачите  188 2 3 193 135 39 12 1 1 1 1  1 

18 Заштита на права од други области  158 6  516 488 18 2 1 1     

19 ВКУПНО 2605 14 13 3840 3001 620 85 57 21 20 10 4 8 
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1.3. Начин на постапување и одлучување по претставките 
 

Иако во извештајната година бројот на претставките беше значително зголемен 
што влијаеше на брзото и ефикасно постапување, сепак по истите се постапуваше во 
рамките на законот и доколку се оценеше дека по претставката може да се 
интервенира без дополнителни испитувања (истражувања) се интервенираше 
веднаш, а доколку постоеше потреба од дополнителни проверки и испитувања истото 
се правеше со барања до надлежните органи и до подносителот на претставката за 
појаснување и дополнување на наводите во истата. По потреба Народниот 
правобранител вршеше увид во списите кај надлежните органи, беа повикувани на 
разговор одговорни, службени и други лица кои можеа да дадат појаснувања, а се 
користеа и други средства со цел за правилно и потполно утврдување на фактичката 
состојба. 
 

Почитувајќи ги законските овластувања, а заради проверка на наводите во 
претставките, до органите на јавната администрација беа упатени над 2.132 барања 
за писмени известувања и ургенции, но во дадениот рок на Народниот правобранител 
му беше одговорено во 500 случаи. Исто така извршени беа над 165 увиди во 
службени списи на органите, на разговор беа поканети 27 службени лица од кои 
осуммина повикани функционери, односно раководни службеници не се јавија на 
поканата на Народниот правобранител. Покрај ова за појаснување на претставките, во 
согласност со Законот, беа повикани уште 46 други лица од кои 12 исто така не се 
јавија на поканата на Народниот правобранител. 
 

Од изнесените податоци може да 
се констатира дека односот на 
службените лица спрема барањата на 
Народниот правобранител се уште не 
задоволува за што согласно законот, а 
со цел за ажурирање на постапката и 
заради подобрување на состојбите, до 
организациите со јавни овластувања беа 
упатени осум информации од кои само 
четири се прифатени, до надлежните 
министерства упатени се 95 
информации од кои 36 се прифатени, до 
Владата на Република Македонија е 
упатена 101 информација од кои е 
постапено само по 41 информација и пет 
информации се доставени до 
Собранието на Република Македонија, од кои по ниту една не е постапено, а за 
повеќето од овие случаи Народниот правобранител ја извести јавноста преку 
средствата за јавно информирање. Од ова произлегува дека од вкупно упатените 216 
информации прифатени се само 81 информација, бројка што не задоволува и укажува 
на несоодветен однос кон институцијата Народен правобранител. 
 

Користејќи ги законските можности за поефикасно дејствување и 
интервенирање, оваа година од вкупно 3.277 претставки по кои се постапу-ваше 
завршени се 2.034, а по 1.243 претставки постапката е во тек. 

Слика бр.1.1 - 2003год 

62.07%

37.93%

Завршени претставки
Претставки останати во работа
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Од завршените 2.034 претставки, 1.405 или 69,08% се отфрлени, во 550 или 

27,04% претставки констатирани се повреди на уставните и законските слободи и 
права на граѓаните, а 79 или 3,88% претставки отфрлени се по друг основ. 
 

Најголем број претставки или 
1.254 согласно Законот се отфрлени 
поради тоа што е утврдено дека не се 
работи за повреда на основните 
слободи и права или за некоја друга 
неправилност. Потоа 51 претставки се 
отфрлени откако е констатирано дека се 
работи за предмети по кои е во тек 
постапка пред судските органи, а 60 се 
отфрлени бидејќи подносителите, по 
претходно укажување на Народниот 
правобранител, претставката не ја 
дополниле и појасниле со што по 
изминувањето на определениот рок се 
констатираше дека подносителите се 
откажале од барањето. Незначителен 
број или 26 претставки се отфрлени бидејќи е констатирано дека од дејствијата или од 
последната одлука или дејствие на органот што одлучувал по барањето на граѓанинот 
изминало повеќе од една година. Со Законот за народниот правобранител дадена е 
можност Народниот правобранител да оцени дали подносителот на претставката го 
пропуштил рокот од оправдани  причини. При вакви случаи Народниот правобранител 

имаше флексибилен приод и ретко се 
одлучуваше да отфрли претставка по 
овој основ, па така кога ќе се оценеше 
дека постои можност за интервенција 
по претставката преземаше соодветни 
дејствија без разлика на изминатиот 
рок. Исто така незначителен број или 14 
претставки се отфрлени бидејќи се 
поднесени од анонимни подносители, а 
79 се отфрлени поради ненадлежност 
или други причини. Постапката по 
одреден број претставки е завршена 
затоа што странката во меѓувреме го 
остварила своето право со што 
постапката пред Народниот 
правобранител станала беспредметна. 
 

Народниот правобранител цени дека големиот број отфрлени прет-ставки по 
однос на неконстатирани повреди се должи пред се на се уште недоволната 
информираност на граѓаните за нивните права, како и нивната желба да ја проверат 
законитоста на донесениот акт или дејствие од надлежниот орган и преку 
институцијата Народен правобранител. 

Слика бр.2.1 - за 2002 год. 

69.97%

30.03%
Завршени претставки 
Претставки останати во работа

Слика бр.1.2. - 2003год 
69.08% 

3.88%

27.04%

Отфрлени 

Утврдени повреди на уставните и
законските права на граѓаните
Решени на друг начин 
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Што се однесува до претставките по кои постапката пред Народниот 
правобранител е во тек, односно во фаза на истражување, истите не се завршени 
пред се поради големиот број, односно 848 примени претставки во последните два 
месеци од 2003 година, дел од нив поради сложеноста на проблемот и потребата за 
прибирање повеќе информации или докази од повеќе органи и организации и за жал 
значителен дел поради ненавремен одговор на барањата на Народниот 
правобранител. 

Во овој контекст треба да се 
истакне дека имаше случаи кога некои 
од подносителите на претстав-ките 
реагираа дека постапката пред 
Народниот правобранител трае долго 
иако тоа се должеше токму на ненав-
ременото постапување на органите на 
државната управа по барањата упа-
тени од Народниот правобранител. 
 

Општо гледано и во споредба со 
изминатите години може да се 
констатира дека има подобрување на 
ефикасноста и ефективноста во 
постапувањето по барањата на 
Народниот правобранител што треба 
да биде главна одлика и цел во 

постапувањето и дејствувањето на оваа институција. Ваквото ефикасно и ефективно 
постапување на Народниот правобранител во извештајната година се должеше на 
шестгодишното искуство во постапувањето по претставките и на упорноста и 
истрајноста на вработените во стручната служба да им помогнат на граѓаните. 
 
 

1.4. Констатирани повреди на правата на граѓаните 
 

Согласно Законот, ако Народниот правобранител по испитувањето на 
претставките констатира повреди на уставните и законските права на граѓаните со 
препораки, мислења, сугестии, предлози, барања и други слични интервенции од 
надлежните органи бара да ги отстранат неправилностите и незаконитостите за да 
можат граѓаните што поекономично и поефикасно да го остварат повреденото право. 
Во овој правец се и интервенциите на Народниот правобранител што треба да 
придонесат за подобрување и усовршување на организацијата и работењето на 
стручните служби во органите на државната управа и на другите органи и организации 
што имаат јавни овластувања. 
 

Од вкупно 2.034 завршени постапки во 550 случаи или во 27,04% Народниот 
правобранител констатирал повреди на уставните и законските права на граѓаните, 
што во однос на минатата година значи намалување за 8,21%. 
 

Најголем број на констатирани повреди се во областа на станбените односи, 
односно од 140 завршени постапки во 88 или 62,86% се констатирани повреди на 
правата на граѓаните кои воглавно се однесуваат на случајот за откупот на становите 

Слика бр.2.2. - за 2002 год. 

3.73%

35.50%60.77% 

Отфрлени 

Утврдени повреди на уставните и
законските права на граѓаните
Решени на друг начин
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на воените лица кој беше разрешен со Законот за продажба на станови во државна 
сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА. Значителен број 
повреди се констатирани и во областа на имотно-правните односи од вкупно 
завршените 247 постапки во 113 или во 45,75% констатирани се повреди на правата 
на граѓаните, потоа следат претставки во областа на работните односи со 
констатирани повреди во 59 или 25,11% случаи, во областа на урбанизмот и 
градежништвото во 51 претставка или 18,89% и т.н. (Преглед 1, стр.6). 
 

Гледано од аспект кои органи и организации најчесто ги повредувале уставните 
и законските права на граѓаните, податоците покажуваат дека во значителен број или 
во 79 случаи тоа го направиле одговорни и службени лица во службите, подрачните 
единици или органите и организациите што се во состав или под надлежност на 
Министерството за труд и социјална политика, како и од службени и други одговорни 
лица во самото министерство. Во 75 случаи констатирано е дека повредите се 
сторени со акти или дејствија од одговорни лица во Министерството за финансии, во 
75 случаи од Министерството за одбрана, во 51 случаи повредите биле сторени со 
акти или дејствија од јавните претпријатија, во 48 случаи заклучено е дека правата на 
граѓаните биле повредени со акти или дејствија од одговорни и службени лица во 
Министерството за внатрешни работи, итн. (Преглед 2, стр.14) 
 

Кога зборуваме за видот на констатираните повреди на правата на граѓаните 
како и минатата година се забележува дека повеќето се однесуваат на повреди на 
формалниот закон, односно на одолжување на постапката во која граѓаните го 
остваруваат своето право. Од вкупниот број констатирани повреди речиси над 80% се 
однесуваат токму на одолжувањето на управните постапки. Со други зборови кажано 
во над 80% случаи надлежните органи не го почитувале рокот за одлучување по 
барањата на граѓаните, а во значителен број го злоупотребиле институтот молчење 
на администрацијата. 
 

Со цел да се отстранат констатираните повреди Народниот правобранител до 
надлежните органи упати 402 интервенции меѓу кои и 117 препораки, 10 мислења и 31 
сугестија. Покрај ова Народниот правобранител поднесе еден предлог за повтор-но 
спроведување на управната постапка, три барања за запирање од извршување 
управни акти, три барања до Јавното обвинителство за поведување постапка за 
кривична одговорност  за пет службени лица и повеќе предлози до органите и 
организациите за подобрување на работењето и однесувањето со странките и слично.  
 

Од 550 упатени интервенции органите постапиле по 356, а не постапиле по 194, 
што изразено во проценти би значело дека 35,27% од упатените интервенции 
(предлози, сугестии и препораки) органите не ги почитувале.  

 
Ако се анализираат податоците по органи, поточно кои од органите не ги 

почитувале, односно неодговорно се однесувале кон интервенциите на Народниот 
правобранител ќе се види дека најнеодговорен однос спрема интервенциите имало 
Министерството за финансии, потоа Министерството за транспорт и врски, следат 
Министерството за труд и социјална политика, јавните претпријатија, како и 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за локална самоуправа и 
Министерството за образование. 
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Преглед бр.5-2003. 
П Р Е Г Л Е Д  

НА КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ НА ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ 
Констатирани повреди 

во 2003 год. 
Констатирани повреди во  

претходните години 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Заштита на правата на заедниците кои не се 
мнозинство 

1  1 1     

2 Заштита на правата во полициска постапка 41 27 14 20 3 11 5  

3 Заштита на права во областа на правосудство 21 18 3 3  5 1 1 

4 Заштита на права на воените лица и воените 
обврзници 

3 3    1   

5 Заштита на права во областа на социјалните права 34 6 28 30 1 15 2  

6 Заштита на права во областа на работните односи 59 23 36 71 9 57 7 3 

7 Заштита на права во областа на станбените односи 88 71 17 27 2 37  3 

8 Заштита на права во областа на здравствената 
заштита 

15 12 3 6 2 10 1  

9 Заштита на права во пензиско и инвалидско 
осигурување 

34 30 4 8 1 10  2 

10 Заштита на права во областа на образованието, 
науката, културата и спортот 

10 5 5 6  5 1  

11 Заштита на правата на децата 30 30  5  16 1  

12 Заштита на права во областа на урбанизмот и 
градежништвото 

51 21 30 72 7 21 22 31 

13 Заштита на права во областа на животна средина 3 3    2 1  

14 Заштита на права во областа на финансиите 3 2 1 1 1 1 1  

15 Заштита на права во областа на царината         

16 Заштита на права во областа на имотно-правните 
односи 

113 73 40 59 27 56 7 3 

17 Заштита на права на потрошувачите  39 28 11 17 5 13 4 1 

18 Заштита на права во други области  5 4 1 7  11 2  

19 В К У П Н О 550 356 194 333 58 271 55 44
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Преглед бр.2-2003 
ПРЕГЛЕД НА ПРЕДСТАВКИ 

ПО ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

начин на решавање 
Констатирани повреди 
на човековите права 
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 1 2 3 4 5 6 8 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Министерство за 

одбрана 
99 12 111  19 1 75 73 2  3 95 16 78.95%

2 Министерство за 
внатрешни работи 

313 78 391  135 5 48 34 14 4 8 188 203 9.84%

3 Министерство за 
правда 

405 124 529 1 280 13 21 19 2  1 315 214 6.07%

4 Министерство за 
транспорт и врски 

205 98 303 1 187 17 46 18 28 3 2 251 52 18.33%

5 Министерство за 
економија 

14 1 15  5      5 10 0.00%

6 Министерство за 
финансии 

179 38 217 2 72 2 75 47 28 36 42 151 66 49.67%

7 Министерство за труд и 
социјална политика          

332 68 400  139 5 79 54 25 18  223 177 35.43%
 

8 Министерство за 
образование и наука 

92 25 117 2 45 23 10 13 13 1 70 47 32.86%

9 Министерство за 
култура 

7 1 8 1 1 2  2   4 4 50.00%

10 Министерство за 
здравство 

71 21 92  24 1 19 11 8 1 1 44 48 43.18%

11 Министерство за 
надворешни работи 

4 1 5  3      3 2 0.00%

12 Министерство за 
земјоделство 

6 2 8  4 1      5 3 0.00%

13 Министерство за 
животна средина и 
просторно планирање 

12 1 13  11 1 1 1    13  7.69%

14 Влада на Република 
Македонија 

171 54 225  69 12 30 12 18 1 35 111 114 27.03%

15 Агенција на РМ за 
приватизација 

9 4 13  5      5 8 0.00%

16 Државен завод за 
геодетски работи 

74 6 80  41 1 25 17 8  5 67 13 37.31%

17 Министерство за 
локална самоуправа 

73 21 94  65 2 14 11 3 11  81 13 17.28%

18 Јавни претпријатија, 
установи и служби 

185 58 243 2 95 6 51 24 27 6 3 158 85 32.28%

19 Други органи и 
организации 

18 10 28 1 11 3 1 2   15 13 20.00%

20 Други 336 49 385 4 176 12 38 24 14 2 1 230 155 16.52%

21 ВКУПНО 2605 672 3277 14 1391 79 550 356 194 95 102 2034 124
3

27.04%
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За подобрување на состојбите во овој правец согласно Законот покрај повеќе 
писмени, усни и телефонски контакти, ургенции и укажувања на должноста од 
почитување на интервенциите, до непосредно повисоките надлежни органи и 
организации изготвени се и доставени 216 информации, од кои 15 информации до 
раководители на непосредно повисоките органи или организации, 95 до ресорните 
министри, 101 до Владата на Република Македонија, пет до Собранието на Република 
Македонија, а за повеќе случаи од нив преку средствата за јавно информирање е 
информирана и јавноста. 
 

Меѓутоа самиот факт што по овие информации само во четири случаи е 
постапено од непосредно повисоките органи, во 36 од надлежните министрества и во 
41 од Владата на Република Македонија и ако кон ова се додаде бројката од 333 
интервенции од претходните години од кои е постапено само по 58 доволно зборува 
за нивниот несоодветен однос кон институцијата Народен правобранител, што 
впрочем беше потврдено и при испитувањето на јавното мислење. 
 
 

1.5. Прием на граѓаните во канцеларијата 
        на Народниот правобранител и надвор од неа 
 

И оваа година како изграден и потврден метод на работа, Народниот 
правобранител практикуваше секојдневен прием на граѓаните при што тој, неговите 
заменици или вработените во стручната служба примија на разговор над 3.500 
граѓани, а по извршените разговори доколку постоеше сомнение дека станува збор за 
повреди на правата се изготвуваа службени белешки по кои понатаму се постапуваше 
или пак граѓаните беа поучувани каде и на кој начин можат да ги остварат своите 
права. 
 
Преглед бр.6-2003 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ГРАЃАНИ НА 
 РАЗГОВОР ПО ГРАДОВИ 

Примени 
граѓани на 
разговор 

Број на 
формирани 
предмети 

Примени 
граѓани на 
разговор 

Број на 
формирани 
предмети 

 
Ред. 
број 

 
Посетени 
градови 

2002 
г. 

2003 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

 
Ред. 
број

 
Посетени      
градови 

2002 
г. 

2003 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

1 Битола 49 20 19 5 16 Крива Паланка 11 22 3 7 
2 Берово  14  1 17 Мак. Брод 13 9 6 3 
3 Велес 70 33 18 11 18 Мак. Каменица 11 22 1 4 
4 Гевгелија 31 40 8 12 19 Неготино 7 8 1 4 
5 Гостивар 34 9 9 6 20 Охрид 71 14 32 13 
6 Делчево 28 16 8 6 21 Прилеп 151 12 43 12 
7 Демир Хисар 8 11 3 2 22 Пехчево 13  8  
8 Дебар 9  3 1 23 Пробиштип 20 22 4 12 
9 Дојран 4  - 1 24 Ресен 6  3  

10 Кичево 49 26 26 12 25 Радовиш 33 32 11 20 
11 Кавадарци 35 18 26 8 26 Струмица 71 39 20 9 
12 Кочани 37 24 8 5 27 Струга 12 10 10 6 
13 Куманово 65 24 11 16 28 Свети Николе 18 27 4 10 
14 Крушево -  -  29 Тетово 50 6 23 4 
15 Кратово 24 7 4 3 30 Штип 65 50 23 13 

       ВКУПНО 995 515 335 208
 

Остварувајќи ги своите програмски активности, а со цел да биде што поблиску 
до граѓаните Народниот правобранител исто така во месеците април, мај и јуни 
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организираше средби со граѓани во повеќе градови во Републиката. ( Преглед бр.6 
стр.15) 

 
Посетите беа претходно најавени со соопштенија во локалните медиуми, при 

што Народниот правобранител непосредно разговараше со граѓаните за нивните 
проблеми во врска со остварувањето на уставните и законските права, а граѓаните 
исто така беа непосредно запознавани со институцијата и нејзините законски 
надлежности. Во овие средби примени се 515 граѓани, а по извршените разговори, во 
208 случаи беа оформени предмети и покрената постапка. 
 

Сметаме дека со отворањето на канцелариите во: Битола, Кичево, Куманово, 
Струмица, Тетово и Штип, како подрачни организациони единици, на граѓаните ќе им 
се овозможи поблиска и секојдневна комуникација со Народниот правобранител, а со 
тоа побрза и поефикасна заштита на нивните уставни и законски права. 
 
 

1.6. Мерки и активности на Народниот правобранител 
               за заштита на начелата на недискриминација и 
         соодветна и правична застапеност на припадниците на 
               заедниците во органите на државната управа и другите 
               органи и организации што имаат јавни овластувања 
 

Во новиот Закон за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 
60/2003), покрај надлежноста да ги штити уставните и законските права на граѓаните и 
на сите други лица кога им се повредени со акти, дејствија и пропуштања на дејствија 
од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни 
овластувања востановена е нова надлежност според која Народниот правобранител 
презема дејствија и мерки за заштита на начелата на недискриминација и соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците во орга-ните на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби. 
 

Со оглед на сериозните финансиски потешкотии и ограничувања со кои се 
судрува државата и потребата од рационализација и намалување на работните места 
во јавната администрација очигледно е дека имплементацијата на ова начело налага 
постојани и долготрајни напори и дека е процес кој не може лесно, едноставно и во 
исклучително краток временски период да се заврши, а да не предизвика социјални и 
други неправди. 
 

Во овој правец она што треба да го обезбеди државната власт, а пред се 
Владата на Република Македонија за спроведување на овој уставен принцип е да: 

- обезбеди правична рамнотежа за интересите на сите заедници; 
- созададе правен амбиент, односно да вложи напори за усогласување на 

законската и подзаконската регулатива и да утврди конкретни оперативни 
мерки, планови, програми и стратегија што ќе одат во насока на 
постигнување на пропорционалната застапеност на заедниците во јавната 
администрација; 

- обезбеди континуирана обука и едукација за професионално однесување и 
усовршување на државните службеници, како и промотивни кампањи со кои 
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ќе го поттикне интересот на граѓаните од различни етнички заедници за 
вработување во државната власт на сите нивоа; 

- утврди соодветна програма и стратегија за евиденција, односно 
веродостојна постапка за прибирање информации, поднесување извештаи, 
планови и потврда на податоците; 

- обезбеди транспарентност, отвореност и високо ниво на соработка со 
Народниот правобранител како институција што е надлежна за заштита на 
ова начело; 

- Агенцијата за државни службеници редовно да ја информира јавноста, 
Собранието на Република Македонија и Народниот правобранител за 
степенот на почитување на ова начело како и 

- да се создаде работна култура што ќе нуди видливи докази за определбата 
на раководниот кадар и постоење на свест за овие прашања на сите нивоа. 

 
Тргнувајќи од ваквиот концепт и програмирајќи ги активностите, мерките и 

дејствата за реализација на оваа нововостановена надлежност, Народниот 
правобранител цени дека за заштита на ова начело ќе може да презема дејствија и 
мерки согласно законски предвидените услови доколку: 

- припадниците на заедниците тоа го побараат од Народниот правобранител; 
- дојде до сознанија дека е сторена повреда на начелата за правична и 

пропорционална застапеност на припадниците на заедниците да поведе 
постапка по сопствена иницијатива и  

- при следењето на овие состојби врз основа на непосредните увиди 
констатира дека не се почитува правната норматива и програмски 
утврдените концепти од страна на Владата на Република Македонија, како и 
сите други државни органи во кои согласно Уставот и законот постои 
обврска за правична и пропорционална застапеност на заедниците. 

 
Остварувањето на оваа законска обврска Народниот правобранител ќе може 

да ја извршува и да презема соодветни законски дејствија дури откако тоа ќе биде 
соодветно правно нормирано, планирано и програмирано пред се од Владата на 
Република Македонија и други надлежни органи и организации. 
 

Она што е досега сторено на овој план е донесеното Упатство за содржината 
на годишниот план за соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците од страна на Агенцијата за државни службеници според кое органите на 
државната власт потребно е најдоцна до 1-ви септември во тековната година до 
Агенцијата за државни службеници да доставаат за секоја наредна година годишени 
планови за примената на начелата на соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците. 

 
Од информациите со кои располага Народниот правобранител процесот за 

имплементација на овие начела започнат е во Министерството за внатрешни работи и 
Министерството за одбрана, но тоа е обврска и за другите државни органи, установи и 
институции. Од своја страна Народниот правобранител презема конкретни чекори за 
имплементација на начелата за недискриминација и правична и соодветна 
застапеност на припадниците на заедниците во рамките на институцијата Народен 
правобранител така што во постапката за избор на нови шест заменици се предлага 
избор на двајца заменици-припадници на албанската етничка заедница и еден од 
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припадниците на другите етнички заедници што не припаѓаат на мнозинското 
население во државата, а соодветниот принцип ќе биде применет и при 
вработувањето на вработените во стручната служба при претстојното екипирање на 
канцелариите на Народниот правобранител во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, 
Тетово и Штип. 
 
 

1.7. Соработка на Народниот правобранител 
       со органите на државната управа 

 
Еден од условите за успешно дејствување на Народниот правобранител и 

ефикасно остварување на правата на граѓаните е воспоставување функционална и  
делотворна соработка со органите на државната управа и со други органи и 
организации со јавни овластувања врз кои Народниот правобранител надлежно 
постапува, која ќе биде во функција за обострано ефикасно вршење на законските 
надлежности. 
 

Досегашната практика покажува дека и покрај вложените напори за 
воспоставување делотворна, функционална и ефикасна соработка, таа се уште не е 
на потребното ниво бидејќи Народниот правобранител се уште наидува на 
неприемчив и некооперативен однос од одредени државни службеници, раководни 
лица, па и функционери што раководат со највисоките органи на државната управа. 
При обидите за контакти и разговори со надлежните и одговорни лица или со нивните 
службеници често пати се сокрива нивното присуство, се даваат погрешни и 
непотполни информации, му се оспорува надлежноста на Народниот првобранител, а 
имаше појави на повикување на дискреционото право на одговорните лица или на 
тајноста на податоците и сл. Ваквите појави често беа присутни и во одговорите на 
писмените барања на народниот правобранител.  
 

Со цел да се воспостават односи на кооперативна соработка со овие органи 
Народниот правобранител покрај законските презеде голем број други мерки и 
активности при што остварени се средби со повеќе носители на одговорни функции во 
органите и организациите, и разговарано е со повеќе раководни и други службени 
лица. На средбите беше разговарано за проблемите на кои наидуваат граѓаните при 
остварувањето на нивните права, за пооделни и групни случаи на кршење на правата, 
за одолжување на постапките, неодговарање по барањата и интервенциите на 
Народниот правобранител, како и за мерките што во врска со тоа тој може да ги 
преземе. 
 

Покрај остварените средби, изготвени се и посебни информации и извештаи до 
непосредно повисоките органи, организации, министерствата, до Владата на 
Република Македонија, па и до Собранието на Република Македонија во кои е 
укажано на проблемите на граѓаните како за остварување на нивните права така и за 
проблемите на кои наидуваше и Народниот правобранител при остварувањето на 
неговата законска функција. 

Ваквите средби, контакти и информации со надлежните органи и организации 
за жал не ги постигнаа потребните ефекти бидејќи се уште се присутни појави на 
нецелосно почитување или опструкции на барањата и интеревенциите на Народниот 
правобранител. 
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Она што загрижува е и фактот што заклучоците на Собранието на Република 

Македонија донесени по расправата за Годишниот извештај за работењето на 
Народниот правобранител за 2002 година, со кои Владата на Република Македонија и 
другите органи и организации со јавни овластувања беа задолжени да ги почитуваат 
барањата, одлуките и интервенциите на Народниот правобранител исто така останаа 
само декларативни и ретки беа органите кои целосно ги почитуваа. 
 

Меѓу органите со кои Народниот правобранител во извештајната година 
немаше доволно конструктивна и делотворна соработка беа: Министерството за 
финансии, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за образование и наука, Министерство за транспорт и 
врски и Државниот завод за геодетски работи додека соодветна соработка имаше со 
Министерството за одбрана, Министерството за култура, Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, Јавно претпријатие за Водовод и канализација и АД”Топлификација”. 
 

Заради подобрување на состојбите при подготвувањето на веќе донесениот 
Закон за народниот правобранител, во која постапка учествуваше и Народниот 
правобранител, посебно внимание се посвети на зајакнувањето на улогата на 
Народниот правобранител преку наметнување на попрецизни обврски на органите на 
државната управа и другите органи и организации што имаат јавни овластувања за 
подоследно почитување на одлуките и интервенциите на Народниот правобранител и 
давање одговори на неговите барања во утврдени законски рокови и можност 
Народниот правобранител на трошок на органот кој не ги почитува правата на 
граѓаните ниту интервенциите на Народниот правобранител случајот да го објави во 
средствата за јавно информирање и да му упати јавна критика на службеното и 
одговорното лице на органот за повредите на правата на граѓаните. Исто така беше 
предвидена и обврска на барање на Народниот правобранител да го примат лично и 
без одлагање Претседателот на Република Македонија, претседателот на 
Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република 
Македонија и другите функционери кои раководат со органите и организациите на 
државната управа. 
 

По стапувањето во сила на новиот Закон за народниот правобранител на 
01.10.2003 година, иако временскиот период од неговата примена беше краток, 
Народниот правобранител може да биде задоволен од воспоставената комуникација и 
соработка бидејќи на негово барање, а во смисла на веќе утврдената обврска беше 
примен лично од: претседателот на Собранието, претседателот на Владата, 
министерот за образование, министерот за труд и социјална политика и од други 
функционери и раководни службени лица. 

Исто така, во рамките на медиумската кампања во текот на првата половина на 
2004 година предвидени се повеќе трибини со претставници и одговорни и службени 
лица на органите и организациите со јавни овластувања на кои ќе бидат изнесени 
новите решенија во Законот за народниот правобранител и потенцирани обврските за 
меѓусебна соработка и комуникација. Ова дотолку повеќе што медумската кампања и 
истражувањето на јавното мислење за жал го потврдија фактот дека граѓаните се 
повеќе информирани за институцијата Народен правобранител отколку 
функционерите, раководните и другите службени лица кои би требало да ги познаваат 
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надлежностите, а со тоа и повеќе да ги почитуваат одлуките и интервенциите на 
Народниот правобранител. 
 

Во овој правец Народниот правобранител очекува дека свој придонес и 
поддршка ќе дадат и народните избраници при разгледувањето на овој извештај. 
 
 

1.8. Јавност во работата 
 

Јавноста во работата на носителите на јавните функции е основен предуслов 
за успешно извршување на уставните и законските надлежности на секоја државна 
институција, па и на институцијата Народен правобранител. 
 

Оттука се поставуваат прашањата колку Народниот правобранител во текот на 
извештајната година беше јавен, односно транспарентен во своето работење и колку 
за тоа ги користеше средствата за јавно информирање како инструмент за 
дополнителен притисок врз работењето на државната управа во правец на 
почитување на неговите интервенции со цел за остварување на уставните и 
законските права на граѓаните на Република Македонија. 
 

Народниот правобранител цени дека во изминатата година самата институција 
и тој како носител на функцијата беше доволно транспарентен, дотолку повеќе што 
канцеларијата на Народниот правобранител во секој момент беше отворена и 
достапна не само за граѓаните, туку и за претставниците на средствата за јавно 
информирање. 
 

Печатените и електронските медиуми како средства за масовно и јавно 
информирање на граѓаните речиси постојано беа во непосредна комуникација со 
канцеларијата на Народниот правобранител, по нивно или на негово барање, така што 
преку нив граѓаните на Република Македонија беа редовно информирани за работата 
на Народниот правобранител преку конференции за печат, изјави, интервјуа, 
соопштенија до јавноста и други информации и со настапи во електронските медиуми. 
Во овој смисол потребно е да се истакне и медиумската кампања која масовно беше 
реализирана во текот на 2003 година преку печатените и електронските медиуми. 
 

Исто така во функција за целосно информирање и јавност во работата на 
Народниот правобранител е и објавувањето на Годишниот извештај што Народниот 
правобранител го доставува до Собранието на Република Македонија и чии одделни 
делови се презентираат и низ средствата за јавно информирање. Отворањето на веб-
страницата на Народниот правобранител (www.ombudsman.mk) како и соработката со 
Македонската информативна агенција (МИА) исто така претставуваат можност не 
само за афирмација на институцијата Народен правобранител, туку и за нејзина 
поголема јавност и транспарентност во работењето. 
 

Во извештајниот период Народниот правобранител ги користеше средствата за 
јавно информирање како дополнителен инструмент за притисок врз јавната 
администрација со цел за подоследно почитување на уставните и законските права на 
граѓаните. Сепак овој дополнителен инструмент за притисок Народниот 
правобранител не можеше докрај да го користи поради ограничените буџетски 

http://www.ombudsman.mk/
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средства со оглед дека средствата за јавно информирање понекогаш не беа спремни 
соопштенијата на Народниот правобранител да ги објават без соодветен паричен 
надоместок. 
  

Во тој правец во наредниот период чекор напред треба да претставува 
законското решение во новиот Закон за народниот правобранител според кое доколку 
органите на државната управа и другите органи и организации што имаат јавни 
овластувања не ги почитуваат интервенциите и одлуките на Народниот 
правобранител случајот може да се објави во медиумите на товар на органот што ги 
повредил уставните и законските права на граѓаните со што споменатиот финансиски 
проблем за објавување на соопштенијата на Народниот правобранител делумно се 
надминува и со тоа се создаваат можности и се очекуваат позитивни резултати во 
овој правец. 
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    ДРУГИ АКТИВНОСТИ 
 
 

 
2.1. Учество во подготвувањето на новиот 
       Закон за народниот правобранител и  
       негова имплементација 

 
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 10.09.2003 

година донесе нов Закон за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 
60/2003 од 23.09.2003 година). 
 

Донесувањето на Законот беше определено од потребата за усогласување на 
постојниот Закон за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 7/97) со 
одредбите од Амандманот ЏИ на Уставот на Република Македонија, исполнувањето 
на обврската утврдена со Рамковниот договор од Охрид во 2001 година, како и 
потребата за конкретизирање на одредени одредби во постоечкиот закон, кои во 
изминатиот шестгодишен период од функционирањето на оваа институција во 
практиката се покажаа како нефункционални, спротивни на други прописи и 
несоодветни со условите и состојбите во остварувањето и заштитата на правата на 
граѓаните во правниот систем на Република Македонија од аспект на негова поголема 
моќ, улога и значење во процесот на унапредување и заштита во остварувањето на 
уставните и законските слободи и права на граѓаните. 
 

При подготвувањето на новиот закон, Народниот правобранител зеде активно 
учество уште во првата фаза при изработка на иницијативата и учество во Комисијата 
за негово изготвување, па се до донесувањето на Законот кој стапи во сила на 
01.10.2003 година. 
 

Народниот правобранител изразува задоволство од донесениот Закон кој беше 
високо оценет од експерти на Советот на Европа и Организацијата на Обединетите 
нации и се надева на негова брза и целосна имплементација во практиката, особено 
во делот на одредбите што предвидуваат отворање на подрачни организациони 
единици. 
 

Со овој закон определени се обврските на Народниот правобранител и на 
другите субјекти што требаше да бидат реализирани до крајот на оваа и почетокот на 
идната година за што беше изготвена “оперативна програма”. 
 

Реализирајќи ги законските решенија од член 5, став 2 од Законот, по предлог 
на Народниот правобранител Собранието на Република Македонија веќе донесе 
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одлука со која го зголеми бројот на заменици. Со ова создадени се услови, со канце-
лариите на Народниот правобранител во: Битола, Кичево, Куманово, Тетово, 
Струмица и Штип како подрачни организациони единици на Народниот 
правобранител, да раководат негови заменици, а со тоа се создадат услови и за 
поефикасно извршување на неговата функција. 
 

На предлог на Народниот правобранител во првата половина на 2004 година ќе 
биде извршен избор на шест заменици, а потоа претстојат активности за вработување 
на соодветен стручен кадар и друг персонал, како и активности за создавање 
просторни услови и обезбедување канцелариска и техничка опрема за отпочнување 
со работа на канцелариите, а на нормативен план донесување нов Деловник за 
работа, Правилник за систематизација и организација на работните места и задачи на 
вработените и други подзаконски акти. 
 

Со цел за спроведување на ваквите активности и потребата за целосна 
имплементација на Законот, во Буџетот на Република Македонија наменет за 
Народниот правобранител определени се средства за деловен простор и плати за 
вработените, а со донации од земјите на Европската Унија ќе биде обезбедена 
канцелариска, компјутерска и друга техничка опрема, возила, програмски софтвер, 
како и средства за адаптација на деловниот простор и друг канцелариски материјал за 
успешно отпочнување со работа на подрачните канцеларии. 
 
 

2.2. Едукација на граѓаните 
 

Иако нема законска обврска Народниот правобранител и оваа година презеде и 
реализира повеќе активности насочени кон едукација и информирање на граѓаните за 
нивните уставни и законски права. За реализирање на овие активности беа користени 
разни начини, методи и форми. Како најпогодна форма за таа цел секогаш се 
користеа посетите на граѓаните на канцеларијата во Скопје и организираните средби 
при посетите во градовите. Кога стануваше збор за прашањата што не беа во 
надлежност на Народниот правобранител граѓаните беа поучувани како, каде и на кој 
начин да ги остварат своите права. 
 

Исто така во овој правец и оваа година беше продолжена практиката на покана 
на разни невладини организации Народниот правобранител и неговите заменици да 
учествуваат со свои излагања на повеќе едукативни семинари, работилници и слични 
средби. Беа одржани повеќе предавања во средни и основни училишта, како и 
предавања во Училиштето за безбедност, во Советот на град Скопје на тема 
“Децентрализација и можности за учество на јавноста во процесот на донесување 
одлуки од заеднички интерес”, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на 
Националниот тренинг за едукација за човекови права со млади одржан во 
организација на невладината организација “АМОС”-Битола, со студенти на Правниот 
факултет-Скопје, во просториите на Народниот правобранител и други. 
 

И оваа година во рамките на финансиските можности и дополнително 
обезбедените донаторски средства беа испечатени брошури и летоци, беа 
организирани средби, медиумски настапи и слично со кои граѓаните беа информирани 
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и едуцирани за механизмите за заштита на човековите слободи и права и особено за 
заштитата што Народниот правобранител може да им ја даде. 
 

Интензитетот на овие активности беше особено зголемен во текот на 
медумската кампања за која во овој извештај е посебно и пошироко елаборирано. 
 

Од ваквите активности и разговори со граѓаните што беа направени и 
преземени во овој правец констатирано е дека и покрај забележителниот напредок, 
свеста, информираноста и сознанијата на граѓаните за нивните права и за 
механизмите за нивна заштита се уште не се на потребното ниво, иако во 
Републиката на овој план делуваат голем број домашни и меѓународни невладини 
организации што работат на промоција и едукација на граѓаните за нивните права во 
разни области. 
 

Оттаму цениме дека и покрај активностите што Владата на Република 
Македонија ги преземаше во овој правец со поддршка и поединечни активности, на 
овој план ќе мора на прашањето за едукација на граѓаните за нивните уставни и 
законски права посериозно и систематски да му пристапи, можеби и со воведување 
наставен предмет во основните и средните училишта. 
 
 

2.3. Медиумска кампања 
 

За првпат од востановувањето на институцијата, во извештајната година беше 
реализирана медиумска промотивна кампања под мотото “Народниот правобранител 
на ваша страна”. Целта на проектот беше поширока промоција на оваа институција и 
засилување на капацитетот на организацијата за ефикасно и ефективно справување 
со предизвиците со кои секојдневно се соочува институцијата во својата работа, 
особено по донесувањето на новиот Закон и новите надлежности, обврски и 
овластувања што произлегуваат од него. Оваа медумска кампања практично во 
значителна мерка му помогна на Народниот правобранител за негова поширока 
промоција и афирмација, за подобра комуникација со граѓаните и државната 
администрација, односно со медиумите и информирањето на јавноста и во 
усвојувањето на новите интерактивни технологии, остварувањето на регионалниот 
концепт на функционирање на институцијата и слично. 
 

Во промотивната медиумска кампања најпрвин беше направена сондажа на 
јавното мислење за досегашната работа, улогата, значењето и познавањето на 
институцијата Народен правобранител, а потоа беа организирани телевизиски емисии 
на повеќе телевизии на македонски, албански, турски, српски и влашки јазик преку кои 
Народниот правобранител и неговите заменици ја претставуваа институцијата и 
одговараа на прашања на граѓаните. Исто така беа организирани трибини во: Битола, 
Кичево, Куманово, Тетово, Струмица и Штип, односно во градовите во кои, според 
новиот Закон за народниот правобранител, е предвидено отворање канцеларии како 
подрачни организациони единици на Народниот правобранител. Во рамките на 
информативниот дел од кампањата беа преземени повеќе други маркетинг и 
промотивни дејствија меѓу кои: реализација на получасовен документарен филм, 
телевизиски спотови, брошури и летоци наменети за пошироката јавност и за 
државната администрација, невладините организации и слично. 
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Медиумската кампања треба да продолжи со одржување трибини и 

работилници со службеници и повисоки одговорни лица во државната 
администрација. 
 

Ваквиот проект беше организиран од невладината организација “ОХО” со 
материјална поддршка на Организацијата за безбедност и соработка во Европа 
(ОБСЕ) и целосно финансирана од Постојаната мисија на ОБСЕ во Скопје, Институтот 
отворено општество-Македонија и Канадската агенција за меѓународен развој  
(ЦИДА), за што и во оваа прилика изразувам благодарност. 
 

Ценам дека медиумската кампања во целост ги постигна саканите цели така 
што оваа институција денес е попозната, поорганизирана и попристапна како за 
граѓаните така и за пошироката јавност што впрочем укажа и финалната сондажа на 
јавното мислење направена по завршувањето на кампањата бидејќи како резултат на 
неа дојде до зголемување на бројот на примени претставки, зголемување на бројот на 
посети на граѓаните во канцеларијата на Народниот правобранител и зголемен 
интерес за отпочнување со работа на регионалните канцеларии. 
 
 

2.4. Соработка, контакти со меѓународни организации, 
       здруженија и асоцијации, студиски посети, 
       советувања и семинари 

 
И оваа година како и претходните, Народниот правобранител како релативно 

нововостановена институција ги користеше сите можни начини, форми и методи за 
воспоставување на блиски кооперативни односи со омбудсман институциите во 
Европа и особено со оние од непосредното соседството. 
 

Исто така, на разни меѓународни средби, едукативни семинари, конференции, 
работилници и слично што беа организирани од Европскиот омбудсман институт, 
Интернационалниот омбудсман институт, Советот на Европа, Европската унија и 
други организации и асоцијации, се разменуваа искуства и информации, се 
разговараше за слични состојби и проблеми и за се што е од интерес за развој на 
овие институции. 
 

Во овој правец се планираат проекти и активности за продлабочување на 
соработката преку веќе воспоставените методи и форми, а ќе се изнаоѓаат и нови 
форми и заеднички проекти што ќе бидат од интерес за развој на овие институции. 
Исто така и канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија 
планира проекти и програми во таа насока. 
 

Во текот на 2003 година во канцеларијата на Народниот правобранител 
остварени се средби со претставници на: Организацијата на Обединетите нации, 
Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), НАТО, ДФИД, ИФЕС-
Меѓународна фондација за изборни системи, УНХЦР, Европска мониторинг мисија, 
Европската унија, Норвешкиот совет за бегалци, УНИЦЕФ, УСАИД-единица за 
професионални стандарди; Конфликт менаџмент група од САД, Кандската агенција за 
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развој (ЦИДА)-Проект Македонија, УНДП, Американската адвокатска комора (АББА-
ЦЕЕЛИ), Европската регионална програма на Амнести интернационал и други. 
 

Од остварените студиски посети, советувања и состаноци надвор од Република 
Македонија можеме да ги издвоиме следните: Сараево-”Прва контакт средба на 
Омбудсмани од источно-балканските земји и нивните службеници за меѓународни и 
јавни односи” во организација на Омбудсманот за човекови права на Босна и 
Херцеговина; Стразбур-”Форум за деца и семејство” во организација на Советот на 
Европа; Сегедин-”5-та Сегединска конференција-Институционалните реформи во 
југоисточните европски региони”; Бања Лука-Конференција “Значењето на 
ентитетскиот регионален омбудсман во заштитата на правата на човекот” во 
организација на Омбудсманот на Република Српска и Советот на Европа; Тирана-
Студиска посета на Омбудсман канцеларија на Република Албанија во сопствена 
организација и со Омбудсманот на Албанија; Атина-Работилница “Улогата на 
Омбудсманот во Југоисточна Европа” во организација на Омбудсманот на Република 
Грција и Советот на Европа; Сегедин-обука “Општините, регионална политика и 
институционалните реформи” во организација на сегединскиот Центар за безбедносна 
политика; Инсбрук-средба на Омбудсмани во организација на Европскиот омбудсман 
институт; Загреб-”Меѓународна конференција на Балканската мрежа за човекови 
права” во организација на Хелсиншкиот комитет за човекови права; Ереван-
”Меѓународни искуства на Омбудсман институции” во организација на невладини 
организации од Ерменија и СОРОС; Берлин-”Октомвриска конференција на мрежата 
на Омбудсмани за малцински прашања” во организација на Европскиот центар за 
малцински прашања (ЕЦМИ); Осло-”8-ма Тркалезна маса на Европските Омбудсмани” 
во организација на Омбудсманот на Норвешка и Советот на Европа; Стразбур-
Семинар на ЕКРИ-Европската комисија против расизмот и нетолеранција во 
организација на Советот на Европа; Софија-Продолжување на работилницата 
“Улогата на Омбудсманот во Југоисточна Европа” (Проект “Еуномиа”), во организација 
на Омбудсманот на Република Грција и Советот на Европа и Стокхолм-Семинар 
“Улогата на Омбудсманот за заштита на децата од сексуална и друг вид злоупотреба 
и експлатација-Годишен состанок на Европската мрежа на омбудсмани за деца”. 
 
 

2.5. Учество, соработка и средби на Народниот  
        правобранител на семинари и состаноци одржани  
        во Република Македонија  

 
Во рамките на активностите од интерес на Народниот правобранител активно е 

учествувано и на повеќе семинари и состаноци во Републиката од кои ги издвојуваме 
следните: Регионален семинар “Соработка меѓу полицијата и месното население”-во 
организација на ОБСЕ и Министерството за внатрешни работи; Конфе-ренција 
“Модернизирање на јавната администрација”-во организација на ДФИД; Семинар на 
тема корупција-во организација на “Коалицијата-Граѓани за граѓани”; Семинар 
“Модернизација на судството”; Меѓународна конфренција за исчезнати лица, Учество 
на работилница на Саемот на невладините организации; Дебата на тема “Доброто 
владеење и правото како предуслов за целосно евро-атлантско интегрирање на 
Македонија” во организација на Младински евро-атлантски форум; Втората 
конверенција “Малцинствата во демократијата”-во организација на Европскиот центар 
за малцински прашања и Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово; 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 28 - 

Национален тренинг курс за едукација за човековите права со млади во организација 
на Центарот за човекови права “АМОС”-Битола; Министерска конференција за 
еднаквост меѓу мажите и жените; Семинарот “Стоп на насилството врз децата”-
организиран од Центарот за поддршка на невладините организации-Штип; 
Работилница “Афирмација на приоритетните цели на децата и лицата со посебни 
потреби”-во организација на Унијата на здруженија, невладини организации и владини 
институции; Конференција за јавноста “Заедно сме посилни”; Тркалезна маса “Деца на 
улица/ улични деца во Република Македонија” во организација на Јавната установа-
Завод за социјални дејности; Субрегионален состанок на УНЦХР за едукација за 
човекови права на Југоисточна Европа; работни средби на Работната група за 
изготвување малолетнички казнен кодекс; Семинар “Има ли живот за време и по 
затварањето” и Годишниот состанок на УНИЦЕФ. 
 
 

2.6. Соработка со невладини организации и  
       здруженија на граѓани 

 
Како во изминатиот период така и оваа година Народниот правобранител 

воспостави блиска соработка со повеќе невладини организации и смета дека оваа 
соработка и понатаму треба да се јакне и продлабочува, како и да се обезбедат 
услови и да се изнаоѓаат нови начини, форми и методи за нивен непречен развој и 
дејствување. Невладините организации, особено оние што цврсто и аргументирано ќе 
застанат во одбрана на правата на граѓаните и на демократските процеси во 
државата воопшто, секогаш ќе ја имаат поддршката од Народниот правобранител, а 
секако таква поддршка Народниот правобранител очекува и од невладните 
организации. 
 

Во овој правец оваа година воспоставена е и продолжена соработка со повеќе 
невладини организации, особено со: канцеларијата на УНИЦЕФ во Република 
Македонија; Организацијата на потрошувачи; Сојузот на организацијата на жени на 
Република Македонија; Нансен дијалог центарот; “Каритас”-претставништво во Скопје; 
Советот за превентива против малолетничката деликвенција во Кавадарци; Сојузот за 
грижа и воспитување на децата; “Феникс”-Битола; “Амос”-Битола; Сојузот на жените 
Ромки во Република Македонија “Есма”; “Здружението за заштита на правата на 
детето од Скопје; “ХОПС” заштита на децата од употреба на дрога во Скопје; 
Канцеларијата на “Амнести интернационал” во Република Македонија; Хуманитарното 
и добротворно здружение на Ромите “Месечина”од Гостивар; Детскиот парламент на 
Македонија; Првата детска амбасада во светот “Меѓаши”; Групата за човекови права 
на жените “Фемина”; Организацијата на организациите на жените на Македонија; 
Европското здружение на студентите по право во Република Македонија-”ЕЛСА”; 
“Коалицијата граѓани за граѓани”; Здружението “Бранител”-Битола; Исламската верска 
заедница; Младинскиот совет на Македонија; Здружението на борци “Херои на 
Македонија”; Младински евро-атлантски форум; Здружението на пензионери; 
Заедницата на инвалидските организации; Здружението на глуви; Здружението на 
слепи; Македонскиот центар за меѓународна соработка; Движењето на екологистите 
на Македонија; Еколошкото друштво “Опстанок”; Црвениот крст на Македонија; 
Здружението за борба против дрога; Здружението на лекари; Здружението на 
правници од стопанството, Здружението на социјални работници и многу други. 
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   ОЦЕНИ, ЗАКЛУЧОЦИ, КОНСТАТАЦИИ 
   МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ 
 

 

3.1. Општа оцена 
 

Ако минатата година од работата по претставки и од другите активности на 
Народниот правобранител беше констатирано ниско ниво на обезбедување, 
почитување и заштита на уставните и законските права на граѓаните од страна на 
органите на државната управа и другите органи и организации што имаат јавни 
овластувања за кои е надлежен да ги следи, постапува и штити Народниот 
правобранител општа оцена е дека и оваа година, иако е забележан и евидентиран 
позитивен тренд и развој, степенот на обезбедување, почитување и заштита на 
правата и слободите на граѓаните се уште не е на посакуваното задоволително ниво. 
 

Оттаму општ заклучок е дека граѓаните своите уставни и законски права пред 
надлежните органите на државната управа и другите органи и организации што имаат 
јавни овластувања се уште ги остваруваат отежнато и бавно, и понатаму низ 
долготрајни управни и судски постапки во кои се уште има присутни појави на 
злоупотреби и непочитување на законската регулатива, некооперативност, 
неорганизираност и меѓусебна некоординираност на органите, како и појави на 
бирократски однос, чиновнички менталитет и субјективизам во однесувањето и 
комуницирањето на државните службеници со граѓаните на Република Македонија. 
 
 

3.2. Однос и соработка на 
       Народниот правобранител со граѓаните 

 
Зголемениот и континуиран пораст на претставките од година во година, а 

особено оваа година, резултатите од сондажата на јавното мислење, односно 
спроведената анкета меѓу граѓаните за работењето на оваа институција, бројните 
изнесени мислења на граѓани и компетентни институции, како и од одговорниот 
пристап на вработените кон барањата на граѓаните со право можеме да констатираме 
дека граѓаните на Република Македонија веќе знаат за постоењето на оваа 
институција, знаат дека слободно и бесплатно можат да се обратат за помош кај 
Народниот правобранител и во кој случај да го направат тоа, што упатува на 
заклучокот дека односот на Народниот правобранител спрема граѓаните е на 
потребното професионално и одговорно ниво. 
 

Канцеларијата на Народниот правобранител е отворена, лесно препознатлива 
и достапна во која граѓаните имаат доверба, ги поддржуваат нејзините активности и 
низ неа ги остваруваат своите права и интереси. 

3 
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3.3. Односот и соработката на 
       Народниот правобранител со органите 
       и организациите врз кои надлежно постапува 

 
Иако по разгледувањето на Извештајот за 2002 година Собранието на 

Република Македонија им препорача на органите на државната управа и другите 
органи и организации што имаат јавни овластувања посериозен пристап, постапување 
по барањата и поделотворна соработка со Народниот правобранител, соработката на 
Народниот правобранител со органите и организациите врз кои надлежно постапува 
се уште не е на потребното ниво. 
 

Имено, се уште има органи на јавната администрација за кои може да се каже 
дека несоодветно се однесуваат кон барањата и препораките на Народниот 
правобранител, а некои само декларативно изразуваат спремност за соработка. Ваков 
некооперативен однос особено е забележан и евидентиран од Министерството за 
транспорт и врски, Министерството за финансии, Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за образование и наука, Државниот завод за геодетски 
работи и други. 
 

Подобрување на односите и комуникацијата со државните органи Народниот 
правобранител очекува особено по примената на веќедонесениот нов Закон за 
народниот правобранител, реформите во јавната администрација што се во тек и 
мерките и активностите што треба да ги преземе Владата на Република Македонија за 
нејзино подобро функционирање, што е и предуслов за европските интеграции кон кои 
се стреми државата. 
 
 

3.4. Односот и комуникацијата на 
        јавната администрација со граѓаните 

 
Иако од страна на Владата на Република Македонија преземени се бројни 

активности за едукација и професионализација за поодговорен однос на 
службениците во постапувањата по барањата и во комуникацијата со граѓаните, се 
уште присутни се појави и состојби на бирократско, непрофесионално, неодговорно и 
на моменти арогантно, грубо и недолично однесување на службениците со граѓаните, 
спротивно на позитивните норми на однесување и особено спротивни на кодексот на 
однесување на вработените во државните органи. Покрај ваквиот однос, за жал, при 
постапувањето и одлучувањето по барањата за остварување на правата на граѓаните 
констатирани се состојби на намерно одолжување на управната постапка на една, две 
и повеќе години; неоправдано долго траење на постапките по управните спорови пред 
Врховниот суд на Република Македонија каде по правило предметите се земаат во 
работа по една, две и повеќе години; невклучување на заинтересираните странки во 
постапките; отфрлање на барањата поради неприложен доказ што можел и самиот 
орган да го прибави по службена должност или личен увид во јавните книги или 
исправи; непостапување по укажувањата на второстепените управни или судски 
органи; неизвршување на правосилните и конечни управни акти или селективен 
пристап при нивното извршување; непочитување на правото барањето да се реши 
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поинаку и покрај очигледните докази и укажувања на Народниот правобранител; 
некооперативна соработка, некоординираност и неорганизираност на внатрешните 
служби во органот и меѓу органите; одбивање да се прими поднесено барање; 
ненавремено доставување на списите по предметот до второстепените органи и 
судот; намера да се остави впечаток кај странката дека и е направена услуга иако 
преземените дејства се во рамките на работните обврски и сл. 
 

Сето ова упатува на заклучок дека е неопходно потребно да се забрзаат веќе 
започнатите реформи за трансформација на државната администрација за да се 
обезбеди мала, компетентна, стручна и ефикасна администрација што ќе им служи на 
потребите на граѓаните. Во овој правец, иако со донесувањето на Законот за државни 
службеници направен е чекор напред, неговата недоследна примена упатува на веќе 
споменатата декларативна спремност на органите и организациите да се воспостави и 
почитува принципот на владеење на правото. 
 
 

3.5. Почитување на начелото од член 24  
      од Уставот на Република Македонија 

 
Во член 24 од Уставот на Република Македонија предвидено е дека секој 

граѓанин има право да поднесува претставки до државните органи и другите јавни 
служби и на нив да добие одговор. 
 

Од претставките и контактите со граѓаните констатирано е дека ова начело 
државните органи и јавните служби во основа не го почитуваат, така што повеќето од 
носителите на јавните функции не само што не одговараат на претставките на 
граѓаните, туку и непосреден контакт со нив е речиси невозможен. Оваа констатација 
произлегува и од личното искуство на Народниот правобранител. 
 

Имено, кога носителите на јавните функции беа повикувани не се одзиваа ниту 
пак одговараа на барањата на Народниот правобранител за прием во нивните 
канцеларии иако тоа е законска обврска. 
 
 

3.6. Односот и комуникацијата на 
       Народниот правобранител со медиумите 

 
Од досегашното практично искуство во работата аргументирано може да се 

констатира дека Народниот правобранител во изминатиот период од своето работење 
и дејствување беше доволно транспарентен и достапен за јавноста и дека соодветен 
придонес за тоа имаат и средствата за јавно информирање. Ова значи дека во 
изминатиов период Народниот правобранител ја имаше потребната поддршка од 
медиумите, што секако сака и треба да ја има и во иднина бидејќи без сеопшта и 
постојана поддршка од медиумите, како значаен гарант во неговото дејствување, 
Народниот правобранител не ќе може во потполност и успешно да ја извршува 
својата уставна и законска функција. 
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3.7. Законска регулатива 
 

Законската регулатива како основ за ефикасно остварување на слободите и 
правата на граѓаните иако во добар дел е усогласена со Уставот на Република 
Македонија и меѓународните акти, во некои области се уште не е усогласена и до крај 
уредена. Оттаму како неопходно и приоритетно се наметнува донесувањето на 
Законот за општата управна постапка и Законот за управни спорови што ќе бидат во 
функција на ефикасно остварување на правата на граѓаните. Со овие закони треба 
пред се да се утврдат правните рамки за дејствување на администрацијата во 
остварувањето на правата на граѓаните, што во основа ќе ги следат принципите на 
еднаквост на граѓаните и ќе ги штитат од самоволието на државните органи пред кои 
ги остваруваат правата. Потоа ќе треба особено да се имаат предвид потребите од 
скратување на роковите во постапувањето, намалување на администрирањето по 
предметите и осовременување на начинот на работа на државните органи заради 
зголемување на ефикасноста во заштитата на правата на граѓаните што би требало 
да биде помогнато и со воведување современа информатичка технологија. Од 
особено битно значење е и обезбедување на двостепеност во постапките по 
управните спорови што би било во согласност со Уставот на Република Македонија. 
 

Меѓутоа и покрај недоуредената и во некои области несоодветна и застарена 
законска норматива, Народниот правобранител цени дека истата не е единствена 
пречка за ефикасно остварување на правата на граѓаните, туку причината е во се 
уште присутниот расчекор на нормираното и практично реализираното, односно во 
недоследното почитување на законската регулатива. 
 
 

3.8. Судски постапки 
 

Анализирајќи ги состојбите во судството, а притоа водејќи сметка за 
самостојноста и независноста на судиите и ограничената надлежност на Народниот 
правобранител да ги штити правата на граѓаните во делот на одолжување на судските 
постапки и административното работење на судската администрација, произлегува 
дека судските постапки се бавни и неефикасни, што како состојба е присутна и 
искажувана повеќе години наназад. Ваквите состојби се резултат на објективни и 
субјективни слабости. Како објективни се сметаат бавната реформа на судството, која 
особено се однесува на измените пред се на процесните и извршните постапки што со 
сегашните нормативни решенија ја зголемуваат бавноста во постапката и 
одлучувањето, техничката неопременост и кадровска неекипираност, па и 
несоодветната награденост на стручниот и административниот кадар. Меѓутоа не 
смее да се занемари и субјективниот однос на пооделни судии со нивниот нестручен, 
несовесен и неодговорен однос кон предметите, како и мислењето на граѓаните за 
корумпираноста во судството за чие сузбивање потребно е преземање на енергични 
мерки. 
 
 

3.9. Јавно обвинителство 
 

Евидентираните претставки за работата на Јавното обвинителство, особено 
оние што се однесуваат на сторени кривични дела од непознати сторители или пак 
доставените кривични пријави од граѓаните препратени на дополнително прибирање 
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информации до надлежните органи, а пред се до Министерството за внатрешни 
работи упатуваат на заклучок дека и пред Јавното обивинителство оваа постапка 
предолго трае. Оправдувањето дека не е добиен одговор од надлежниот орган кон 
кого таквото барање за проверки и дополнување било упатено не се докрај издржани 
и сметаме дека во тој дел е потребна поголема ажурност, иницијативност и соодветна 
соработка меѓу сите инволвирани органи и подобра комуникација со подносителот на 
кривичната пријава. 
 
 

3.10. Казнено-поправни и воспитно-поправни установи 
 

Од примените претставки и извршените увиди во Казнено-поправната установа 
“Идризово” и Затворот во Скопје каде се сместени повеќе од половина од осудените 
лица во Републиката констатирано е дека и оваа година како и претходната не се 
направени значителни промени. Оттаму, покрај лошите услови за сместување и 
престој на осудените лица, не постои осмислен систем и програма што би биле во 
функција на успешна ресоцијализација и покрај фактот што на нормативен план тоа е 
уредено и усогласено со европските стандарди. 
 

Просториите во кои се извршува мерката притвор, на што континуирано е 
укажувано со години наназад, се уште се во иста состојба, односно истите 
претставуваат простории за издржување затворска казна или дисциплинска мерка, а 
не простории за притворени лица за кои е можна и претпоставка да бидат ослободени 
од кривично гонење и обвинение. 
 

Ценам дека ваквите состојби се предизвикани од недоволната грижа на 
надлежните органи, пред се Министерството за правда и Управата за извршување на 
кривични санкции, за обезбедување материјално-технички и финансиски средства, 
како и несоодветната кадровска екипираност за успешно извршување на функциите 
на овие установи. Меѓутоа присутни се и појави на недолично и несоодветно 
однесување на службените лица со осудените и притворените, а особено отсуствува 
поголема инвентивност и чувство за адекватно спроведување на процесот на 
ресоцијализација од страна на раководниот кадар во овие установи. 
 
 

3.11. Социјални и економски права 
 

Поради тешката материјална и економска состојба во Република Македонија 
уставните и законските права од социо-економската област како што се правото на 
работа, социјалната заштита, пензиско и здравствено осигурување и другите 
социјални права отежнато и бавно се остваруваат, а дел од нив како што на пример е 
правото на работа немаат реална економска основа да се остварат. Недостатокот од 
средства за унапредување на овие права, особено правото на социјална заштита која 
им е потребна на поголемиот број граѓани, најчесто поради невработеност, негативно 
се одрази врз животниот стандард бидејќи голем број од граѓаните на Република 
Македонија немаат основни материјални средства за нормална егзистенција. 
Надлежните органи притиснати од економската состојба од една страна и мерките на 
меѓународните фактори од друга страна наместо да изнаоѓаат и создаваат нови 
услови и извори на средства за вработување или социјална поддршка на граѓаните 
што би требало да биде во согласност со уставниот карактер на државата која е 
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декларирана како социјална држава истите ги намалуваат или ускратуваат веќе 
постоечките извори на средства за оваа намена. 
 
 

3.12. Имотно-правни односи 
 

Остварувањето на правата од облста на имотно-правните односи како што се: 
денационализацијата, односно враќањето во сопственост на одземениот-
национализиран имот, запишувањето на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижности, експропријацијата, односно остварувањето и обезбедувањето право на 
доделување на градежно земјиште, како најзастапени барања на граѓаните и оваа 
година тешко и бавно се остваруваа, со присуство на висок степен на субјективност 
при водењето на постапките, нестручност, а во одредени случаи и непознавање на 
прописите од оваа област на дел од службениците во надлежните органи и некоопе-
ративно и непрофесионално однесување со странките и нееднаква примена на 
прописите. 
 

Во овие рамки, издвојувајќи го процесот на денационализација како промена во 
сопственичката структура во Република Македонија, Народниот правобранител смета 
дека не само што овој процес трае долго и се уште не е завршен, туку често пати 
формално донесените решенија со кои е извршено враќање на порано одземените 
имоти немаат практична реализација, а голем број започнати постапки се уште не се 
завршени иако по својата природа и согласно Законот за денационализација требаше 
брзо и ефикасно да се спроведат. 
 
 

3.13. Локална самоуправа 
 

Остварувањето на правата на граѓаните во општините како единици на 
локалната самоуправа и градот Скопје, во нивните органи и јавните претпријатија 
пред се одржувањето, изградбата, приклучувањето или замената на објектите на 
комуналната инфраструктура поради лошите материјални состојби и малите законски 
овластувања на единиците на локалната самоуправа во практиката не беа реално 
остварливи. 
 

Започнатиот процес на децентрализација, кој е обврска и од Рамковниот 
договор, и оваа година не се реализира иако уште со Уставот од 1991 година и 
Законот за локалната самоуправа беше дадена можност Републиката со закон да им 
довери одредени надлежности на општините. Поради овие причини и ограничените 
финансиски можности, во практиката овие права или бавно или воопшто не можеа да 
се реализираат. 

 
 
3.14. Урбанизам и градежништво 

 
Предметното работење во извештајната година укажа дека граѓаните се 

судруваат со многу проблеми во областа на урбанизмот и градежништвото кои пред 
се се однесуваат на недоследност во извршувањето на управните акти донесени во 
врска со бесправно изградените градежни објекти или на делови од објекти што 
отстапуваат од издадените одобренија за градба, како и на проблеми што се јавуваат 
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поради нетранспарентност на постапките при донесување на деталните урбани-стички 
планови. Исто така, во оваа сфера постои нормативна неуреденост поради што 
потребни се итни мерки и дејствија за изменување на Законите за просторно и 
урбанистичко планирање и за изградба на инвестициони објекти со цел за регулирање 
на наталожените проблеми во оваа област. Граѓаните и понатаму се судираат со 
неефикасни инспекциски служби кои најчесто во практиката не вршат доследна 
контрола и надзор во спроведувањето на законската регулатива. Исто така, потребно 
е да се истакне дека постои селективност во извршувањето на управните акти од 
страна на инспекциските органи што остава простор за сомневање дека постои 
корумпираност на државните службеници во овој дел на јавната администрација. 
 
 

3.15. Животна средина 
 

Иако со сигурност може да се каже дека проблемите со загадувањето на жи-
вотната средина се многу посериозни, малиот број упатени претставки до Народниот 
правобранител е доказ дека меѓу граѓаните постои ниско ниво на еколошка свест, како 
и недоволен и индиферентен однос кон животната средина што неминовно налага 
потреба од поорганизиран, активен и програмски пристап пред се од надлежните 
органи како што е Министерството за животна средина. 
 
 

3.16. Правата на децата 
 

Економската состојба и финансиската немоќ на државата и оваа година се 
покажа дека има големо влијание врз обезбедувањето на најдобриот интерес на 
децата за што зборува и фактот дека во поголем број од претставките меѓу другото се 
укажува и на егзистенцијалниот проблем со кој се соочуваат се поголем број семеј-
ства со што не се создаваат услови и претпоставки за остварување на сите права на 
децата гарантирани со Конвенцијата за правата на детето и неможноста на децата да 
им обезбедат соодветен животен стандард. 
 

Поради остварување и заштита на правата на децата особено од разни 
злоупотреби и искористување за погрешни цели, не само што е неопходно потребно 
подобрување на животниот стандард и почитување на најдобриот интерес на децата 
од сите и во секоја постапка, туку е неопходна соработка и комуникација меѓу сите 
субјекти кои се грижат и одлучуваат за правата на децата, а тоа претполага и 
соработка меѓу владините и невладините организации, како и соработка со 
меѓународните организации. 
 

Во овој правец надлежните органи во Републиката трба да го интензивираат 
веќе започнатиот процес-проект за воведување наставен предмет од областа на 
едукацијата за правата и нивната заштита во образовниот систем на сите нивоа. 
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3.17. Полициска постапка 
 

3.17.1. Безбедносни услови и внатрешно  
            раселени лица  

 
Безбедносната состојба и условите за живот се предуслов за остварување на 

основните човекови слободи и права на кои граѓаните, а особено времено раселените 
лица најчесто се повикуваат. Иако подобрена, безбедносната состојба особено во 
кризните региони во северо-западниот дел на Македонија не е на потребното ниво за 
да гарантира целосна безбедност на граѓаните во овие региони што значи дека 
Министерството за внатрешни работи се уште не успеало во целост да ги изврши 
задачите за кои е надлежно согласно Уставот и законите. Причината за ваквата 
констатција лежи во фактот што дури три години по воениот конфликт голем број 
раселени лица се уште не се вратени во своите домови, а во одделни места 
Министерството се уште не создало услови за нормален живот на граѓаните. Покрај 
ова, факт е дека Министерството се уште не успева да открие поголем број 
извршители на тешки кривични дела што влијае на чувството на несигурност кај 
граѓаните. 
 
 

3.17.2. Односот на полицијата со граѓаните 
 

Иако и оваа година во реформите на полицијата вложени се напори за 
професионално оспособување и мултиетничко екипирање, реформите се уште не се 
докрај извршени, па во однесувањето на полицијата иако има напредок и понатаму се 
присутни појави на непрофесионално, недолично и грубо однесување, злоупотреба и 
непочитување на законските обврски особено при приведувањето и задржувањето на 
граѓаните во просторите на Министерството за внатрешни работи. 
 

Можеби евидентираните појави и ваквите случаи се минорни доколку се 
изразат во бројки во однос на она што претставува обем на работа на полицијата и 
контакти на полицијата со граѓаните, но со оглед на надлежноста, поставеноста, 
угледот и довербата што безбедносните сили треба да ја уживаат и само еден таков 
случај на незаконито однесување има лош одраз на севкупната работа и угледот на 
полицијата, која треба да претставува сервис на граѓаните, а не инструмент на 
присилба. 
 
 

3.17.3. Државјанство 
 

Постапките за стекнување статус државјанин на Република Македонија и оваа 
година во Министерството за внатрешни работи беа долготрајни и неефикасни. Ова 
особено беше присутно во Управата за безбедност и контраразузнавање која во оваа 
постапка треба да даде свое мислење. Со донесувањето на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за државјанство, кој стапи на сила во март 2004 година, а за 
чие донесување Народниот правобранител инсистираше неколку години наназад, се 
очекува повеќето од граѓаните конечно да го остварат ова законско право. 
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3.17.4. Проблемот со исчезнатитете граѓани 
 

За жал и оваа година проблемот со дванаесетмината исчезнати граѓани од 
македонска и шестмината граѓани од албанска националност што се случи за време 
на воениот конфликт во 2001 година се уште е неразјаснета енигма за што 
Министерството за внатрешни работи до денес не даде одговор, иако ова и во 
Собранието на Република Македонија беше често присутна тема за која во многу 
наврати, во присуство на правно релевантни фактори во Републиката и надвор од 
неа, се расправаше и во надлежните комисии на Собранието. 
 
 

3.17.5. Надоместок на штета 
 

Надоместокот на штетите на имотите на граѓаните направени од страна на 
силите за безбедност за време на воениот конфликт и непосредно при извршените 
акции за фаќање на сторители на кривични дела и покрај формираните комисии за 
обештетување на граѓаните и оваа година останаа нерешени. Упатувањето на 
граѓаните штетите да ги докажуваат и остваруваат во судски постапки создава револт 
и правна несигурност кај граѓаните иако е неспорно дека тоа е законска обврска на 
државата. 

 
 
3.17.6. Расформираната единица за брзи интервенции “Лавови” 

 
Народниот правобранител цени дека за проблемот во врска со работниот 

однос на припадниците на единицата за брзи интервенции “Лавови” при 
Министерството за внатрешни работи, формирана за време на воениот конфликт во 
2001 година, кој се уште не е разрешен потребно е да се изнајде соодветно решение и 
во рамките на постојните законски услови и потреби да се обезбедат работни места 
со што Министерството за внатрешни работи ќе ја исполни договорената обврска. 
 
 

3.18. Работни односи 
 

Проблемите што произлегуваат од остварувањето на правата од работен однос 
и оваа година беа значително присутни. Изигрување на институтот оглас, начинот на 
заснивање работен однос, престанок на работен однос, избор и разрешување на 
директори, исплата на плати, испратнини и други надоместоци, постапки за 
приватизација, неспроведување судски одлуки, суспендирање работници, утврдување 
годишен одмор и отсуство од работа, инспекциски и други органи, постапка за 
утврдување статус на вработени, толкување акти за систематизација на работните 
места, незадоволство од работните услови, незадоволство од прекувремено 
извршување работи и работни задачи беа проблеми за кои граѓаните најчесто бараа 
интервенција на Народниот правобранител. 

Народниот правобранител смета дека повредите на правата што произлегуваат 
од веќе воспоставените работни односи во државната администрација вообичаено се 
јавуваа непосредно пред изборите кога владеачката гарнитура вршеше нови 
вработувања со цел за придобивање гласови од електоратот не почитувајќи ја 
законската регулатива, како и во периодот по изборите со смена на владеачката 
гарнитура кога новата владеачка гарнитура исто така и најчесто без законска 
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процедура врши разни прераспоредувања од едни на други работни места или 
отпуштања на вработените во јавната администрација и најчесто поради политичка 
или партиска припадност, пропратено со непотизам и слично. 
 

Оттука, во вакви состојби и упатените препораки, сугестии и мислења на 
Народниот правобранител најчесто не беа почитувани, а ова ќе се повторува и 
понатаму доколку не се обезбедат соодветни заштитни механизми и одговорен, 
професионален и соодветен однос не само на службениците, туку и на одговорните 
лица од владеачката структура. 
 
 

3.19. Станбени односи 
 

Општ заклучок е дека многу проблеми на граѓани што се однесуваа на заштита 
на правата од станбената област со години наназад не само што не се решаваат, туку 
имаат тенденција на зголемување и влошување. Овие права иако гарантирани со 
разни меѓународни конвенции и домашни прописи и понатаму остануваат само 
декларативно признати права од кои граѓаните речиси немаат никаква корист од што 
произлегува дека државата, односно Владата на Република Македонија нема 
соодветен пристап за решавањето на ваквите суштински прашања од витален 
интерес за граѓаните на Република Македонија.  
 
 

3.20. Образование 
 

Најчесто присутни проблеми во остварувањето на правата на граѓаните во 
областа на образованието евидентирани низ претставките и оваа година беа за 
правата на студентите во поглед на кофинасирањето за студирање, промените во 
уписната политика на високообразовните установи во поглед на условите за 
кофинансирање, уписот, студентскиот стандард во поглед на сместувањето во 
студентските домови и добивањето студентски кредити и стипендии, како и за други 
права на студентите. 
 

И оваа година како и претходните може да се констатира дека малку е сторено 
за подобрување на студентскиот стандард, кој дополнително беше загрозуван со 
воведување разни давачки од високообразовните установи без законска и реална 
основа, со изигрување на прописите за сместување на студентите во студентските 
домови при што не се обезбедени доволно средства за зголемување на фондот за 
студентски кредити и студентски стипендии. 
 
 Во овој правец на беа почитувани препораките и укажувањата на Народниот 
правобранител ниту од факултетите, универзитетите, Министерството за 
образование, како ни од Владата на Република Македонија. 
 
 

3.21. Потрошувачки права 
 

Во областа на потрошувачките права Народниот правобранител е надлежен да 
ги штити правата на граѓаните кога се повредени од давателите на јавните комунални 
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услуги (телекомуникации, дистрибуција на електрична и топлинска енергија, 
водоснабдување и други комунални дејности). 
 

Од преставките и комуникациите со граѓаните и со одговорните лица во овие 
јавни претпријатија повеќе години наназад, па и оваа година може да се констатира 
дека граѓаните како потрошувачи на вода, електрична енергија и телефон се наоѓаат 
во подредена положба затоа што немаат избор, односно давателите имаат монопол 
над услугите. Во ваква состојба Народниот правобранител и граѓаните не можеа да 
извршат соодветно влијание врз цената на услугите со што граѓанитебеа ставени во 
положба на безусловно прифаќање на понудените цени. 
 

Од изнесените причини потрошувачите често се обраќаа кај Народниот 
правобранител и притоа со право очекуваа дека Владата на Република Македонија 
преку соодветна законска и друга регулатива ќе обезбеди контрола над можните 
злоупотреби на пазарот сторени од страна на монополите, но за жал тоа досега не е 
сторено, а Народниот правобранител цени дека Монополската управа која како 
контролен механизам требаше во тој правец да обезбеди заштита и соодветна 
рамнотежа во тоа не успеа.Оттаму наместо да се влијае овие давачки да се намалат, 
сведоци сме на се подрско монополистичко однесување и задирање и во онака 
осиромашениот џеб на граѓаните. 
 
 

3.22. Препораки до Владата на Република Македонија 
         органите на државната управа и другите органи и 
         организации што имаат јавни овластувања 

 
Изнесените статистички податоци, оцени, заклучоци и констатации што 

произлегоа од предметното работење на Народниот правобранител упатуваат на 
неопходноста Владата на Република Македонија и другите органи и организации со 
јавни овластувања врз кои Народниот правобранител, надлежно постапува неопходно 
е да преземат интензивни мерки и активности со кои ќе ги отстранат сите 
незаконитости, неправилности и неправичности како и другите негативни појави 
изнесени во извештајот, а во иднина да обезбедат: 

- перманентно и синхронизирано усогласување на законодавството со 
Уставот на Република Македонија и меѓународните правни акти и 
документи, како и негова доследна примена; 

- совесно, одговорно, ажурно и навремено постапување по барањата на 
граѓаните при остварување на нивните уставни и законски права; 

- доследна примена на уставните начела за недискриминација и соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците во органите на 
државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните 
установи и служби; 

- одговорен однос и навремено и доследно почитување на барањата, 
препораките и другите интервенции на Народниот правобранител како и 

- поголема транспарентност, информираност, обука и едукација на граѓаните 
за нивните уставни и законски права. 
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3.23. Очекувања од Собранието на Република Македонија 
 

Народниот правобранител очекува дека Собранието на Република Македонија 
по разгледувањето на Извештајот, а во рамките на своите овластувања ќе преземе 
соодветни мерки и активности со кои ќе ги обврзе Владата на Република Македонија и 
другите надлежни органи целосно да постапат по барањата, препораките и другите 
интервенции на Народниот правобранител изнесени во извештајот и во иднина ќе 
обезбеди целосна примена, почитување и заштита на човековите слободи и права, и 
ќе ги задолжи за преземените мерки и активности да ги информираат Собранието на 
Република Македонија и Народниот правобранител. 
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   ОРГАНИЗАЦИЈА, КАДРОВСКА 
   СОСТОЈБА И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
 

 
4.1. Организација и начин на работа 

 
Организацијата и начинот на работа, согласно Законот, се доуредени со 

Деловникот за работа на Народниот правобранител и Правилникот за организација и 
систематизација на работните места. 
 

Внатрешната организација е уредена така што работите се извршуваат во три 
организациони единици: студиско-аналитичка, единица за евиденција, документација 
и информатика и единица за административно-технички и финансиски прашања. 
 

Исто така во рамките на институцијата веќе четри години функционира посебно 
Одделение за заштита на правата на децата со што на заштитата на правата на 
децата им е посветено посебно внимание. 
 

Извршителите во студиско-аналитичката единица кои ја извршуваат основната 
функција постапување и одлучување по претставките поделени се во 5 групи со 
повеќе области. Со групите раководат Народниот правобранител и замениците на 
Народниот правобранител на кои во вршењето на функцијата им помагаат по тројца 
советници-дипломирани правници. Оцена е дека ваквата организација и начин на 
работа овозможува основните функции и работи од надлежност на Народниот 
правобранител да се извршуваат стручно, ефикасно, и контринуирано и на 
поефикасен начин да се следат состојбите во областите. 
 

Со стапувањето во сила на новиот закон, во претстојниот период и особено со 
организацијата на шестте нови регионални подрачни канцеларии, организацијата и 
начинот на работа ќе треба да се прилагодат на новосоздадената состојба, со донесу-
вање нови подзаконски акти. Подготвителните активности во тој правец веќе се 
преземени, а ќе бидат реализирани согласно утврдените законски рокови. 
 
 

4.2. Кадровска состојба 
 

И оваа година функциите од своите уставни и законски надлежности Народниот 
правобранител ги извршуваше со 32 извршители, од кои 17 ги извршуваат работите 
на истражување по претставките поделени по области, тројца ги извршуваат 
информатичките работи, работите на евидентирање и документирање и 12 се 
ангажирани на административно-технички работи. 
 

4 
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Со ваков кадровски состав институцијата дејствува веќе шест години. И покрај 
времените отсуства (боледување и породилно отсуство на двајца вработени) и 
зголемениот обем на работа, отежнато и со дополнителна ангажираност на 
вработените, функциите и работите од основната надлежност беа успешно реа-
лизирани. 
 

Меѓутоа со оглед на енормниот прилив на претставки особено присутен во 
втората половина од годината, проширената надлежност, зголемените овластувања и 
новата организациска поставеност согласно новиот закон неминовно се налага 
потребата од просторно проширување, кадровско доекипирање, техничко и друго 
опремување, како на канцеларијата во Скопје така и во новите регионални подрачни 
канцеларии што треба да отпочнат со работа на 01.04.2004 година. 
 

На овој план веќе се програмирани и делумно преземени припремни дејствија 
кои во законски утврдените рокови ќе бидат реализирани во претстојната година. При 
кадровското екипирање, согласно уставно и законски утврдените принципи, ќе се води 
грижа за правична и соодветна застапеност на припадниците на заедниците и во оваа 
институција, за што Народниот правобранител има уставна и законска надлеженост. 
 
 

4.3. Финансиски средства 
 

Согласно член 48 од новиот Закон за народниот правобранител средства за 
работа на Народниот правобранител се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија за кои во делот на Буџетот наменет за Народниот правобранител 
Собранието на Република Македонија гласа посебно. 
 

Ваквиот начин на обезбедување средства за работа на Народниот 
правобранител претставува чекор напред во обезбедувањето финансиски средства со 
што е овозможено Народниот правобранител активно да учествува во конципирањето 
на сопствениот буџет иако тоа не е прецизно доуредено. 
 

Делејќи ја судбината на сите буџетски корисници од јавниот сектор на 
Народниот правобранител оваа година му беа определени 21.069.000,00 денари 
(345.393 ЕУР) кои секако не беа доволни, меѓутоа со рационално и рестриктивно 
трошење и со надворешните донации Народниот правобранител успешно ги изврши 
основните функции од законски утврдените надлежности. 
 

За имплементација на новиот Закон за народниот правобранител со Буџетот за 
2004 година се обезбедени средства за проширување на деловниот простор во Скопје 
и за обезбедување деловен простор за шестте канцеларии, како и средства за 
вработување на уште 37 вработени, за компјутерска, канцелариска опрема и осум 
возила од кои шест за новите канцеларии и две за постојната канцеларија во Скопје. 
Средства веќе се обезбедени со донации од Организацијата за безбедност и 
соработка (ОБСЕ), Одделнието за развој на Амбасадата на Канада и Амбасадата на 
Република Италија, а се очекуваат и донаторски средства за реновирање и адаптација 
на деловниот простор, набавка на софтверски програми, како и материјална и 
едукациска помош на вработените, организација на семинари и слично. 
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   ПРЕТСТОЈНИ АКТИВНОСТИ 
 
 

 
Идните мерки и активности Народниот правобранител ќе ги насочи кон 

остварување на основните функции што произлегуваат од уставните и законските 
надлежности. 
 

Во овој правец особено ќе се обрне внимание на имплементацијата и 
програмирањето на нововостановените надлежности и овластувања согласно новиот 
Закон за народниот правобранител, односно грижата за заштита и почитување на 
начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците 
на заедниците во органите на државната власт, органите на единиците на локалната 
самоуправа и јавните установи и служби; кон програмирање на активностите и 
мерките што треба да се преземат за следење на состојбите со почитувањето на 
уставните и законските права на граѓаните од надлежност на Народниот 
правобранител; активностите и мерките за програмирање на увидите што ќе треба да 
се извршат во органите на државната управа, особено во полициските станици, 
установите за притвор и казнено-поправните установи, психијатриските болници и 
сите други установи каде што движењето на лицата е ограничено, како и други мерки 
и активности што произлегуваат од новиот Закон за народниот правобранител. 
 

Во овој контекст на организационен план, а заради целосна имплементација на 
Зконот ќе треба да се преземат активности и мерки за реализација на веќе 
донесената програма за имплементација на новиот закон и создавање просторни, 
технички и кадровски услови за отпочнување со работа на шестте нови подрачни 
организациони единици и проширување на канцеларијата во Скопје. 
 

На нормативен план треба да се припреми и донесе нов Деловник за работа, 
Правилник за систематизација и организација на работните места и задачи на 
вработените во Народниот правобранител, Правилник за службените легитимации и 
други подзаконски акти. 
 

Исто така ќе продолжат активностите за популаризација и афирмација на 
институцијата и едукацијата на граѓаните за нејзината улога и значење. При ова 
особено ќе треба да се програмираат активностите за афирмација и популаризација 
на новоформираните канцеларии кои, согласно Законот, како што е кажано, ќе треба 
да отпочнат со работа од 01.04.2004. 
 

Во овој правец ќе се продолжи со реализација на активностите програмирани 
со медиумската кампања, а кои не беа реализирани во текот на 2003 година. 
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Народниот правобранител и понатаму ќе соработува и ќе изнаоѓа методи и 
форми за воспоставување поблиска комуникација со надлежните органи, институти и 
институции и со другите владини и невладини органи, организации, асоцијации и 
здруженија и заедно со нив ќе настапува и дејствува на планот на обезбедување и 
почитување на уставните и законските права на граѓаните. 
 

За истата цел Народниот правобранител ќе настојува со свое учество да 
придонесе во доизградувањето на законската регулатива во Републиката и тоа во оној 
дел во кој од практичното работење ќе се покаже дека има место за нормативно 
усогласување, дополнувања, како и усогласување на домашното законодавство со 
меѓународните стандарди утврдени во меѓународни акти и документи. 
 

Особено внимание во наредниот период ќе се посвети и на користењето на 
средствата за јавно информирање коишто во изминатиов период се покажаа како 
многу значаен и ефикасен инструмент што му стои на располагање на Народниот 
правобранител, а пред се поради силата на дополнителниот притисок што тие можат 
да го извршат во правец на остварувањето и заштитата на правата на граѓаните. 
 

На меѓународен план ќе продожи воспоставената практика на соработка на 
билатерално, регионално и меѓународно ниво со Омбудсманите од другите земји и 
слични институции чија примарна цел е заштита и унапредување на човековите 
слободи и права, а во зависност од финансиските можности се планираат учества на 
едукативни семинари, конференции, работилници и други средби од интерес за 
унапредување на работата и функциите на институцијата Народен правобранител. Во 
тој контекст, со должно внимание ќе бидат разгледани и прифатени сите понудени 
проекти и програми што се однесуваат и се од значење за унапредувањето на 
човековите права, при што такви проекти се планирани и од страна на канцеларијата 
на Народниот правобранител на Република Македонија. 
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   ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОДНОС  
   НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО, ПОЧИТУВАЊЕТО  
        И ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 

                     ПО ОБЛАСТИ 
 
 

6.1. Заштита на правата на припадниците на заедниците 
       што не се мнозинство во Република Македонија 

 
Република Македонија е мултиетничко општество во кое покрај македонскиот 

народ живеат и делови од албанскиот, турскиот, влашкиот, српскиот, ромскиот, 
бошњачкиот и припадници на други народи кои се карактеризираат со различни 
етнички, културни, верски и други особености. Според податоците од Пописот на 
населението и домаќинствата во 2002 година во Република Македонија живеат 2.022 
547 жители од кои најброен е македонскиот народ со 64,18% од вкупното население, 
потоа следи албанската етничка заедница со 25,17%; турската со 3,85%; ромската со 
2,66%; бошњачката со 1,78%; влашката со 1,04%; српската 0,48% и други заедници со 
0,84%. 
 

Со Уставот на Република Македонија од 1991 година на сите граѓани им е 
загарантирана полна еднаквост во уживањето на основните слободи и права, 
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, 
политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба. Па сепак во 
него се содржани и посебни одредби што се однесуваат на посебните права на 
припадниците на заедниците кои не се дел од мнозинското население. 
 

Заштитата на основните слободи и права граѓаните на Република Македонија ја 
остваруваат пред редовните судови, Уставниот суд на Република Македонија, 
Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот при 
Собранието на Република Македонија и пред Народниот правобранител. 
 

Во согласност со Уставот на Република Македонија и со Законот за народни-от 
правобранител припадниците на заедниците кои не се дел од мнозинското население 
уживаат еднаков третман како и мнозинското население во постапката пред 
Народниот правобранител. Со цел да се добие реална слика за етничката припадност 
на подносителите на претставките, во текот на 2003 година за првпат во 
Канцеларијата на Народниот правобранител беше извршена анализа за бројот на 
подносителите според етничката припадност, при што се покажа дека во вкупниот број 
16,15% се припадници на албанската етничка заедница; 2,21% на српската; 1,49% на 
ромската; 0,52% на бошњачката; 0,26% на влашката; 0,10% на турската и други 
етнички заедници со 0,76%. 
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Во овој контекст значајно е да се спомене дека новите законски решенија на 

припадниците на заедниците што не се дел од мнозинското население им овозможија 
претставките до Народниот правобранител да ги упатуваат и на нивниот јазик и 
писмо, а одговорот да го добијат исто така на нивниот јазик и нивното писмо. Со 
ваквото законско решение институцијата Народен правобранител за припадниците на 
заедниците од немнозинското население стана подостапна и е олеснета 
комуникацијата помеѓу нив и канцеларијата на Народниот правобранител. 
 

Со стапувањето во сила на новиот Закон, Народниот правобранител 
постапуваше и врз основа на новите надлежности што значи и во случаи кога 
припадници-те на заедниците што не се дел од мнозинското население се обраќаа до 
неговата канцеларија кога сметаа дека се повредени начелата на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност во органите на државната власт, органите на 
единици-те на локалната самоуправа и јавните установи и служби. 
 

Во текот на 2003 година беа поднесени вкупно шест претставки што се  
однесуваат на повреда на овие начела, иако имаше неколку претставки што се 
однесуваа на чисто граѓански права на подносителите во кои сепак истите се 
повикуваа дека повредата по нивна оцена е сторена заради етничка припадност. 
 

Две од претставките што според Народниот правобранител можеа да се 
прифатат како повреда на начелата на недискриминација и соодветна и правична 
заста-пеност на припадниците на заедниците всушност се однесуваа на барања за 
пре-распоредување од едно на друго работно место во јавните претпријатија А.Д. 
“Маке-донски телекомуникации” и Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
“Македо-нија” со што би се испочитувал уставниот принцип за соодветна и правична 
застапеност. 
 

Во првиот случај претставката беше отфрлена како неоснована бидејќи во 
постапката се констатира дека во Секторот на АД “Македонски телекомуникации” во 
кој работеше подносителот на претставката согласно актот за систематизација не 
било предвидено работно место што би одговарало на неговата стручна подготовка, а 
во другиот случај по кој Народниот правобранител упати препорака сеуште не е 
добиен одговор. 
 

Исто така во постапката што беше поведена по барање на подносител од 
ромската етничка заедница беше констатирано дека подносителката на претставката 
која конкурирала во Министерството за внатрешни работи за полицаец-приправник не 
била примена поради не задоволување на еден од посебните услови за прием на 
работник во работен однос во Министерството за внатрешни работи, поради што 
откако беа констатирани фактите оваа претставка беше отфрлена како неоснована. 
 

Четвртата претставка се однесуваше на барање на подносителот Народниот 
правобранител согласно законските овластувања да предложи еден претставник од 
влашката заедница како член во Комитетот за односи меѓу заедниците при 
Собранието на Република Македонија. Народниот правобранител констатира дека во 
овој комитет во кој членуваат пратеници од Собранието, припадници на сите етнички 
заедници е исполнет уставниот и законскиот услов што беше констатирано и од 
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Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците донесена од 
Собранието на Република Македонија во која е наведен и претставникот од влашката 
заедница, кој е пратеник во Собранието на Република Македонија, така што за истото 
немаше основ Народниот правобранител да ги користи своите законски овластувања 
за што го извести подносителот на претставката, а истата ја отфрли како неоснована. 
 

Малиот број претставки што се однесуваа на повреди на начелата на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците што не се дел од мнозинското население според Народниот 
правобранител се должи на фактот што оваа законска надлежност на Народниот 
правобранител за првпат е определена со новиот Закон кој влезе во сила на 
почетокот од четвртото тромесечие на 2003 година. 
 
 

6.2. Заштита на правата во полициска постапка 
 

Да се каже дека едно општество е демократско, пред се треба да се има 
предвид дали на неговите граѓани им се загарантирани основните слободи и права и 
дали тие се почитуваат од институциите на системот. 
 

Неспорно е дека Република Македонија е демократско општество со изграден 
правен систем кој преку Уставот како базичен правен документ, со законската 
регулатива и прифатените меѓународни документи ги гарантира основните човекови 
слободи и права на сите граѓани без оглед на националната и верска припадност, 
полот, расата, бојата на кожата, политичкото уверување, општествената или имотната 
состојба. Меѓутоа во секоја држава, па со тоа и во Република Македонија како една од 
земјите во транзиција и земја што беше зафатена со воен конфликт, во одредени 
моментити се можни конфликти помеѓу институциите на системот и граѓаните како 
поединци или припадници на разни групи. 
 

Од таму во овој дел од извештајот, ќе стане збор за конфликтите што се 
јавуваа помеѓу граѓаните од една и Министерството за внатрешни работи од друга 
страна како институција која согласно со законот е задолжена за вршење на 
внатрешните работи меѓу кои спаѓаат: заштитата на животот, личната сигурност и 
имотот на граѓаните; заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот 
загарантирани со уставот; спречување насилно уривање на демократските институции 
утврдени со уставот; спречување на кривични дела и откривање и фаќање на 
сторители на кривични дела и нивно предавање на надлежните органи; одржување на 
јавниот ред и мир; контрола на преминувањето на државната граница; престојот и 
движењето на странци; контрола на пријавување и одјавување на живеалиште и 
престојувалиште на граѓаните и други работи утврдени со закон. 
 

Гледано низ призмата на бројките како податок регистриран во Канцеларијата 
на Народниот правобранител освен во инцидентни случаи за кои ќе стане збор 
понатаму, граѓаните немаат поголеми проблеми во остварувањето на своите уставни 
и законски права пред службите на Министерството за внатрешни работи. 
 

Почнувајќи од 1998 година кога Народниот правобранител го поднесе првиот 
годишен извештај, па заклучно со 2003 година се забележува дека бројот на 
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поднесени претставки што се однесуваат на Министерството за внатрешни работи 
постојано учествува до 10% во однос на вкупниот број примени претставки во 
Канцеларијата на Народниот поравобранител, а дека бројот на констатирани повреди 
на правата се движи исто така околу 10% во однос на вкупниот број претставки 
поднесени на адреса на истото. 
 

Во извештајната 2003 година, во Канцеларијата на Народниот правобранител 
беа регистрирани 266 претставки од кои 10 беа покренати по сопствена иницијатива 
на Народниот правобранител како една од неговите законски обврски. 
 

Во 96 претставки подносителите се жалеа на незаконитости во постапките за 
прием во државјанство на Република Македонија, во 45 претставки стануваше збор за 
пречекорување на службени овластувања на припадници на Министерството за 
внатрешни работи, а останатите претставки се однесуваа на одолжување на 
управните постапки, на статусни состојби и на други права што се остваруваат пред 
органите во состав на ова министерство, пред се во врска со матичната евиденција за 
граѓаните. 
 

По спроведената постапка за проверка на изнесените наводи врз основа на 
барања за писмени информации, на непосреден увид на лице место, непосреден увид 
во писмена документација и разговор со подносителите на претставките и одговорни 
лица на Министерството, Народниот правобранител во 27 случаи констатира повреди 
на правата од кои:во 14 поради одолжување на постапката, во осум поради погрешна 
примена на закон, во три случаи констатира пречекорување на службе-ните 
овластувања со прекумерна употреба на средства за принуда и во две поради тоа што 
органот на Министерството не презел мерки за кои е овластен со закон. 
 

Заради отстранување на констатираните повреди на правата на подносителите 
на претставките, до органите во состав на Министерството за внатрешни работи 
Народниот правобранител упати: една препорака, три мислења, 17 укажувања, две 
сугестии, два предлога за повторно спроведување постапка, а поради прекумерна 
употреба на средства за присилба до надлежниот обвинител упатил две барања за 
поведување постапка за утврдување кривична одговорност. 
 

Како резултат на преземените мерки од страна на Народниот правобранител во 
20 случаи правата на подносителите на претставките беа остварени, а во седум 
случаи Народниот правобранител не е известен за преземените дејствија. 
 

Заради подобрување на комуникацијата и исполнувањето на законските 
обврски кон институцијата Народен правобранител остварена е работна средба 
помеѓу Народниот правобранител и одговорни функционери на Министерството за 
внатрешни работи при што се договорени методи на идната соработка. 

 
Од претставките што се однесуваа на работата на Секторот за управно 

надзорни работи и оваа година ќе ја издвоиме постапката за стекнување на статус на 
државјанство на Република Македонија која во повеќето случи сеуште трае подолго. 
Причините за тоа со години наназад се исти, а тоа е поради несоодветниот однос на 
Управата за безбедност и контраразузнавање кон барањата на граѓаните по кои 
согласно законот во одделни случаи требаше да даде свое мислење, но сепак 
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причина за тоа беа и одделни решенија во Законот за државјанство. Со новите измени 
на Законот за државјанство поголемиот број на претставки во оваа област ќе бидат 
разрешени. 

 
Како и минатата и оваа година при остварувањето на правата на граѓаните, 

остана нерешен проблемот околу примената на правните акти издадени од УНМИК-
ООН во Косово, поради што граѓаните кои поради непризнавање на овие акти не беа 
во можност да ги регулираат повеќето свои статусни прашања, а особено брачен 
статус. Народниот правобранител смета дека Владата на Република Македонија 
треба да преземе мерки и активности за надминување на овој проблем. 

 
Народниот правобранител постапувајќи во согласност со законските 

овластувања според кои постапка може да покрене и по сопствена иницијатива, во 
извештајната година посебно внимание им обрати на случаи што предизвикаа 
посебен интерес во јавноста. По службена должност Народниот правобранител 
покрена постапка во т.н. случај “Сопот” кога припадници на специјалната единица на 
Министерството за внатрешни работи беа осомничени дека ги пречекориле 
службените овластувања во интервенцијата за откривање и фаќање лица осомничени 
за поставување експлозивна направа од чија експлозија животот го изгубија три лица 
меѓу кои двајца припадници од полскиот контингент на НАТО силите. Заради проверка 
на наводите изнесени пред се во средствата за информирање на албански јазик, 
Народниот правобранител ги посети домовите на осомничените лица во с. Сопот-
Куманово при што разговараше со членови на семејствата на осомничените лица, а 
потоа и со нив во Затворот “Скопје” во кој издржуваа мерка притвор, а за случајот 
беше побарана и писмена информација од Министерството за внатрешни работи. 
 

Од страна на Народниот правобранител беше констатирано, а потоа потврдено 
и од Комисијата формирана од Министерството за внатрешни работи, дека акцијата 
за претрес во одредени домови во с. Сопот била легитимна, со дозвола на истражен 
судија на Основниот суд во Куманово, но дека при нејзиното спроведување се 
направени одредени пропусти во смисол што во специјалната единица не биле 
вклучени припадници на албанската етничка заедница, а претрес на жени е извршен 
од лица од спротивниот пол. Покрај наведените пропусти, направени биле и одредени 
неправилности или пречекорувања на службените овластувања, манифестирани со 
намерно или непотребно оштетување на предмети во домовите во кои е вршен 
претрес што од Народниот правобранител е оценето како “демонстрација на сила” од 
страна на оние кои спроведувале службени дејствија. 
 

Овој случај е даден само како пример за непрофесионално и незаконско 
постапување, но тој како и случајот со двајцата Роми над кои со цел да им се изнуди 
признание во ОВР-Куманово беше применета присилба и случајот со еден приведен 
работник на рафинеријата “ОКТА” од Скоје кога беше констатирано ускратување на 
правото на бранител во полициска постапка, за среќа се мал број и инцидентни 
случаи за Министерството за внатрешни работи во целина. Сепак, според тоа што 
наведените случаи се случиле во работењето на службени лица и во простории на 
ОВР-Куманово, произлегува дека тоа претставува правило на поведение на 
овластените службени лица во овој орган на Министерството. 
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Министерство за внатрешни работи и во втората постконфликтна година не 
успеа да го расветли случајот со киднапираните лица и да создаде вистински 
безбедносни услови за враќање на сите раселени лица во своите домови што е 
обврска и за чие исполнување е потребно да се вложат дополнителни напори. 
 

И покрај податокот дека во текот на извештајната година Министерството 
спровело 33 постапки за утврдување дисциплинска одговорност и дека 33 службени 
лица се веќе дисциплински казнети заради злоупотреба, односно пречекорување на 
службените овластувања, Народниот правобранител сепак не е во потполност 
задоволен од соработката со органите и раководните лица во рамките на ова 
министерство бидејќи не добиваше целосни податоци и информации на неговите 
барања, а понекогаш истите беа игнорирани или се правеа обиди очигледни 
негативни факти да се сокријат со цел да се заштитат службените лица коишто ги 
пречекориле службените овластувања. 

 
Зачудува и фактот што службеници од повисок ранг во ова министерство, не ги 

познаваат во доволна мерка надлежностите и законските овластувања на Народниот 
правобранител, особено овластувањето од член 31 од Законот за народниот 
правобранител. 
 

Игнорирањето на институцијата Народен правобранител и заштитата или 
непреземањето законски мерки спрема службените лица што ги пречекориле 
службените овластувања, може негативно да се одрази единствено на угледот на 
Министерството за внатрешни работи. Затоа Народниот правобранител е убеден дека 
овој орган треба да направи повеќе напори, граѓаните да го почувствуваат како нивен 
сервис преку кој би ги остварувале и уживале основните човекови слободи и права, а 
не да го доживуваат како институција за присилба и репресија.Во спротивно истиот ќе 
претставува кочница во натамошниот развој на демократските процеси што треба да 
не доближат до членството во Европската унија како крајна цел и желба на сите 
граѓани на Република Македонија. 
 

* * 
* 

 
Заради надминување на појавите, а со тоа и подобрување на состојбите што 

беа предмет на елаборирање во овој дел од Извештајот, според Народниот 
правобранител во наредниот период потребно е да се обрне внимание на следното: 

- Почитување на одредбите од Законот за Народниот правобранител и 
подобрување на соработката на Министерството за внатрешни работи со 
оваа институција; 

- подобрување на законитоста при преземање службени дејствија со лицата 
кои се повикани или доведени заради службен разговор во простории на 
Министерството или при преземање службени дејствија надвор од 
службените простории на истото; 

- преземање мерки за постојана едукација на сите државни службеници во 
Министерството, а особено на оние кои во преземањето на службените 
овластувања се во непосреден контакт со граѓаните; 

- зголемена ангажираност на Службата за професионални стандарди 
особено на превентивен план; 
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- преземање мерки за подобрување на работењето во одделенијата за 
внатрешни работи во подрачјата што беа зафатени со конфликтот од 2001 
година особено во ОВР-Куманово; 

- преземање мерки за расветлување на случајот со исчезнатите лица во 
конфликтот од 2001 година и 

- преземање мерки и создавање реални услови за враќање на сите раселени 
лица во нивните домови. 

 
 

6.3. Заштита на правата од областа на правосудството 
 

Согласно Законот, Народниот правобранител има обврска да ги следи 
состојбите и да ги штити правата на граѓаните кога се повредени нивните уставни или 
законски права пред судовите, Јавното обвинителство, Јавното правобранителство, 
во казнено-поправните и воспитно поправните установи, или пред нотаријатот и 
адвокатурата како јавни служби за давање стручна правна помош. 
 

Со оглед дека во извештајниот период не беа регистрирани претставки на 
адреса на адвокатурата и нотаријатот, а релативно мал број претставки упатени на 
адреса на Јавното обвинителство и Јавното правобранителство се однесуваа само на 
одолжувања на постапките, вниманието во овој дел од извештајот сепак ќе биде 
посветено на постапките и состојбите во судовите и тоа само од аспект на законските 
овластувања на Народниот правобранител, како и на состојбата со почитување на 
правата на осудените и притворените лица. 
 
 

6.3.1 Судство 
 

Поради законските ограничувања во поголемиот дел на 2003 година 
проверките на наводите во претставките што се однесуваа на судските постапки 
Народниот правобранител ги вршеше преку Министерството за правда, кое согласно 
Законот за организација на органите на државната управа, има законски овластувања 
во врска со работата на судската управа и одолжувањето на судските постапки. 
 

Законските ограничувања, наспроти огромниот број претставки, претставуваат 
пречка Народниот правобранител да може да презема какви било дејствија во правец 
на поуспешно остварување на правата на граѓаните пред судовите, а со тоа да влијае 
и на подобрувањето  на состојбите во судството. 
 

Низ проверката на наводите во претставките на посреден начин, преку 
Министерството за правда, Народниот правобранител единствено што можеше беше 
да го регистрира бројот на претставките што се однесуваа на судството, причините за 
нивното поднесување, а состојбите да ги коментира врз основа на она што му е 
презентирано. 
 

Повеќегодишното настојување и намерата на Народниот правобранител пред 
судовите да се претстави со својата најдобра намера како “амиго цуриа”, за среќа се 
озакони со донесувањето на новиот Закон за народниот правобранител и неговото 
стапување во сила од 01.10.2003 година. 
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Законското овластување предвидено во членот 12 од Законот му дава 
легитимитет на Народниот правобранител не повредувајќи ги принципите на 
самостојност и независност на судската власт, да може да презема дејствија и мерки 
заради заштита од несовесно и неодговорно вршење на работите на судските служби, 
како и од неоправдано одолжување на судските постапки. Ваквото овластување е 
особено значајно, а може да се каже и револуционерно бидејќи за разлика од досега, 
за првпат на еден независен контролен механизам каков што е Народниот 
правобранител му е овозможено да погледне во судскиот предмет и со сиот респект 
кон уставната и законската позиција на судиската функција непосредно да се увери 
дали се работи за неоправдано одолжување на судската постапка и доколку е тоа 
случај да побара преземање дејствија за отстранување на неправдата и 
воспоставување на правото. 
 

Во периодот по донесувањето на новиот закон, користејќи ги ваквите 
овластувања Народниот превобранител во неколку наврати веќе изврши проверка на 
наводите во еден дел од претставките со непосреден увид во судски списи. 
 

Со дејствијата што може да ги презема врз основа на новите законски 
овластувања Народниот правобранител исто така ќе биде во состојба да придонесе 
не само за остварување на правата на граѓаните, туку и за зајакнување на довербата 
во судството, а со тоа и до подигање на угледот на судиската функција. 
 

Од анализата на предметното работење во извештајната година во областа на 
судството произлегува дека од вкупно 415 ново регистрирани претставки најголемиот 
број или 256 се отфрлени бидејќи Народниот правобранител не констатира повреда 
на правата од аспект на своите законски овластувања, односно не констатира 
неоправдано одолжување на постапката, како и несовесно или неодговорно вршење 
на работите на судската администрација. 
 

Друга причина за големиот број отфрлени претставки е што во голем број 
случаи подносителите од Народниот правобранител бараат да влијае врз начинот на 
водењето на постапките во судовите или да влијае на видот на одлуката, што секако е 
спротивно не само на законските овластувања, туку и на уставната и законската 
положба на судовите. Мал број претставки се отфрлени поради тоа што и покрај 
предходно укажување подносителите не ја дополниле претставката, а во еден случај 
претставката е отфрлена бидејќи со неа се навредуваше органот. 
 

Од преостанатите 156 претставки за кои постапката е во фаза на испитување, 
Народниот правобранител во пет случаи констатира неоправдано одолжување на 
постапката поради што до надлежните судови упати 3 препораки, 2 сугестии и 25 
укажувања со кои побара забрзување на постапката за да се овозможи правото на 
правично судење во разумен рок загарантирано со Уставот на Република Македонија, 
член 6 од Европската конвенција за човекови права и член 7 од Законот за судовите. 
 

За еден случај во кој беше констатирано неоправдано одолжување на судската 
постапка беше известен Републичкиот судски совет, а откако во соработка со 
Македонската телевизија случајот беше презентиран и во телевизиската емисија 
“Јустиција”, Народниот правобранител од страна на подносителот на претставката 
дополнително беше известен за позитивен епилог.  
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Во оваа прилика мора да се укаже дека Врховниот суд на Република 

Македонија не прифати една од препораките за давање приоритет во решавањето на 
предмет за спор од областа на социјалната сфера, со наводи дека немало услови за 
давање приоритет во решавањето на предметот. 

 
Народниот правобранител е сосема свесен и ги разбира објективните 

проблеми со кои е соочено судството како што е големиот број предмети наспроти 
бројот на судиите и стручните соработници, но судовите мора да го прифатат фактот 
дека состојбите со техничкото опремување се подобруваат, дека паралелно со тоа е 
неопходно поголемо ангажирање на судиите и стручните соработници и дека со 
поголем професионален пристап кон постапувањето по предметите може и мора да 
се остваруваат подобри резултати во работењето, а со тоа и во пресудувањето. 
 

На одолжување на судските постапки, според Народниот правобранител, покрај 
споменатите објективни влијаат и субјективни слабости како што е недоволениот 
професионален пристап кон вршењето на функцијата манифестиран со недоволно 
пратење на движењето на предметот. Во најголем број случаи судиите не водат 
никаква пред евиденција со која би го прателе текот на предметот од едно до друго 
рочиште или претрес, туку со предметот се сретнуваат од рочиште на рочиште. 
 

Неприфатлива е практиката на многу судии рочиштата да се одложуваат за 
неколку месеци за на следното да се констатира дека некоја од странките не е уредно 
повикана. Доколку судијата бил посовесен во вршењето на својата функција и го 
следел движењето на предметот, ќе можел благовремено да ја констатира 
неуредната достава на поканата за рочиште и да преземе дејствија за уредно 
поканување на странките за следното рочиште. 
 

Во постапувањето по претставките исто така е забележано отстапување од 
законските рокови за изготвување на судските одлуки, но Народниот правобранител 
интервенираше само во случаите кога тие рокови беа пробивани повеќе од она што 
може да се прифати како оправдана причина предизвикана од објективни околности. 
 

Во останатите случаи кога не беше констатирано поголемо отстапување од 
законските рокови, сметајќи дека е подобро да се добие квалитетна судска одлука за 
сметка на незначително пробиен законски рок наместо обратно, Народниот 
правобранител бараше и може да се рече наидуваше на разбирање од подносителите 
на претставките кон состојбите во судството. 
 

Причината за релативно малиот број препораки, сугестии и укажувања според 
Народниот правобранител може да се припише на споменатиот начин на 
постапување, односно законските ограничувања во Законот за Народниот 
правобранител од 1997 година според кој во судовите и судските постапки Народниот 
правобранител не можеше да презема било какви дејствија.  
 

Поради ова Народниот правобранител предупредува на фактот дека бројот на 
поднесените претставки, констатираните повреди на правата и упатените препораки, 
сугестии или укажувања сами по себе не мора да значат дека тоа е вистинска 
престава т.е. слика за состојбите во судството. Напротив, реална претстава би се 
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добила единствено од севкупните согледувања на сите субјекти кои на каков било 
начин се повикани да ги следат состојбите во судството. 

 
Оттука, следејќи ги состојбите врз основа и во рамките на делокругот и 

законските овластувања, но и надвор од тоа како граѓанин, како и врз основа на 
формалната или неформалната комуникација со граѓаните и носителите на други 
јавни функции, го делиме општото уверување дека судството во Република 
Македонија е во тешка повеќедецениска криза од која може да излезе со помош на 
сите, а особено на двете најмоќни законодавната и извршната власт и секако најмногу 
со сопствена самопомош. 
 

Законодавната и извршната власт, покрај веќе создадените услови за 
финансиска самостојност, мора да ги забрзаат процесите на потемелна 
реконструкција на сите судски постапки во кои би требало да се посвети посебно 
внимание на намалување на можностите странките да ги злоупотребуваат своите 
права и на тој начин да влијаат на одолжување на постапките. 
 

По прашањето на корупцијата во судството особено кај носителите на 
судиската функција, Народниот правобранител во отсуство на релевантни докази од 
предметното постапување не би се впуштал во шпекулации во колкав обем е таа 
присутна. Сепак општата клима во опшеството, како и ниските примања што директно 
се одразуваат на животниот стандард на судиите, секако оставаат простор да може да 
им се верува на оние кои тврдат дека корупцијата во судството е присутна, но 
прашање е само во кој обем. 
 

Народниот правобранител сепак смета дека корупцијата во судството нема 
загрижувачки размери, а на таквиот впечаток влијание има долгиот тек на судските 
постапки за што со своето неодговорно однесување понекогаш придонесуваат и 
самите носители на судската функција. 
 

За подобрување на ваквиот впечаток и за враќањето на вербата во судството 
најмногу можат да сторат самите судии со поголема совесност, попрофесионално 
ангажирање во вршењето на функцијата и со постојана самоедукација. Другите можат 
само да им помогнат во создавањето услови за остварување на таквата цел. 
 
 

6.3.2. Казнено-поправни установи 
          и воспитно-поправни домови 

 
Законот за народниот правобранител од 1997 година немаше посебни одредби 

со кои како на специфична категорија би им се обезбедила посебна заштита на 
правата на притворените и осудените лица. Поради ова, во согласност со генералните 
овластувања од член 2 од Законот, притворените и осудените лица имаа ист третман 
и уживаа иста правна заштита од институцијата Народен правобранител како и 
останатите граѓани. 

Со оглед дека станува збор за посебна категорија граѓани на кои слободата на 
движење им е ограничена врз основа на судска одлука, можностите за пристап до 
Народниот правобранител на оваа категорија беа помали во однос на останатите 
граѓани. 
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И покрај ваквите услови комуникацијата со притворените и затворените лица 

иако отежнато се остваруваше со почести посети на Народниот правобранител на 
установите во кои се сместени врз основа на востановената редовна практика во 
работењето или врз основа на нивните писмени претставки и телефонски јавувања. 
 

Овластувањата и обврските што произлегуваат од член 31 од новиот Закон за 
Народниот правобранител според кои, Народниот правобранител особено ги следи 
состојбите со почитување и заштита на уставните и законските права на приведените, 
притворените и на лицата кои издржуваат казна затвор или воспитно-поправни мерки 
во казнено-поправните или воспитно-поправните установи се голем чекор напред во 
правецот на посеопфатна заштита на правата, но и можност за превентивно влијание 
врз намалување на можните повреди на правата на оваа категорија граѓани. Ова 
особено поради можноста ваквите обврски и овластувања Народниот правобранител 
да може да ги врши во секое време, без претходна најава и одобрение, како и да 
разговора со притворените и осудените лица без присуство на службено лице и 
овозможената конспиративност на писмената комуникација помеѓу лицата на кои им е 
ограничена слободата на движење и Народниот правобранител. 
 

Постапувајќи врз основа на законските овластувања, Народниот правобранител 
во текот на извештајната година ги следеше состојбите со почитување на правата на 
притворените и затворените лица во казнено-поправните и воспитно-поправните 
установи, особено на оние кои беа сместени во Казнено-поправната установа-Затвор 
“Скопје” и Казнено-поправната установа “Идризово”, со оглед дека во овие две 
установи се сместени најголемиот број притворени и осудени лица во Република 
Македонија. 
 

За Народниот правобранител од особен интерес беа условите под кои 
притворените и затворените лица ги издржуваат мерките притвор или затворските 
казни како во поглед на стандардите во самите простории така и во поглед на 
одржување на личната хигиена, обезбеденоста со облека и обувки, можностите за 
рекреација, работната ангажираност на осудените лица, едукацијата, односно 
општите услови за спроведување на процесот на ресоцијализација на осудените лица 
особено на малолетниците кои издржуваат воспитни мерки во Воспитно-поправниот 
дом Тетово, а кои поради воениот конфликт од 2001 година се уште се сместени во 
дел од сместувачките капацитети на  Затворот “Скопје” во Скопје. 
 

Народниот правобранител исто така со посебен интерес ја следеше и 
здравствената состојба на притворените и затворените лица, па така во еден случај 
по негово барање на еден затвореник кој во Казнено-поправната установа “Идризово” 
издржува казна доживотен затвор, отстранети му се  проектил и шрапнели од огнено 
оружје во Клиничкиот центар во Скопје. 
 

Во поглед на сместувачките капацитети Народниот правобранител цени дека 
истите се соодветни на бројот на притворените и осудените лица, меѓутоа потребно е 
итно да се преземат мерки за дислоцирање на штитениците на Воспитно-поправниот 
дом-Тетово од просториите во Казнено-поправната установа-Затвор “Скопје”, со оглед 
на несоодветните услови во кои се сместени, како и неможноста да се изолираат од 
другите осуденици во оваа установа. 
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Од разговорите со притворените и осудените лица констатирано е дека тие 

немаат посебни забелешки на квалитетот и квантитетот на храната, на хигиената во 
просториите, постелината и облеката, но притворениците во Казнено-поправната 
установа-Затвор “Скопје” изнесуваа забелешки во поглед на недоволното време за 
престој на отворено од 20-30 минути наспроти законското право од 2 часа во текот на 
денот, како и на потребата за подобрување на условите за одржување на личната 
хигиена. 
 

Она што охрабрува и заслужува посебно да се одбележи во овој извештај е 
фактот што кај притворените и затворените лица во двете набљудувани установи 
преовладува мислењето дека во последната година постои значително подобрување 
во односот на припадниците на Службата за обезбедување кон нив. Ваквата 
констатација беше потврдена и од разговорот со неколку лица кои поради повреда на 
редот и дисциплината издржуваа дисциплинска казна упатување во самица, како и 
фактот дека од вкупно 15 писмени претставки поднесени од притворени или 
затворени лица ниту една не се однесуваше на третман на подносителот во 
установата, туку на повреди на неговите права до доаѓањето во неа, на висината на 
изречените казни или на права и погодности за кои затворените лица сметаат дека им 
припаѓаат согласно Законот за извршување на санкциите и куќниот ред на установите. 
 

Меѓутоа загрижува фактот дека во поглед на воспитно-поправниот процес т.е. 
во процесот на ресоцијализација речиси ништо не е сторено. Потврдата на оваа 
констатација доаѓа од разговорот со осудените лица, според кои воспитувачите многу 
ретко или воопшто не разговараат со нив, како и од фактот што тоа не е спорно и за 
директорите на самите установи. 
 

Во овој поглед состојбата е нешто подобра во женското одделение на Казнено-
поправната установа “Идризово” каде што се функционира подобро отколку во 
останатиот дел на оваа установа. Меѓутоа затвореничките сместени во ова одделение 
исто така сметаат дека не им се овозможуваат во доволна мерка погодностите што 
можат да им се дадат согласно законот и Куќниот ред на установата, имаат забелешки 
на висината на платата која најчесто се движи од 500 до 800 денари и се жалат на 
честата промена на воспитувачките бидејќи истата влијае на содржината на 
карактеристиката во случај кога бараат користење на погодности. 
 

Од посетата во Одделението за странци во кое се сместени околу 60 осудени 
лица од: Албанија, Бугарија, Србија и Црна Гора, Словенија, Италија Турција, Перу и 
Австралија констатирано е дека нема никакви разлики во поглед на условите за 
сместување во однос на македонските државјани. Исто така и оваа категорија на 
осуденици се жалеше на можностите и бараше подобри услови за одржување на 
личната хигиена. 

 
* * 

* 
 

Врз основа на увидот и констатираните состојби и без оглед на мислењето на 
притворените и затворените лица за општата хигиена во затворските простории, како 
и состојбата со постелината, Народниот правобранител смета дека Управата за 
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извршување на кривичните санкции заедно со одговорните лица на казнено-
поправните установи треба да преземат мерки за натамошно подобрување на 
условите за престој со целосно почитување на човечкото достоинство на лицата 
сместени во овие установи и особено со преземање на следните мерки и дејствија: 

- перманентна промена на дел од дотраената постелина и облека на 
затворените лица; 

- создавање услови за капење на затворениците најмалку еднаш неделно; 
- варосување на заедничките и на просториите во кои се сместени осудените 

и притворените лица; 
- перманентно обновување на приборот за исхрана; 
- подобро затоплување на просториите особено во притвореничкото 

одделение во Затворот “Скопје”; 
 

Заради постигнување на една од целите на кривичната санкција, а тоа е 
ресоцијализацијата на осудените лица потребно е значително подобрување на 
работата на Службата за превоспитување за која впечаток е како воопшто да не 
функционира. 
 

Потребно е создавање на услови за работно ангажирање на што е можно 
поголем број осудени лица и пореално наградување на нивниот труд. 
 

Исто така потребна е поголема флексибилност при давање погодности, секако 
во согласност со законот и куќниот ред на установата, со оглед дека истото може да го 
поттикне доброто однесување и смислата на одговорност кај осудените лица. 
 

Потребно е преземање мерки за враќање на малолетниците во просториите на 
Воспитно-поправниот дом-Тетово или нивно сместување во друг соодветен простор, 
со што физички би се изолирале од останатите осуденици. 
 
 
 
 

6.4. Заштита на правата на воените лица 
                  и воените обврзници 
 

Во поглед на заштитата на правата на воените лица и воените обврзници, 
карактеристика на извештајниот период е намалениот број на претставки во оваа 
област. 
 

Ваквата состојба според Народниот правобранител се должи пред се на фактот 
што во извештајниот период беа донесени повеќе законски прописи како што се: 
Законот за одбрана; Законот за служба во Армијата на Република Македонија, 
Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја исполниле 
воената обврска, како и Законот за продажба на станови од станбениот фонд на 
поранешна ЈНА со што беа регулирани поголем број прашања и проблеми за кои 
воените лица или воените обврзници се обраќаа за помош до оваа институција. 
 

Сепак во канцеларијата на Народниот правобранител во работата од оваа 
област беа 26 предмети од кои 17 примени во извештајната година. 
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Новорегистрираните претставки се однесуваа на права во постапките за 
ослободување од обврската за служење на воениот рок, на права од работни односи 
на лица во служба на Армијата на Република Македонија, како и на посебните права 
на припадниците на безбедносните сили и нивните семејства. 
 

Заради проверка на наводите Народниот правобранител до органите на 
Министерството за одбрана упати осум барања за дополнителни информации и 
објаснувања, а во неколку случаи проверка на изнесените наводи во претставките 
изврши со непосреден увид во предмети на Секторот за кадровски и правни работи. 
 

По спроведената постапка, откако во пет случаи констатира повреда на 
правата на подносителот на претставката Народниот правобранител до органите на 
Министерството за одбрана упати: еден предлог за повторно спроведување на 
постапката, две препораки и две укажувања. Во 11 случаи Народниот правобранител 
ги отфрли претставките откако по спроведена постапка не констатира дека се работи 
за повреда на правата на подносителот  или се работеше за предмети за кои е во тек 
судска постапка. 
 

За одбележување е дека Народниот правобранител наиде на коректна 
соработка со Секторот за персонални и правни работи на Министерството за одбрана 
што е реткост и треба да служи за пример на останатите органи на државната управа. 
 

Во наредниот период во рамките на законските овластувања, а во согласт и со 
Годишната програма за работа, Народниот правобранител планира да посети некои 
од единиците на АРМ со цел за непосредно запознавање со можностите за користење 
на законските права на воените лица и воените обврзници. 
 
 
 
 

6.5. Заштита на правата во областа на социјалните  
       права, работните и станбените односи 
 
 

6.5.1. Социјални права 
 

Економските и социјалните права според Уставот, законите и меѓународните 
правни акти се гарантираат како основни права на човекот и граѓанинот. Поради 
важноста на овие права од егзистенцијален карактер Република Македонија презела 
обврска да се грижи за нивно остварување согласно начелото за социјална 
праведност. Меѓутоа вкупните социјални и економски состојби покажуваат дека 
државата не само што е далеку од остварувањето и почитувањето на овие стандарди, 
туку овие права од година во година се повеќе се стеснуваат. 
 

Невработеноста во Република Македонија и понатаму останува најсериозниот 
и најтешкиот проблем за граѓаните и има сериозно влијание врз опаѓањето на 
животниот стандард, а со ова и на зголемување на бедата и сиромаштијата меѓу 
граѓаните. 
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Во текот на 2003 година беа евидентирани над 390 илјади невработени лица. 
Со ова Република Македонија се вбројува во земјите со највисока стапка на 
невработеност. Во вакви услови правото за работа на граѓанинот на Република 
Македонија како основно право на човекот и граѓанинот со години претставува само 
декларативно право од кое граѓаните ништо не добиваат. Колку е сериозен проблемот 
со невработеноста толку е посериозен и позагрижувачки проблемот со отсуството на 
сериозна стратешка програма на надлежните во Републиката за ублажување и 
разрешување на ова битно егзистенцијално прашање. Без остварување на ова право, 
на граѓаните на Република Македонија секогаш ќе им се заканува социјален ризик и 
други девијантни дејствија што во крајна линија негативно се одразува во општеството 
во целина. 
 

Народниот правобранител во текот на извештајната година прими 167 
претставки од областа на социјалните права што во споредба со претходната година 
(52) значи зголемување за трипати. Зголемениот број претставки е последица и е 
непосредно поврзан со зголемувањето на бројот на невработените, со воведените 
рестрикции во социјалната сфера и зголемувањето на сиромаштијата, бедата и 
социјалниот ризик меѓу граѓаните на Република Македонија. 
 

Во извештајната година претставките од социјалната сфера воглавно се 
однесуваа на остварување на правото на социјална парична помош, постојана 
парична помош, еднократна парична помош, право на туѓа нега и помош, право на 
паричен надоместок поради невработеност и друго. 
 

Најбројни беа реакциите и претставките на граѓаните што се однесуваа на 
внесувањето на сметките за потрошена електрична енергија, како дополнителен 
критериум за остварување на правото за социјална помош во Одлуката за условите, 
критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на 
правото на социјална помош на Владата на Република Македонија што беше 
донесена на крајот на 2002 година, а беше имплементирана во текот на 2003 година, 
но со одлука на Уставниот суд на Република Македонија беше укината. Се покажа 
дека интервенциите на Народниот правобранител за преиспитувањето на овој 
критериум упатени до Владата на Република Македонија и Министерството за труд и 
социјална политика пред донесувањето на одлуката од страна на Уставниот суд беа 
оправдани. 
 

Намалувањето на бројот на корисниците на социјална помош во извештајната 
година од 82.000 во 2002 година на 64.460 домаќинства во декември 2003 година, 
според Народниот правобранител, не е резултат на подобрувањето на економските и 
социјалните состојби во државата, односно на подобрување на животниот стандард 
на граѓаните, туку на крајно рестриктивниот однос на Центрите за социјална работа 
при одлучувањето по барањата на граѓаните за социјална помош. 
 

Во текот на извештајната година исто така беа заострени и критериумите за 
користење туѓа нега и помош, така што ова право можеа да го остварат само нај-
тешко хендикепираните лица. При донесувањето одлука за овие барања центрите за 
социјална работа недоволно и на бирократски начин ја утврдуваа фактичката 
состојба. Ова особено беше присутно при одлучувањето по барањата на граѓани кои 
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живеат во поодалечните места, бидејќи службените лица од центрите за социјална 
работа ретко вршеа увид на лице место. 
 

Министерството за труд и социјална политика воведе рестрикции и во однос на 
користењето на еднократната парична помош, која за некои општини се ограничи на 
износ од 5.000 денари месечно за вкупниот број на жителите во општината. Затоа 
многу претставки на граѓаните се однесуваа на укинувањето и на намалувањето на 
износот на оваа помош. Често пати се случуваше за да добијат еднократна парична 
помош од 500,00 денари, прибавувањето на доказите граѓаните ги чинеше повеќе. 
 

Тргнувајќи од фактот дека социјалните права имаат тежина на егзистенцијален 
карактер за граѓаните Народниот правобранител по неколку претставки изврши увид 
во работењето на органите на Министерството за труд и социјална политика со цел 
подетално и поефикасно да ги проучи претставките, но притоа не наидуваше на 
соодветна соработка, па така во 43 случаи не му беше овозможен увид во службените 
списи. За ваквиот однос Народниот правобранител во неколку наврати го 
информираше министерот со цел да се преземат мерки за непречено вршење на 
надлежностите на оваа институција, но неговите напори и инсистирања не наидоа на 
соодветен одговор. Со оглед дека во неколку претставки граѓаните се жалеа на 
лошото однесување и некоректниот однос на некои раководни лица во 
Министерството за труд и социјална политика, Народниот првобранител од 
министерот бараше да преземе мерки и дејствија за преиспитување на нивната 
работа, но и во оваа насока соработката со министерот изостана. 
 

Општо гледано од предметното работење, соработката на институцијата 
Народен правобранител со Министерството за труд и социјална политика и неговите 
органи, раководни и други службени лица не само што не беше на задоволително 
ниво, туку и далеку од законската обврска како орган на државната управа кој треба 
да соработува со Народниот правобранител и по неговите барања да постапува 
неодложно и навремено да му ги доставува сите потребни информации. 
Некооперативниот и неодговорен однос на органите на Министерството за труд и 
социјална политика и министерот за труд и социјална политика, доведе до 
попречување на работата на институцијата Народен правобранител. 
 

Во извештајната година единствен позитивен пример на добра соработка со 
органите на Министерството за труд и социјална политика и понатаму останува 
соработката со органите на Државниот инспекторат на трудот бидејќи речиси во сите 
случаи каде Народниот правобранител побара овие органи да извршат инспекциски 
надзор над работењето на одредени органи и организации, особено во приватните 
претпријатија, беше одговорено позитивно и навремено. 
 

* * 
* 

 
Значително зголемениот број на претставки во кои граѓаните бараа заштита на 

социјалните права упатува на констатацијата дека социјалните и економските состојби 
во Република Македонија не само што не се подобрени, туку се на исто ниво како во 
претходната 2002 година. Зголемениот број на невработените граѓани во однос на 
вработените граѓани ја зголемува правната несигурност и нивната недоверба во 
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институциите на системот, за што придонесува и непочитувањето и несоодветниот 
однос на надлежните органи кон препораките и интервенциите на Народниот 
правобранител. 
 

Со оглед на ваквите тешки состојби во сферата на социјалните и економските 
права на граѓаните, Владата на Република Македонија и другите надлежни органи и 
организации неопходно е итно да ги преземат следните мерки и активности: 

- донесување сериозна, стратешка акциона програма за вработување и за 
намалување на вработеноста; 

- Министерството за труд и социјална политика и неговите органи доследно 
да ги почитуваат прописите што ја регулираат социјалната сфера и да 
вршат непосреден увид на условите за живот на граѓаните што бараат 
социјална помош поради правилно и целосно утврдување на фактичката 
состојба; 

- неопходна соработка на Министерството за труд и социјална политика и 
нејзините органи со институцијата Народен правобранител и почитување на 
интервенциите и препораките на оваа институција. 

 
 

6.5.1.1. Внатрешно раселени лица 
 

Република Македонија и во текот на 2003 година се соочи со проблемот на 
внатрешно раселените лица кој настапи како последица на вооружениот конфликт 
што се случи во 2001 година. Сериозните напори на Владата на Република 
Македонија и другите органи и организации што придонесоа за враќање на 
раселените лица во нивните домови, резултираа со перманентно намалување на 
бројот на овие лица. Во моментот на пишувањето на овој извештај во Република 
Македонија нивниот број е околу 1.900, со тенденција на преманентно намалување. 
Половина од раселените лица (989) и понатаму се сместени во приватни домови, 
додека другата половина (967) во колективните центри во Скопје и Куманово. Според 
етничкиот состав на внатрешно раселените лица околу 46% се Македонци, 25% 
Албанци, околу 23% Срби, а другите се припадници на останатите етнички заедници. 
 

Народниот правобранител со цел поблиску да се запознае со проблемите на 
раселените лица ги посети и изврши увид во сите колективни центри во Републиката 
каде се сместени раселените лица. Увид беше извршен во центрите “Ранка 
Милановиќ”, ДСУ “Здравко Петковски”, “Т. Стефановски-Сенич”, “Олимписко село”, 
“Чичино село” и “Партение Зографски” во Скопје, како и во центрите-хотелите 
“Кристал” и “Куба” во Куманово. При овие увиди Народниот правобранител 
констатираше дека општо гледано, Република Македонија, органите и организациите 
што се надлежни за заштита на правата на раселените лица во основа водат хумана 
грижа за овие граѓани. Сепак, условите во кои се сместени раселените лица се далеку 
од нормалното семејно и домашно живеење. При изнесувањето на оваа оцена 
Народниот правобранител беше свесен дека во вакви ситуации е тешко до крај да се 
обезбедат основните принципи на хуманост за раселените лица, но очигледно дека 
периодот подолг од две години во услови на колективно живеење и во туѓи домови 
оправдано почна да предизвикува револт, нетрпение, недоверба и критики кон 
државата и нејзините надлежни институции.  
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Народниот правобранител констатираше дека просторното сместување на овие 
лица не ги задоволува потребите на раселените лица со оглед на тоа дека цели 
семејства се сместени во една просторија, иако во одделни центри поради враќањето 
на некои семејства во нивните домови одделни простории останаа слободни без да 
им се дозволи на семејствата што останале да можат да се прошират во нив. 
Народниот правобранител по тој повод смета дека користењето на испразнетите 
простории би било особено важно за оние семејства чии членови се од различни 
генерации, како и за семејствата во кои има деца на школска возраст. 
 

Еден дел од раселените лица кои беа сместени во студентските и ученичките 
домови во Скопје се мешаа со учениците и студентите, што негативно влијаеше во 
процесот на образование и социјализација на овие млади луѓе и е спротивно со 
законското право за соодветно ученичко и студентско сместување. 
 

Многу критики и забелешки на раселните лица се однесуваа на исхраната, 
хигиенските услови и начинот на пререгистрација и евиденција, а многу раселени 
лица, претежно од кумановскиот регион, поради безбедносни причини стравуваа да ги 
посетат нивните домови. 
 

Народниот правобранител констатираше дека во најтешки услови живеат 
раселените лица сместени во центарот “Чичино село”, во непосредна близина на 
Скопје, во кој се сместени членови на ромската етничка заедница. 
 

* * 
* 

 
Со оглед на ваквите состојби на раселените лица, а со цел за нивно 

подобрување Народниот правобрантиел до Владата на Република Македонија, 
надлежните министерства, и другите надлежни органи и организации, како и до 
меѓународните организации кои се задолжени да водат грижа за времено раселените 
лица во Република Македонија во месец октомври 2003 година ги упати следните 
препораки: 

- да се преземат неопходни и итни активности за подобрување на условите за 
живот во колективните центри за сместување пред се во правец на 
подобрување на хигиената и здравствената заштита, исхраната, 
обезбедување топла вода, облека, обувки и слично; 

- на сите деца без оглед на етничката припадност да им се обезбедат услови 
за вклучување во образовниот процес со обезбедување редовна настава; 

- да се преземат потребните активности на безбедносен план за побрзо 
враќање на раселените лица во нивните домови; 

- да се изврши нова пререгистрација на раселените лица која ќе овозможи 
непречено патување на раселените лица со градскиот превоз и бесплатно 
користење на здравствените услуги; 

- преземање мерки и активности во насока на проширување на просторното 
сместување на раселените лица; 

- да се преземат мерки за раздвојување на учениците и студентите од 
раселените лица сместени во ученичките и студентските домови; 

- за најмалите деца, особено за тие што престојуваат во центарот “Чичино 
село”, да се обезбедат пелени и други неопходни средства за нега. 
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Овие препораки се однесуваа и на раселените лица сместени во приватни 

домаќинства. 
 

Во врска со наведените препораки Владата на Република Македонија го 
информираше Народниот правобранител дека презела мерки но видни резултати од 
тоа до ден денес нема. 
 

Народниот правобранител исто така кон крајот на месец јули 2003 на 
граничниот премин “Меџитлија” ги посети Ромите бегалци од Косово кои побараа да 
преминат во Република Грција со цел да побараат азил во некои земји од Европската 
Унија каде сметаа дека ќе имаат подобар социјален статус на бегалци и соодветно 
интервенираше за подобрување на нивниот статус особено во правец на 
сместувањето, исхраната, здравството и хигиената. 
 

За разрешувањето на проблемот со внатрешно раселените лица треба да се 
истакне дека Народниот правобранител во извештајниот период имаше позитивна 
соработка со Координативното тело за справување со кризи на Владата на Република 
Македонија, како и со Меѓународниот Црвен крст и Интернационалната менаџмент 
група (ИМГ) кои во најтешките моменти соодветно учествуваа во ублажување на 
тешките услови за престој на овие лица. 
 

Проблемот со раселените лица не е заборавен и перманентно се решава, што 
покажува и фактот на намалувањето на бројот на овие лица и нивно враќање во 
сопствените домови. Генерално гледано надлежните органи и организации за заштита 
на правата на раселените лица, водеа и водат хумана грижа за овие лица. Но 
Народниот правобранител останува на констатацијата дека условите на колективно 
живеење и живеењето по туѓи домови на раселените лица далеку е од нормалното и 
семејно живеење. Поради ова неопходно е Владата на Република Македонија и 
другите органи и организации надлежни за заштита на правата на раселените лица да 
преземат мерки за побрзо  враќање на сите раселени лица во нивните домови. 
 
 

6.5.2. Права од работен однос 
 

Со оглед на песимистичките и утврдени показатели дека во Република 
Македонија поголем е бројот на невработени отколку вработени лица оправдана е 
констатацијата дека во ваквите услови засновањето на работен однос од основно 
право на човекот и граѓанинот преминува во исклучиво право или привилегија само на 
одредени лица, а оние кои го уживаат стравуваат дека поради вкупните состојби во 
државата можат да го изгубат. 
 

Во текот на 2003 година најбројни беа претставките што се однесуваа на 
заштита на правата од работен однос, поточно вкупно 406 претставки што 
претставува рапидно зголемување во однос на претходната година (259). Овој тренд 
на зголемување на бројот на претставките во оваа област не е резултат само на 
реформите во државната администрација и затворањето на многу стопански субјекти, 
туку и на неодговорното и самоволно однесување на работодавците кон работниците. 
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Претставките во прв ред се однесуваа на повреди на правата при засновање на 
работен однос, престанок на работен однос поради разни основи-особено поради 
економски, структурални, технолошки и слични промени, потоа на начинот на 
распоредување од едно на друго работно место, на избори и разрешувања на 
директори и на други раководни лица, исплата на испратнина, исплата на плати и 
други надоместоци, исплата на паричен надоместок поради невработеност, на 
повреди на правата во постапките за приватизација, поради неспроведување на 
судски одлуки, право на годишен одмор и отсуство од работа, трансформација на 
работен однос од определено на неопределено време, на незадоволство во врска со 
условите за работа, правото за апанажа и слично. 
 

Како што беше запозната и јавноста, во името на економски, структурни и 
технолошки реформи во АД “Електростопанство на Македонија” во текот на 2003 
година без работа останаа околу 1.100 вработени во ова јавно претпријатие. Не 
навлегувајќи во оцената за потребата од тие реформи, Народниот правобранител во 
постапките по претставките на работниците од ова јавно претпријатие кои од него 
побараа заштита на нивните права во повеќе случаи констатира низа повреди и 
неправилности на постапката. Пред се беше констатирана нетранспарентност на 
целиот процес со неистакнување на ранг листите за да се овозможи увид во 
бодовната состојба на секој работник, грешки при бодувањето, а особено при 
бодувањето на критериумот економско-материјална сосотојба, се вршеше паралелно 
вработување на нови работници и беа сторени други повреди и неправилности. Од 
податоците што ги доби од Бирото за вработување Народниот правобранител се 
увери дека додека траеше процесот на престанок на работниот однос на овие 
работници АД “Електростопанство на Македонија” спроведе над 100 нови 
вработувања. Поради ваквите повреди и неправилности Народниот правобранител и 
генерално и по поединечни претставки за отстранување на истите интервенираше до 
Управниот одбор на АД “Електростопанство на Македонија”. Според податоците на 
Народниот правобранител само околу 100 приговори беа позитивно решени од страна 
на Управниот одбор, додека останатите работници или поведоа судска постапка или 
се откажаа од понатамошна правна заштита. Соработката на АД “Електростопанство 
на Македонија” во овој случај изостана, па дури на Народниот правобранител му беа 
оспорени и неговите законски надлежности иако неспорно станува збор за 
организација што врши јавни овластувања. 
 

Слични реформи, иако со помали последици, беа спроведени и во Фондот за 
здравствено осигурување. Во врска со претставките на граѓаните кои беа зесегнати од 
овие реформи Народниот правобранител имаше многу конструктивна соработка со 
службените лица на Фондот и Клиничкиот центар. Со околу 139 работници беше 
постигната спогодба за доброволно прогласување технолошки вишок со исплата на 
еднократен паричен надомест, по природен одлив по разни основи работниот однос 
им престана на околу 50 работници, еден дел беа преземени од други организации со 
јавни овластувања, а еден дел беа вратени на работа врз основа на вложени 
приговори. 
 

Најбројни и најспецифични се претставките што се однесуваа на правата на 
работниците во образованието. Со оглед дека на извештајната година и предходеа 
парламентарните избори што беа одржани во септември 2002 година, промените во 
власта се одразија и на вработените во основните и средни училишта каде беа 
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разрешени стари и именувани нови директори. Се чини дека функцијата директор 
никаде не беше поисполитизирана и партиски ориентирана отколку кај директорските 
места во државните училишта. Скоро во сите претставки со вакви наводи Народниот 
правобранител констатираше повреда на правата на претходните директори бидејќи 
одлуките за разрешување по правило беа без образложение. Од друга страна при 
именувањето на новите директори во многу случаи не беа почитувани мислењата за 
кандидатите дадени од управниот одбор на училиштето, од Бирото за образование, а 
подоцна и од просветната инспекција. Поради ова оправдана беше констатацијата на 
Народниот правобранител дека при именувањето на директорите во училиштата како 
главен критериум се ценеше политичката и партиската припадност на кандидатите, а 
не нивната стручност и компетентност. Народниот правобранител за ваквата појава 
реагираше писмено и преку средствата за јавно информирање до министерот за 
образование и наука, но за жал не наиде на поголема соработка и разбирање. 
Дополнителен проблем за разрешените директори исто така претставуваше нивното 
распоредување на соодветни работни места. Во вакви случаи беа почитувани 
препораките на Народниот правобранител за соодветно распоредување на 
директорите согласно нивната стручна подготовка. 
 

По однос на одредбата од Законот за работни односи според која работен 
однос заснован на определено време станува работен однос на неопределено време 
ако работникот продолжи да работи најмалку пет работни дена и по истекот на 
периодот од три години, може да се каже дека во практиката не заживеа. Работниците 
кои го имаа исполнето овој законски услов и покрај нивните барања и инсистирања до 
соодветните институции каде работеа не можеа да го остварат ова право. Сите 
граѓани кои од Народниот правобранител побараа заштита по овој основ беа 
поддржани, но поради самоволно и некомпетентно интерпретирање на оваа одредба 
од страна на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
образование и наука спроведувањето на одлуката беше пролонгирано. Бидејќи од 
страна на институциите надлежни за спроведување на оваа одредба не беа прифате-
ни укажувањата на Народниот правобранител за спроведување и почитување на 
истата, Народниот правобранител засегнатите работници ги упати на судска заштита. 
Ова укажување на Народниот правобранител кое беше дадено во предсудската 
постапка беше потврдено во повеќе судски одлуки. 
 

На негативното и отежнато остварување на правата од работен однос во 
јавната администрација влијаеше и Комисијата за решавање во втор степен од 
областа на работните односи при Владата на Република Македонија која, како и во 
претходната година, продолжи да функционира несоодветно и неажурно, што 
негативно се одразуваше во почитувањето и запазувањето на роковите за барање 
судска заштита. 
 

Во извештајната година за првпат беа евидентирани и претставки во кои 
работниците се жалеа на одредувањето за вршење работни задачи во домашни 
услови. Одлука за вакво организирање на работните задачи донесе Јавното 
радиодифузно претпријатие “Македонска радио-телевизија” според која на неколку 
сниматели и дописници им беше наредено работните задачи да ги извршуваат од 
дома. Неспорно е дека законодавецот предвидел категорија извршување на работите 
дома, но во овој случај поради специфичноста на дејноста што треба да се изврши во 
домашни услови надвор од просториите на работодавецот овие работници немаа 
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објективни и технички услови за нивно успешно реализирње. Ова е уште 
поневозможно со оглед дека многумина од засегнатите вработени живеат во 
колективни стамбени згради, што подразбира дека за вршење на работите ќе им 
треба согласност од куќните совети и други надлежни органи кои треба да ја оценат 
исполнетоста на хигиено-техничките и други услови за работа. Воедно, извршувањето 
работи дома на овие вработени не им гарантира заштита при вршење на работите, 
што е обврска на работодавецот согласно Законот за работни односи и Законот за 
заштита при работа. Со вакви констатации и укажувања Народниот правобранител 
интервенираше и до трудовата инспекција заради вршење инспекциски надзор, како и 
до директорот на “Македонската радио-телевизија”, но не наиде на суштинска 
соработка. 
 

Дел од претставките во оваа област беа поднесени од вработените во 
Министерството за внатрешни работи, а се однесуваа претежно на престанокот на 
работниот однос поради рационализација на работните места во разните сектори на 
Ми-нистерството, како и на проблемите на припадниците на Единицата за брзи 
интервенции “Лавови” на кои работниот однос им престанал поради сомневање дека 
ги фалсификувале документите врз основа на кои го засновале работниот однос. За 
дел од припадниците на оваа единица Министерството за внатрешни работи направи 
напори за нивно работно ангажирање во т.н. “погранична полиција”, во согласност со 
потребите на Министерството за внатрешни работи, а во дел во кој Народниот 
правобранител не констатира повреда на правата постапката ја запре. 
 

Еден дел од граѓаните во претставките побараа Народниот правобранител да 
посредува за нивно вработување, односно да им најде работа, за што за жал оваа 
институција нема никакви надлежности освен да повикува и интервенира за доследно 
почитување на институтот оглас, односно конкурс. 

 
* * 

* 
 

Генерално гледано од предметното работење произлегува дека во заштитата 
на правата од работен однос не само што не е направен напредок, туку Народниот 
правобранител не наиде на потребна соработка во органите и организациите што 
вршат јавни овластувања, како и во органите на јавната администрација при 
разрешувањето на овие суштински проблеми. 
 

Изнесените состојби упатуваат на заклучок дека е неопходно Владата на 
Република Македонија, функционерите кои раководат со органите на државната 
управа, како и раководните лица во другите надлежни органи и организации со јавни 
овластувања да ги преземат следните мерки и активности: 

- доследно почитување на законите што ја регулираат сферата на работните 
односи; 

- деполитизација, односно департизација на директорските и другите 
раководни места, особено во образовниот систем; 

- максимално почитување на институтот оглас; 
- соодветно распоредување на работниците согласно нивната стручна 

подготовка; 
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- завршување на процесот на дефинирање на статусот на државните 
службеници и 

- навремено постапување и почитување на барањата и интервенциите на 
Народниот правобранител. 

 
 

6.5.3. Права од станбените односи 
 

Во текот на 2003 година до Народниот правобранител беа доставени 161 
претставка што се однесуваа на повреда на правата од станбената област, што во 
однос со претходната година (227) бројот е во извесна мера намален. Ваквата бројка 
во никој случај не е показател за подобрување на состојбите во станбената област, 
туку поради фактот што најголемиот број претставки (150) во текот 2002 година се 
однесуваа на неправилностите на Министерството за транспорт и врски во постапката 
за распределба на становите изградени по Проектот за изградба на станови кои се 
издаваат на лица со ниски примања. 
 

Како претходната, така и во извештајната година, претставките од станбената 
област се однесуваа на барања за решавање на станбеното прашање на станбено 
необезбедените граѓани кои поради неможноста да се стекнат со стан од сопствени 
приходи имале поднесено барање за доделување стан во сопственост на Република 
Македонија. Претставките најчесто содржеа барања за пренесување и определување 
на станарско право со цел доделување стан под закуп, односно откуп согласно 
Законот за продажба на станови во општествена сопственост; претставки во кои е 
побарана интервенција за склучување договор за закуп врз основа на донесени 
решенија со кои на подносителите им бил доделен стан; претставки кои се однесуваа 
на доделување стан по основ на член 70 од Законот за денационализација; 
претставки за откуп на службени станови; за доделување стан врз основа на Законот 
за посебните права на припадниците на безбедносните сили и на членовите на 
нивните семејства и други претставки за остварување на права во станбената област. 
 

Карактеристично е дека најголемиот број на претставки во станбената област 
беа поднесени од вработените на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, кои побараа Народниот правобранител да интервенира во постапката за 
откуп на становите иако од Комисијата за станбени прашања беа донесени решенија 
во кои беше предвидена можноста за откуп согласно условите предвидени во Законот 
за продажба на станови во општествена сопственост. По проучувањето на овие 
претставки Народниот правобранител констатира повреда на правата на 
подносителите. На овие граѓани пред повеќе години со решенија од Министерството 
за одбрана им биле доделени станови за службени потреби, при што истите со 
надлежниот сектор при Министерството склучиле соодветни договори за закуп на 
овие станови. Во меѓувреме согласно Одлуката за евидентирање на станови како 
државна сопственост на Владата на Република Македонија предметните станови биле 
внесени во евиденцијата како државни станови, по што Комисијата за станбени 
прашања во смисла на цитираната одлука ги ставила вон сила претходните решенија 
и донела нови со кои на дотогашните корисници им ги доделила становите под закуп. 
Притоа, од содржината на новите решенија произлегуваше дека покрај предвидената 
обврска корисниците да склучат договор за закуп во одреден рок, им беше 
овозможено да склучат договор за купопродажба на становите согласно Законот за 
продажба на станови во општествена сопственост. Подносителите со Јавното 
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претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија веќе имаа склучено договори за закуп, но иако имаа упа-тени поединечни 
барања за склучување договори за купопродажба на становите, истото не им беше 
овозможено. Симптоматични беа и наводите дека проблемот за откупот на становите 
се појави само во градот Скопје, додека на корисниците во останатите градови на 
Републиката им беше овозможено да склучат соодветни договори за купопродажба со 
подрачните единици на Јавното претпријатие за стопанисување за станбен и деловен 
простор на Република Македонија. Во случајот на овие граѓани не беше спорно 
остварувањето на правото на откуп на становите, туку дали истите да бидат 
продадени согласно условите предвидени во Законот за продажба на станови во 
општествена сопственост или пак според пазарните цени. 
 

Народниот правобранител во конкретниот случај констатира дека Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија со оневозможувањето на склучувањето на купопродажните договори 
создава правна несигурност меѓу корисниците од градот Скопје и ги става во 
нееднаква положба во однос на корисниците од другите градови кои веќе имаа 
склучени такви договори. Поради ова Народниот правобранител му препорача на 
Јавното претпријатие во најкус можен рок да пристапи кон извршување проценка на 
продажната цена на становите по што на подносителите ќе им биде овозможено да ги 
склучат договорите за купопродажба и притоа истите да ги откупат според условите 
предвидени со Законот за продажба на станови во општествена сопственост и 
Одлуката за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во 
општествена сопственост. Токму ваквите активности на Народниот правобранител 
придонесоа да се иницира и донесе Законот за продажба на станови во државна 
сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА, со кој Закон беа 
уредени условите, начинот и постапката за продажба на становите во државна 
сопственост кои се доделени на користење за службени потреби на вработените во 
Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, со што постоечките 
проблеми во врска со откуп на овие станови беше надминат. 
 

Како и претходната така и во извештајната година дел од претставките од 
станбената област се однесуваа и на барања за доделување на стан под закуп врз 
основа на член 70 од Законот за денационализација. 
 

Имено, на многу граѓани кои порано се стекнале со станарско право, односно со 
право на користење на стан врз основа на закон, а според Законот за 
денационализација овие станови им беа вратени на пронешните сопственици, 
Комисијата за станбени и иселенички прашања на Владата на Република Македонија 
согласно овој член од Законот им додели друг стан. На овој начин Комисијата 
разреши голем дел од барањата на граѓаните кои беа засегнати со спроведувањето 
на Законот за денационализација. Комисијата за станбени и иселенички прашања 
позитивно одлучи и по многу барања на граѓани кои бараа да им се додели стан под 
закуп врз основа на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните 
сили и на членовите на нивните семејства. Но многу барања на граѓани за решавање 
на нивните станбени проблеми беа одбиени од страна на Комисијата со 
образложение дека има перманентен недостаток од слободни станови во државна 
сопственост. И покрај интервенциите на Народниот правобранител дека ваквите 
барања на граѓаните се законски оправдани, токму поради овој недостаток неизвесно 
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е кога овие граѓани ќе се стекнат со право на доделување стан под закуп. Народниот 
правобранител не може да го оспори фактот дека Република Македонија не располага 
со доволен станбен фонд што би ги задоволил потребите на сите заинтересирани 
граѓани, но овој проблем може да се ублажи од страна на соодветните државни 
органи со изработка на соодветни програми за планска изградба на станови, 
изнаоѓање соодветни механизми за реализација на истите и изнаоѓање сигурни 
извори на средства за изградба на станови кои пред се ќе бидат наменети за 
социјалните случаи, како и за изградба на комерцијални станови со цена 
поприфатлива за просечниот граѓанин на Република Македонија. 
 

Посебен интерес за граѓаните на Република Македонија и понатаму 
претставува распределбата на становите кои беа изградени по Проектот за изградба 
на станови наменети на лица со ниски приходи познати како “социјални станови”. 
Многу граѓани во нивните обраќања до Народниот правобранител бараа да бидат 
информирани за судбината на овие станови, односно за понатамошната постапка со 
тие станови. Како што веќе е запознаена јавноста по поништувањето на огласите за 
распределба на овие станови од страна на Владата на Република Македонија, 
Министерството за транспорт и врски во текот на месец декември 2003 година 
распиша нов оглас за распределба на становите само во Гостивар. Во другите 
градови се очекува овие огласи да бидат објавени во текот на 2004 година, односно 
по завршување на нивната изградба. Неколку граѓани кои ги добија становите по 
претходниот оглас од Народниот правобранител побараа да интервенира за да 
останат во нив, заканувајќи се дека никогаш нема да се иселат. Со оглед дека Огласот 
за распределба на овие станови беше поништен, Народниот правобранител ги поучи 
наведените граѓани да конкурираат на повторниот конкурс кој треба да го распише 
Министерството за транспорт и врски и укажа дека состојбите околу распределбата на 
овие станови ќе ги следи и понатаму. 
 

Еден дел од подносителите побараа од Народниот правобранител да изврши 
интервенција пред Агенцијата за обнова и развој заради реализација на склучените 
договори за откуп на станови во изградба со здружени средства. 

 
 Имено, во текот на 2001 година во печатените медиуми беше објавен оглас со 

кој на заинтересираните граѓани им беше понуден откуп на станови во изградба под 
поволни услови, понуда која наиде на голем интерес кај граѓаните. Иако помина 
подолг временски период становите не беа изградени и покрај тоа што граѓаните 
имале уплатено определен износ на име учество за изградба. По повод овие 
претставки Народниот правобранител се обрати до Агенцијата за обнова и развој и 
побара истата да ги преземе неопходните мерки и активности за реализација на 
обврските од склучените договори. Но од увидот и разговорите со претставниците на 
Агенцијата произлезе дека Агенцијата имала склучено договор со ДОЕЛ “Нов 
Компани” со кој го овластила друштвото да склучи конкретни договори со 
заинтересираните лица за откуп на станбени единици со здружени средства. Дел од 
подносителите на претставките веќе покренале судски постапки за заштита на 
нивните права, поради што, согласно законските овластувања во овие случаи 
Народниот правобранител ја запре постапката. 
 

Од предметното работење очигледно е дека многу проблеми на граѓаните што 
се однесуваат на станбената област и понатаму остануваат нерешени. Ова особено 
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се однесува на нерешеното станбено прашање на се поголемиот број граѓани на 
Република Македонија. Но наспроти овие проблеми органите што надлежно 
постапуваат по барањата на граѓаните сепак успеаја позитивно да решат голем дел 
од барањата на граѓаните. Во текот на извештајната година Народниот 
правобранител наиде на соработка, особено со Комисијата за станбени и иселенички 
прашања на Владата на Република Македонија која правеше напори навремено и 
редовно да одговори на барањата на Народниот правобранител и да му овозможи 
увид во службените списи. За разлика од неа, Народниот правобранител не наиде на 
таква делотворна соработка во Јавното претпријатие на Република Македонија за 
стопанисување со станбен и деловен простор. 
 

* * 
* 

 
Изнесените состојби во станбената област упатуваат на неопходната потреба 

Владата на Република Македонија и другите надлежни органи да ги преземат 
следните мерки и активности: 

- донесување програма за изградба на станови со социјален и комерцијален 
карактер; 

- доследно почитување на законите што ги регулираат прашањата во 
станбената област и 

- навремено постапување и почитување на барањата и интервенциите на 
Народниот правобранител. 

 
 

6.6. Заштита на правата од областа на здравственото, 
        пензиското и инвалидското осигурување 
 

 
6.6.1. Здравствено осигурување и здравствена заштита 

 
Едно од правата гарантирани со Уставот на Република Македонија е правото 

на здравствена заштита, што според Законот за здравствена заштита и Законот за 
здравствено осигурување се остварува врз основа на начелата на заемност и 
солидарност. Меѓутоа при одлучувањето за правата на граѓаните иако треба да се 
раководат од овие, како и од начелата на хуманост и социјална правда прокламирани 
како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, надлежните 
органи во практиката не секогаш ги почитуваат овие начела, поради што граѓаните 
наидуваат на голем број пречки во остварувањето на овие права. Постапувајќи по 
претставките Народниот правобранител констатира дека одговорните лица во 
надлежните органи на државната управа кои пред се се повикани да се грижат за 
остварување на правото на здравствена заштита ретко благовремено и ефикасно 
одлучуваат по барањата на граѓаните, што доведува до оневозможување на 
благовремена здравствена заштита. Како и претходната година во извештајниот 
период има благ пораст на бројот на примени претставки од оваа област (2001-27 
претставки, 2002-40 претставки, а 2003-46 претставки). 
 

Како и во претходните и во овој извештаен период надлежните органи многу 
ретко благовремено одговараа не само по барањата на граѓаните, туку и по барањата 
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на Народниот правобранител. Најчесто одговорите се доставувани по истекот на 
дадениот рок и тоа по повеќе писмени интервенции и интервенции во непосредни 
увиди. За надминувањето на овие проблеми Народниот правобранител и оваа година 
се почесто вршеше непосредни увиди во предметите, при што може да се констатира 
постоење на добра соработка со службените лица, а врз основа на увидите се 
одлучуваше побрзо и законито по поднесените барања на граѓаните. За 
одбележување е и спремноста за соработка на одговорните лица од органите 
надлежни за оваа област кои редовно се одзиваа на поканите за непосредни средби, 
но и самоиницијативно бараа средби со Народниот правобранител заради заедничко 
заземање став по одредени правни прашања или правилно утврдување на 
фактичката состојба. Постапувајќи за заштита на правата на граѓаните во оваа област 
може да се констатира дека поголемиот дел од нив се неосновани, но не е за 
занемарување и бројот на случаите каде е констатирана повреда на правата, односно 
по 18 претставки не е покрената постапка, а по 14 е констатирана повреда на правата. 
Меѓутоа иако со повеќе преземени дејствија на Народниот правобранител и не 
благовремено сепак може да се констатира дека во поголемиот број случаи каде е 
констатирана повреда на правата надлежните органи постапиле по предлозите и 
укажувањата на Народниот правобранител и граѓаните ги оствариле правата. Од 14 
случаи на констатирани повреди во 10 случаи се остварени правата, а за останатите 
постапката е во тек, при што во одделни случаи е потребен подолготраен процес 
заради тоа што е неопходна измена на законски или подзаконски акти за што 
Народниот правобранител упатил свои барања и информации до надлежните органи. 
Ваков тренд на почитување на предлозите на Народниот правобранител може да се 
констатира и во поглед на случаите од претходниот период каде биле констатирани 
повреди, а во оваа година се отстранети пропустите или незаконитостите и граѓаните 
ги остварија своите права. Од 10 случаи од претходниот извештаен период во кои е 
констатирана повреда на правата во 7 граѓаните го остварија своето право, а во 3 
случаи постапката за остварување на правата е во тек. Претставките што во овој 
извештаен период се доставени до Народниот правобранител како и во претходните 
извештајни периоди се однесуваа на: плаќање средства за партиципација за 
здравствените услуги или за набавка на лекови; права за упатување и призанавање 
на трошоците за лекување во странство; признавање својство на осигуреник; посебни 
права на одделни категории граѓани (деца, тешки заболувања и сл.); надоместоци 
поради отсуство од работа (болест или породилно отсуство) и други права во областа 
на здравствената заштита. 
 

Во однос на партиципацијата за користење на здравствените услуги Народниот 
правобранител и во овој период констатираше повреди кога на граѓаните им се 
наплатуваше повисока партиципација од предвидената со закон, а постапките за 
поврат на средствата беа бавни и со многу административни пречки и барања 
странките да поднесуваат разни документи што им го отежнува и одолжува 
остварувањето на правата. Во поглед на учеството на граѓаните во здравствените 
услуги, Народниот правобранител повторно ја актуелизира потребата од промени на 
законската регулатива во смисла на ослободувања и олеснувања при користењето на 
здравствените услуги на одделни ризични групи на население како што се: постарите 
лица, децата, лицата со тешки и неизлечиви болести, иако би требало да се одбележи 
дека на овој план веќе има соодветни ослободувања и олеснувања, но за одделни 
ризични групи и тоа не е доволно за непречено остварување на уставното право на 
здравствена заштита. Исто така за законските одредби што се однесуваат на 
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олеснувањата при користењето на здравствените услуги, особено за децата и 
постарите лица, граѓаните ретко се запознати и во практиката истите ретко се 
применуваат поради незнаење и административни пречки. Што се однесува на 
учеството на граѓаните во набавката на лекови што се на т.н. “Позитивна листа” 
граѓаните и оваа година се судруваа со проблемите во однос на разликата меѓу 
цената на лекот што ја плаќаат и тендерската цена на лекот утврдена од страна на 
Фондот за здравствено осигурување. Народниот правобранител од надлежните 
органи побара да се преземат мерки за надминување на овој проблем, со цел да се 
заштитат граѓаните кои се принудени да плаќаат многу повисоки цени за лековите од 
цените што ги признава Фондот, со што се отежнува и се оневозможува користењето и 
остварувањето на правото на здравствена заштита. Сепак, иако за надминување на 
овој проблем се преземаат одредени мерки Народниот правобранител цени дека 
проблемот се уште не е надминат. 
 

Уште еден проблем на кој се жалеа граѓаните и оваа година беше 
остварувањето на правото за лекување во странство и признавање на направените 
трошоци од страна на Фондот за здравствено осигурување. Меѓутоа за разлика од 
претходната оваа година надлежните органи го почитуваа законот и подзаконските 
акти, но за остварување на ова право се уште не се одлучува благовремено, туку 
постапките траат долго со што се доведуваат во опасност здравјето и животот на 
граѓаните. 
 

Како и во претходниот извештаен период и оваа година  како карактери-стични 
случаи на повреда на правата на граѓаните беа непризнавањето својство на 
осигуреник затоа што по некој претходен основ кој престанал да постои не биле 
измирени обврските кон Фондот или пак недавање плави картони поради заостанат 
долг иако осигуреникот започнал редовно да го уплатува придонесот во висина 
определена согласно законот. Народниот правобранител укажувајќи на законските 
одредби за начинот на наплата на заостантатите придонеси бараше на осигуреници-
те да им се издаваат плави картони за периодот кога редовно го плаќаат придонесот, 
а за заостанатиот долг да се покренуваат законски предвидените постапки за што 
имаше поддршка и од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, па овие 
недоследности се отстрануваа. 
 

Во врска со наплатата на придонесите до Народниот правобранител беа 
поднесени и претставки што се однесуваа на примената на законските одредби за 
начинот на пресметување на придонесот. Притоа граѓаните наведуваа дека овој 
придонес е највисок во однос на другите видови придонеси, а како спорен се 
наведуваше коефициентот на сложеност со кој се зголемува придонесот. Исто така се 
оспорува и примената на законот во однос на износот на најниската плата која се 
уште не е утврдена, туку се зема 65% од просечната плата по работник во секоја 
гранка, при што како спорно се поставува прашањето дали износот што 
Министерството за труд и социјална политика го објавува секој месец како просечна 
плата по гранка треба да се зема во полн износ така како што е објавен или пак од тој 
износ треба да се зема 65% во смисла на член 93 од Законот за здравствено 
осигурување. Заради расчистување на ова прашање Народниот правобранител упати 
информација до Министерството за здравство и до Фондот за здравствено 
осигурување, при што одговор е добиен само од Фондот  во кој се тврди дека 
податоците што ги објавува Министерството за труд и социјална политика се всушност 
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65% од просечната плата, што беше потврдено и од Министерството за труд и 
социјална политика, иако не е така прецизирано во месечните објави на “Службени 
весник на РМ”. За ова прашање и за преиспитувањето на законските одредби што го 
уредуваат ова прашање се уште не е добиен одговор од Министерството за 
здравство. 
 

Од постапувањето по претставките од оваа област, иако не се многубројни во 
однос на претставките од другите области, сепак не може да се изрази задоволство за 
почитувањето на правата на граѓаните особено од аспект на благовремено, брзо и 
ефикасно одлучување по нивните барања, односно и во оваа област може да се 
констатира дека постапката неоправдано се одолжува пред првостепените и 
второстепените органи. Во контекст на оваа констатација потребно е да се напомене 
дека овој проблем е присутен скоро кај сите примени претставки без оглед поради кои 
причини граѓаните се обратиле кај Народниот правобранител, поради што Народниот 
правобранител во секое свое обраќање континуирано им укажува на надлежните 
органи на обврската за почитување на законски определените рокови при 
одлучувањето за правата на граѓаните. 
 
 

* * 
* 

 
Од анализата на проблемите и тешкотиите со кои се судруваат граѓаните во 

остварувањето на правата од областа на здравствената заштита може да се 
констатира дека: 

- не секогаш се почитуваат законските и подзаконските акти врз основа на кои 
се остваруваат овие права; 

- постои непознавање на правата од страна на граѓаните и 
нетранспарентност на институциите, односно граѓаните најчесто во 
здравствените установи јавно преку разни сопштенија се запознаваат со 
нивните обврски, но скоро никогаш со нивните права; 

- одредени ризични групи како што се децата и старите лица не се целосно 
ослободени од плаќање партиципација со што многу често им се 
оневозможува користење на здравствената заштита иако ова право е 
загарантирано со Уставот и овие лица имаат право на посебна грижа и 
заштита; 

- одлучувањето по барањата на граѓаните најчесто е бавно и надвор од 
законски определните рокови. 

 
Поради тоа е неопходно: 
- доследно почитување на постоечката законска регулатива за сите граѓани 

подеднакво; 
- измена на законската регулатива со предвидување можност за 

ослободување од партиципација на децата до 18 години и на лицата 
постари од 65 години, со цел остварување највисоко ниво на здравствена 
заштита за децата предвидено со Конвенцијата за правата на детето и 
обезбедување на соодветна здравствена заштита на постарите лица, како и 
ослободување од партиципација за одредени редовни здравствени услуги 
на лицата заболени од тешки неизлечиви болести што сега се прави со 
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годишните програми на Владата (Народниот правобранител смета дека 
овие прашања треба да се уредени со закон заради подолготрајно 
решавање на проблемот и заради обезбедување правна сигурност на 
граѓаните); 

- надминување на проблемите со снабдување на лекови кои се наоѓаат на 
т.н. “Позитивна листа” во аптеките, а особено во клиниките, како и 
надминување на проблемите со разликите меѓу тенедерските и фактичките 
цени на лековите; 

- запознавање на граѓаните со нивните права и олеснување на 
административната постапка за остварување на истите. 

 
 

6.6.2. Пензиско и инвалидско осигурување 
 

На секој граѓанин на Република Македонија со Уставот му се гарантира правото 
на социјална сигурност и социјално осигурување, кое се остварува според начелото 
на социјална праведност и со почитување на хуманизмот, социјалната правда и 
солидарноста, кои се темелни вредности на уставниот поредок на Републиката. 
 

Во рамките на социјалните права на граѓаните спаѓаат и правата од областа на 
пензиското и инвалидското осигурување кои се остваруваат врз основа на закон. 
 

Во врска со заштитата на правата од пензиското и инвалидското осигурување и 
во овој извештаен период како и во претходните граѓаните најчесто се обраќаа до 
Народниот правобранител поради неблаговременото постапување на надлежните 
органи, неправилно определена висина на пензија или неправилно утврден пензиски 
стаж како основ за остварување на правото на пензија или за утврдување на 
пензиската основа, како и поради неможност да го остварат правото на инвалидска 
пензија и  други права од оваа област.  
 

Заради поефикасно и навремено одлучување и за расчистување на одредени 
спорни прашања по поднесените претставки Народниот правобранител ја продолжи 
веќе воспоставената практика покрај писмените интервенции се почесто да врши 
непосредни увиди, со што не само што се подобрува ефикасноста во одлучувањето 
на надлежните органи, туку и се овозможува правилно утврдување на фактичката 
состојба и доследна примена на законската регулатива. Поради ваквиот начин на 
постапување и инсистирањето на Народниот правобранител за почитување на 
роковите за одлучување по барањата на граѓаните постои одреден напредок, односно 
побрзо и поефикасно се одлучува од страна на надлежните органи, но сепак мора да 
се констатира дека не секогаш се почитуваат законските рокови за постапување. Исто 
така е констатирано дека и одговорите до Народниот правобранител најчесто се 
доставуваат неблаговремено и се уште не се почитува одредбата од новиот закон за 
Народен правобранител за известување во случај кога од објективни причини 
органите и организациите не се во можност да го почитуваат дадениот рок за одговор 
со цел да им биде определен дополнителен рок. Има случаи кога доставените 
одговори не се комплетни или се површни без соодветна поткрепа, што исто така го 
оневозможува Народниот правобранител да биде ефикасен и да обезбеди 
благовремена заштита на правата на граѓаните (од 87 такви барања по 26 сеуште не е 
одговорено). 
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Карактеристично за претставките што се однесуваат на заштитата на правата 

од областа на пензиското и инвалидското осигурување во врска со материјалната 
примена на законот е дека поголемиот дел од нив се неосновани, односно од вкупно 
169 претставки  примени во 2003 година само во 34 случаи е констатирана повреда на 
правата. Тоа упатува на заклучок дека граѓаните недоволно ги знаат своите законски 
права и условите под кои можат да ги остварат, за што е потребна појасна законска 
регулатива, запознавање на граѓаните со нивните права  и потранспарентно работење 
на овие институции.  
 

Во поглед на односот на надлежните органи при констатирана повреда на 
правата на граѓаните и упатени препораки, предлози или укажувања од Народниот 
правобранител, може да се констатира дека постои спремност за соработка и за 
почитување на предлозите, поради што во добар дел случаи постапката е завршена 
во интерес на граѓаните, односно странките го остварија своето право по преземени 
дејствија на Народниот правобранител. Од 34 упатени препораки и укажувања по 21 е 
постапено во извештајниот период. Препораките и укажувањата упатени во 
претходните години во текот на 2003 година во најголемиот дел се почитувани и е 
постапено по нив, односно од 18 предмети во кои е констатирана повреда на правата 
на граѓаните во 13 случаи подносителите  го остварија своето право, а само во 5 
случаи постапката е се уште во тек.  

Од поднесените претставки од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување покрај одолжувањето на постапката граѓаните се судруваа со 
многубројни други проблеми особено при остварувањето на старосната, инвалидската 
и семејната пензија или други права по основ на пензиското и инвалидското 
осигурување како што се: не внесени или погрешно внесени податоци во матичната 
евиденција, нерасполагање со одредени податоци поради неблаговремено 
доставување на истите од страна на работодавците или поради неблаговремено 
платени придонеси. Како проблем за кој Народниот правобранител и Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување се разликуваат во своите ставови е утврдувањето 
на минималната пензија во случај кога граѓаните имаат и странски стаж, но се уште не 
оствариле право на пензија од странство. Народниот правобранител смета дека 
согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување до остварување право на 
странска пензија граѓанинот што остварил право на македонска пензија пониска од 
минималната има право на минимална пензија затоа што пензиското осигурување е 
едно од социјалните права засновано на принципите на социјална праведност и 
генерациска солидарност, поради што со закон се гарантира минимална пензија. 
Меѓутоа Фондот во вакви случаи не исплаќа минимална пензија, а својот став го 
оправдува истакнувајќи дека со добивањето на странската пензија може да се случи 
пензијата да биде повисока од минималната и во таков случај би дошло до 
неоснована исплата, а тие средства Фондот тешко може да ги поврати, иако постојат 
законски механизми за поврат на претплатени средства и Фондот има можност за 
запирање од пензијата на делот што е неосновано исплатен. 
 

Како и во претходните години така и во извештајниот период значителен е 
бројот на претставките што се однесуваа на остварувањето на правото на инвалидска 
пензија во кои граѓаните изразуваа незадоволство од одлуките на надлежните 
комисии во поглед на оцената на нивната работна способност како основ за 
остварување на инвалидска пензија. По овие претставки Народниот правобранител 
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најчесто не може многу да им помогне на граѓаните затоа што не е ниту надлежен 
ниту е стручен да ги преоценува наодите и мислењата на надлежните комисии во 
поглед на здравствената состојба, но сепак интервенира надлежните органи реално и 
правилно да ја утврдат фактичката состојба пред да донесат какво било решение. 
Доколку Народниот правобранител констатира очигледни пропусти во постапката или 
утврди дека наодите и мислењата на надлежните комисии се спротивни едни на други 
или различни врз основа на непроменета фактичка состојба, инсистира на нивно 
преиспитување, односно остварување на правото ако веќе дадените наоди неспорно 
укажуваат на постоење на инвалидност. Меѓутоа може да се констатира дека 
проблемите на кои наидуваат граѓаните пред надлежните органи и со промени-те на 
комисиите и понатаму остануваат отворени не само во поглед на одолжувањето на 
постапката, туку и во поглед на објективното и непристрасно давање наод, оценка и 
мислење за работната способност. Граѓаните сметаат дека ова право може да го 
оствари само оној кој ќе ја подмити комисијата, поради што од наша странан беа 
информирани надлежните органи. 
 

Во поглед на другите права што се остваруваат по основ на инвалидност, 
односно преостаната работна способност и во овој извештаен период 
карактеристични се претставките што се однесуваа на правото на исплата на 
надоместок во случај на престанок на работниот однос на инвалид на трудот поради 
престанок на постоењето на правното лице. Со оглед на тоа што  постапките за стечај 
и ликвидација се водат пред судските органи и истите се долготрајни, а Фондот 
инсистира на формално бришење на правното лице од судскиот регистар, граѓаните 
бавно и отежнато го остваруваат правото на надоместок, бидејќи често се случува 
правните лица да го променат само името и да продолжат да работат, а формално да 
не се избришани од судскиот регистар поради што инвалидите на трудот на кои им 
престанал работниот однос поради стечај и ликвидација ниту се враќаат на работа, 
ниту пак можат да го остварат правото на надоместок од претпријатието или од 
Фондот. Законски основ за остварување на ова право е отварање стечај или 
ликвидација, над правното лице, меѓутоа со Статутот на Фондот е предвиден 
дополнителен услов, односно формално бришење на правното лице од судскиот 
регистар поради што инвалидите на трудот отежнато можат да ги остварат своите 
права. Посебен проблем е остварувањето на одредени права на инвалидизираните 
лица кои како инвалиди биле вработени во заштитни работилници и работеле подолг 
период, но поради стечај или ликвидација на правното лице им престанал работниот 
однос. Овие лица најчесто поради возраста, како и поради влошување на 
здравствената состојба не можат повторно да се вработат како инвалиди ниту можат 
да остварат право на инвалидска пензија затоа што инвалидноста настанала пред 
вработувањето, па не го исполнуваат законскиот услов за остварување право на 
инвалидска пензија ниту можат да го остварат правото на надоместок како 
инвалидите на трудот поради стечај и ликвидација на правното лице во кое биле 
вработени. Со цел надминување на проблемите на овие лица Народниот 
правобранител достави посебна информација до Министерството за труд и социјална 
политика со барање да се преиспита постоечката законска регулатива и да се 
предвидат соодветни услови за остварување на правата на инвалидизираните лица 
кај кои инвалидноста настанала пред вработувањето, а кои како лица со преостаната 
работна способност се вработуваат и работат со полно работно време, особено во 
делот на правата што се остваруваат по престанокот на работниот однос поради 
стечај и ликвидација на правното лице или поради прогласување технолошки вишок. 
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По оваа информација до Народниот правобранител не е доставен одговор од 
Министерството и не се преземени мерки за надминување на проблемите што ги 
чувствуваат наведените лица. 
 

Исто така значителен број од претставките се однесуваа на барања за 
корекција на висината на остварената пензија при што Народниот правобранител 
интрвенира само во случај кога при определувањето на висината на пензијата не е 
земен предвид севкупниот пензиски стаж и стварно исплатените плати. Честите 
промени на законската регулатива и примената на постоечките законски одредби во 
поглед на определувањето на основицата за утврдување на висина на пензијата во 
различни периоди доведува до определување на различна висина на пензијата иако 
одредени лица работеле на исти работни места им била исплатувана иста плата, 
односно имале исти услови за пензија, но сепак не добиваат иста висина на пензијата, 
поради што граѓаните често сметаат дека се во нееднаква состојба со други 
осигуреници или сметаат дека е погрешно утврден месечниот износ на пензија, па 
бараат нејзино преиспитување. 
 

Во врска со признавањето на пензискиот стаж, во извештајниот период 
Народниот правобранител утврди дека поднесните претставки се однесуваа на 
непотполни податоци во матичната евиденција на Фондот или пак непризнавање на 
одреден стаж во пензиски стаж за кој граѓаните немаа доволно докази.  
 

Во овој период веќе се разрешуваат прашањата во врска со пензионерите кои 
треба пензијата да ја добиваат од надлежните органи на Република Србија и Црна 
Гора, со оглед на тоа што е потпишан Договорот меѓу Република Македонија и Сојузна 
Република Југославија за социјално осигурување, но често се случува граѓаните да не 
можат благовремено да ги остварат овие права поради доцнење во постапувањето на 
странските надлежни органи. Поради тоа Народниот правобранител инсистираше 
македонските надлежни органи да бидат поупорни и почесто да интервенираат до 
странските надлежни органи за побрзо постапување по барањата на граѓаните и за 
доставување на потребните податоци за утврдување на сразмерен дел од пензијата 
или за препензионирање што резултираше со забележителен напредок во 
забрзувањето на постапките. Меѓутоа и во овој извештаен период Народниот 
правобранител се соочи со проблемите на воените пензионери кои се изоставени од 
овој договор, како и поради тоа што податоците за исплатените плати и платениот 
придонес се уште не се доставени до надлежните органи во Република Македонија. 
Во меѓувреме според информациите добиени од Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и овие проблеми ќе бидат надминати со оглед на тоа што веќе 
започнало доставувањето на документацијата од Република Србија и Црна Гора. Во 
овој период беше надминат проблемот со признавањето на пензискиот стаж остварен 
во поранешната ЈНА кој се евидентираше во матичната евиденција на Фондот и се 
земаше како основ за остварување на правото на пензија, но не и како основ за 
определување на пензиската основа поради претходно наведениот проблем со 
документацијата за исплатените плати и придонеси. 
 

Како и во претходните и во овој извешатен период дел од проблемите во 
пензиското осигурување се однесуваа на усогласување на пензиската основа за 
закинатите 8 % согласно Законот за исплата на плати и пензии во Република 
Македонија и усогласувањето на пензиската основа за 48,53% на поранешни 
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работници во Министерството за внатрешни работи, кои проблеми веќе се 
надминуваат со исплата на овие средства на повеќе рати. 
 

Во врска со исплатата на разликата од 48,53% на поранешните пензионери од 
Министерството за внатрешни работи кое усогласување се врши врз основа на 
поранешниот Закон за внатрешни работи се создадоа несразмерно големи разлики не 
само во пензиските примања меѓу лицата што се пензионирале според поранешниот 
закон и лицата што според сега важечките прописи остваруваат право на пензија како 
вработени во Министерството за внатрешни работи, туку се случува пензиите да 
бидат многу повисоки од платата на активно вработените во Министерството за 
внатрешни работи на исто работно место. Поради тоа од страна на сегашните 
пензионери од Министерството за внатрешни работи е поденесена иницијатива за 
измена на законската регулатива со цел изедначување на сите пензионери од 
Министерството за внатрешни работи во поглед на условите за определување на  
пензијата. Иницијативата е поддржана од Народниот правобранител и е доставена за 
разгледување до Владата на Република Македонија и до ресорните министерства. 
 

Во текот и на овој извештаен период повторно беше покренато прашањето за 
прибирање средства од пензионерите во Солидарниот фонд, при што поплаките 
најчесто беа од здруженијата кои бараат на нивните сметки да се префрлаат 
средствата од Солидарниот фонд, а Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
истите ги доставува до сојузите на здруженијата, затоа што би предизвикало големи 
проблеми и преголема работа ако ги доставува до секое здружение со оглед на тоа 
што секојдневно расте бројот на вакви здруженија. И покрај проблемите и 
инсистирањето на Фондот здруженијата да се договорат меѓу себе за изнаоѓање на 
најсоодветни решенија овој проблем се уште е актуелен и неразрешен. 
 

* * 
* 

 
Врз основа на изнесените проблеми и потешкотии во остварувањето на 

правата од пензиското и инвалидското осигурување може да се констатира дека 
честите промени на законската регулатива доведуваат до нееднаков третман на 
осигурениците во зависност од периодот во кој го остваруваат правото на пензија. 
Исто така сложениот и често неразбирлив систем на пресметување на пензијата 
доведува граѓаните да поднесуваат поплаки затоа што ниту се запознати нуту се во 
можност да го разберат системот на пресметување на пензијата. Неинформираноста 
на граѓаните за условите за остварување право на пензија и за потребната 
документација за остварување на ова право доведува осигурениците правото на 
пензија да го остварат по неколку месеци или години во кој период немаат никакви 
приходи затоа што им престанал работниот однос по сила на закон заради 
исполнување на условите за пензија или им престанало правото на надоместок 
поради невработеност. 
 

Со оглед на ваквите проблеми во остварувањето на ова право кое е од 
егзистенцијална природа неопходно е: 

- да не се вршат чести и големи промени на законската регулатива која 
доведува до нееднаков третман на осигурениците; 
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- да се предвиди поупростен систем на определување на пензијата јасен и за 
оние што го применуваат законот и за граѓаните; 

- граѓаните да се запознаваат со своите права на разни можни начини преку 
институциите што одлучуваат за овие прашања; 

- во поглед на благовременото и законитото постапување на надлежните 
органи за пензиското и инвалидското осигурување, како и во поглед на 
соработката и односот кон предлозите на Народниот правобранител постои 
одреден напредок, но се уште не може да се каже дека доследно се 
почитуваат законските рокови за одлучување по барањата и жалбите на 
граѓаните, како и за постапување по барањата на Народниот правобранител 
поради што е неопходно залагање на сите органи и поедници, со оглед на 
тоа што пензијата е едно од основните егзистенцијални права на граѓаните. 

Со спроведувањето на Законот за капитално финасирано пензиско 
осигурување се очекува состојбата да се подобри со остварувањето на ова право и да 
се надминат дел од проблемите. 

 
 
6.7. Заштита на правата од областа на образованието, 
        науката, културата и спортот 

 
Постапувајќи во заштитата на правата на граѓаните од областа на 

образованието Народниот правобранител пред се се раководеше од уставно 
загарантираното право на образование и достапноста на истото за секого под еднакви 
услови. 
 

Како и претходната и во текот на 2003 година како претставки што се 
однесуваат на заштита на правата од областа на образованието се третираа само 
претставките што се однесуваа на високото образование, а претставките што се 
однесуваа на правата на учениците до 18-годишна возраст кои се теретираат како 
деца се опфатени во заштитата на правата на децата. 
 

Најголемиот број претставки од оваа област и оваа година се однесуваа на 
правата на студентите во поглед на кофинансирањето за студирање, промените во 
уписната политика во поглед на условите за кофинасирање и условите за упис, 
студентскиот стандард преку сместување во студентски домови и добивање 
студентски кредити и стипендии и преку утврдувањето на цените за услугите што ги 
добиваат студентите од високообразовните институции, како и за други права на 
студентите. 
 

Постапувајќи по претставките од оваа област и во овој извештаен период 
Народниот правобранител доста често наидуваше на некооперативност и 
несоработка со надлежните органи особено во поглед на непостапување по неговите 
барања и недоставување соодветни информации неопходни за постапување по 
претставките. Ретко кога се почитуваа роковите за одговор, а во одделни случаи и по 
повеќе ургенции не се доставуваше одговор. За сите овие проблеми и пречки во 
работата Народниот правобранител ги информираше повисоките органи, но и тоа не 
вродуваше секогаш со позитивен исход, поради што Народниот правобранител пред 
да ги информира Владата или Собранието правеше повторни обиди да добие 
соодветен одговор од страна на функционерите што раководат со органот со цел да 
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обезбеди остварување на правата на подносителите. Ваквиот однос на органите и 
организациите доведуваше и до неефикасност и на постапката кај Народниот 
правобранител, односно нејзино одолжување што е спротивно на Законот за 
народниот правобранител. Претставките од оваа област најчесто се однесуваа на 
поголем број лица поради што Народниот правобранител настојуваше во принцип да 
ги надмине проблемите во целина, а не само во поглед на подносителот на 
претставката. Постапувајќи по претставките од оваа област Народниот правобранител 
констатира дека и оваа година малку се водеше сметка за студенстскиот стандард, а 
органите кои одлучуваат за правата од областа на образованието, пред се 
Универзитетот и Министерството за образование и наука, не секогаш ги почитуваа 
препораките и предлозите на Народниот правобранител. Од вкупно 26 примени 
претставки во 2003 и 12 останати од претходните години во осум случаи се 
констатирани повреди при што само во три случаи е делумно постапено по 
предлозите и препораките на Народниот правобранител, а во пет случаи не е 
постапено. 
 

Во поголем број од претставките што се однесуваа на заштита на правата од 
областа на образованието Народниот правобранител не констатира повреда на 
правата. Сепак постапувајќи по одделни поединечни претставки констатирана е 
повреда на правата која се однесуваше на поголем број студенти како што беа 
случаите со приемот и сместувањето на студентите во државните студентски домови, 
доделувањето на студентските стипендии и кредити и со определувањето на 
партиципацијата на високообразованите установи. Така, и оваа година при 
извршениот увид во документацијата за приемот и сместувањето на студентите во 
државните студентски домови констатирани се повеќе пропусти и незаконитости при 
одлучувањето за ова право на студентите особено во поглед на определувањето на 
бројот на бодовите по утврдените критериуми. Оваа година беше прифатен предлогот 
на Народниот правобранител за вклучување на студентите во Комисијата за прием во 
државните студентски домови во која смисла беше изменет Правилникот. Со 
измените на Правилникот исто така на поинаков начин беше определен начинот на 
вреднување на одделни критериуми како што беше успехот во студирањето. Меѓутоа 
при увидот беше констатирано дека вреднувањето на критериумот успех во 
студирањето не беше применет според новиот важечки правилник, туку беше 
применета формулата од одредби од претходниот правилник кои не беа во важност. 
Народниот правобранител и оваа година укажа на сите пропусти и недоследности во 
доделувањето на сместување во студентските домови при што само кај одделни 
студенти што поднеле приговор беа извршени исправки, поради што од година во 
година се повторуваат неправилностите и пропустите во оваа област. Воедно, во 
поглед на сместувањето на студентите во студентските домови не се водеше доволно 
сметка за студентскиот стандард затоа што беа зголемени цените за сместување и 
исхрана во домовите, а многу малку е преземено за подобрување на условите за 
живеење во нив. Поради тоа надлежните органи мора да обрнат посебно внимание на 
ова прашање затоа што е законска обврска при уредувањето на одделни прашања 
што се однесуваат на студентите да се води сметка за нивниот животен стандард. 
 

Во поглед на кофинасирањето од студентите за вршење на високообразовната 
дејност определувањето на цените за услугите што им ги даваат високобразовните 
установи на студентите исто така констатирано е дека не се води доволно сметка за 
студентскиот стандард и за еднаквиот третман на студентите на сите 
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високообразовни установи. Народниот правобранител по сопствена иницијатива 
покрена постапка за преиспитување на ценовниците на одделни факултети со кои беа 
воведени разни давачки без законски основ со што уште повеќе беше загрозен 
животниот стандард на студентите. По интервенциите на Народниот правобранител 
дел од овие надоместоци беа укинати, но се уште останаа голем дел од нив кои немаа 
никаква логика и оправданост. Со формирањето на Советот за високо образование 
Народниот правобранител се надева дека ќе се надминат проблемите со 
финасирањето на високообразовните установи и ќе се предвиди еднаква политика на 
сите факултети која ќе гарантира еднаквост и правна сигурност. Правната сигурност и 
еднаквоста на студентите во извештајниот период беше пред се пореметена со 
нееднаквиот пристап на одделни факултети при задолжувањето на студентите со 
средства за кофинансирање. 
 

Имено, одделни факултети им даваа можност на студентите наместо во 
февруарската да ги положат сите испити во продолжена мартовска сесија без притоа 
да нагласат дека со продолжување на сесијата не се опфатени студентите кои се 
запишани со самофинасирање. Воедно на сите студенти што ги положиле 
предвидените испити во продолжената сесија им била ставена клаузула во индексот 
дека се ослободуваат од партиципација, меѓутоа дополнително им се бараше 
плаќање на партиципацијата поради што беа организирани и штрајкови на одделни 
факултети. Интервенирајќи за овие случаи Народниот правобранител инсистираше на 
обезбедување еднаков третман на сите студенти со укажување дека факултетите 
мора да водат сметка за правната сигурност на студентите и да не ги доведуваат во 
заблуда со своите акти. По овие интервенции дел од факултетите само ја намалија 
партиципацијата на 50%, а дел од факултетите им дадоа можност на студентите 
партиципацијата да ја плаќаат на рати. Дел од претставките во оваа област се 
однесуваа на нострификацијата на странски дипломи и на одобрувањето учебници 
каде Народниот правобранител можеше да се впушта само во почитувањето на 
законски определената постапка за остварување на овие права, при што може да се 
констатира дека и при остварувањето на овие права постапката е неоправдано долга. 
Народниот правобранител постапуваше и по претставки што се однесуваа на 
остварување на правото на специјализација на здравствените работници од 
здравствените установи, поради различната практика во поглед на признавањето на 
трошоците за специјализација, односно дел од здравствените установи на 
специјализантите им ги покриваат трошоците за специјализација, а дел не. Со оглед 
на тоа што нема законска обврска за задолжително надоместување на овие трошоци, 
туку тоа самостојно го уредуваат здравствените установи Народниот правобранител 
немаше можност за интервенции, освен во поглед на постапката и почитувањето на 
условите под кои може да се овозможи специјализацијата, која во начело се почитува. 
 

* * 
* 

 
Во однос на остварувањето на правата од областа на образованието од 

изнесените проблеми и потешкотии може да се констатира дека: 
- продолжи несоодветната и незадоволителна соработка меѓу Народниот 

правобранител и надлежните органи што одлучуваат за правата од оваа 
област, со што не само што се попречуваше неговата работа по 
поднесените претставки, туку се оневозможуваше и благовременото 



 
Годишен извештај 2003 

 

  - 83 - 

преземање мерки за заштита на правата на граѓаните, со што од страна на 
Министерството за образование и наука се толерираа незаконски и 
несоодветни постапувања на надлежните органи, на штета на граѓаните; 

- не постои доволна грижа за создавање еднакви услови за стекнување на 
образование за сите граѓани; 

- не се води доволна грижа за ученичкиот и студентскиот стандард и со 
предвидување различни обврски не само што се загрозуваше ученичкиот и 
студентскиот стандард, туку се создаваа и нееднакви услови во сите 
установи и на ниво на универзитет; 

- недоследно почитување на законските и подзаконските акти особено кога 
станува збор за остварување права на поголем број граѓани како на пр. при 
доделувањето на сместување во студентските домови, ученичките и 
студентските стипендии и кредити, определувањето на партиципацијата и 
учеството на студентите со свои средства во студирањето. 

 
Од таму неопходно потребно е: 
- воспоставување ефикасна и навремена соработка на надлежните органи со 

Народниот правобранител и почитување на неговите барања, предлози и 
препораки; 

- создавање основи за достапност на образованието за секого под еднакви 
услови; 

- почитување на законската обврска на надлежните органи за водење грижа 
за ученичкиот и студентскиот стандард и изедначување на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за исти услуги на различни високообразовни 
установи; 

- доследно почитување на законските и подзаконските акти и нивна правилна 
и еднаква примена со особено внимание кога се одлучува за права на 
поголем број граѓани; 

- со оглед на тоа што се повеќе се јавува насилство меѓу младите, а сообено 
се загрижувачки инцидентите меѓу малолетници, неопходно е во 
образовниот процес да се предвидат содржини и активности со кои младите 
ќе се развиваат во позитивни личности и ќе се подготвуваат за одговорен 
живот во слободно општество во дух на разбирање, толеранција и 
пријателство независно од етничката, националната или верската 
припадност. Тоа ја налага потребата од изучување на човековите права во 
образованиот систем на сите степени на образование и посветување 
поголемо внимание на воспитниот сегмент во образованието. 

 
 

6.8. Заштита на правата на децата 
 

Постапувајќи по претставките што се однесуваа на заштитата на правата на 
децата не може, а да не се констатира дека економската состојба во државата, 
невработеноста и нискиот животен стандард на граѓаните оневозможуваат доследно 
остварување на правата на децата гарантирани со Конвенцијата за правата на детето. 
Исто така се уште недоволно развиената свест кај сите лица кои се грижат за правата 
на децата почнувајќи од родителите, наставниците и службените лица во државните 
институции особено на фактот дека децата се посебни субјекти со свои права и 
обврски и дека во донесувањето на сите одлуки што се однесуваат на децата пред се 
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треба да се води сметка за најдобриот интерес на децата, доведува до повреди на 
правата на децата а недоволно се води грижа за создавање соодветни услови за 
остварување на детските права.  
 

Како и претходните години и во овој извештаен период може да се забележи 
дека најголемиот дел од претставките се однесуваа на остварување на личните 
односи помеѓу децата и родителот со кого не живеат, а предмет на овие претставки 
најчесто беше незадоволството на родителите од работата на центрите за социјална 
работа. Овие постапки понекогаш оправдано се подолготрајни затоа што за да 
постапат правилно центрите мора да ги искористат сите законски овластувања и тоа 
во поглед на вршење надзор над родителкото право, примена на советодавниот 
метод, непосредни увиди и, почести средби со родителите кои најчесто ги прават 
проблемите и слично. Меѓутоа за жал констатирано е дека во постапувањето на 
центрите како да се забораваат децата затоа што многу ретко стручно се работи со 
нив за надминување на траумите предизвикани поради несоодветниот однос на 
родителите, а уште помалку центрите се обидуваат да го слушнат и мислењето на 
детето за сите прашања што се однесуваат на него, секако во рамките на неговите 
способности и можности да сфати и разбере што е најдобро за него. 
 

Специфично за овие предмети е што во најголем дел родителите укажуваат 
пред се на повреда на нивното право да одржуваат лични контакти со детето кое 
живее со другиот родител притоа не водејќи сметка пред се за правата и потребите на 
детето. Во вакви состојби најчесто родителите поради нерасчистени меѓусебни 
односи преземаат дејствија со кои тие самите ги повредуваат правата на децата. Исто 
така и центрите за социјална работа имаат потешкотии во надминувањето на овие 
проблеми затоа што многу често родителите немаат волја за соработка со центарот и 
не ги почитуваат неговите предлози и укажувања.  
 

Посебен проблем при остварувањето на правото на детето да одржува лични 
контакти со родителот со кој не живее и оваа година беше извршувањето на 
решенијата на центрите за социјална работа кои немаат ефикасни правни 
инструменти за извршување на нивните решенија, при што како последно средство се 
применува асистенција на полицијата, а понекогаш и воопшто не се применува 
бидејќи овој метод може да остави трауматски последици врз психичкото здравје на 
детето. Поради тоа Народниот правобранител во своите сугестии и укажувања до 
центрите најчесто повикува на примената на советодавниот метод, односно разговор 
со двајцата родители и работа со детето од страна на стручни лица. Меѓутоа доколку 
станува збор за екстремно однесување на еден од родителите што резултира со 
целосен прекин на контактите помеѓу детето и родителот со кого не живее, се 
препорачува центрите за социјална работа да преземат поригорозни мерки против 
родителот кој ги оневозможува контактите. Исто така, Народниот правобранител 
упати и посебна информација до министерот за труд и социјална политика за 
изнаоѓање најсоодветни решенија за остварување на наведеното право, од каде 
имаме информации дека во подготовка се измени на Законот за семејството со кои би 
требало да се ублажат и намалат проблемите со извршувањето на решенијата на 
центрите за одржување лични контакти на детето со родителот со кој постојано не 
живее. 
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Со донесувањето на Законот за заштита на децата иако се очекуваше да се 
подобри положбата во поглед на правата на децата пред се од аспект на 
обезбедување на соодветен животен стандард, тоа не се случи затоа што и покрај 
долгиот временски период од неговото донесување не беа донесени подзаконските 
акти со кои би се регулирала постапката за остварување на правата предвидени со 
овој закон. По повеќе интервенции на Народниот правобранител се донесоа 
подзаконските акти со што се создадоа услови за примена на законот, но во 
меѓувреме се извршија и измени на Законот за заштита на децата со кој одредени 
права се намалија, особено во поглед на детскиот додаток кој се ограничи на одреден 
фиксен износ што може да го оствари едно семејство независно од тоа дали има 
поголем број деца. Исто така остана отворен проблемот со остварување право на 
детски додаток за децата чии родители немаат никакви приходи, односно не се 
вработени или се пензионери или не примаат надоместок поради невработеност. Ако 
еден од основните принципи за остварување на правото на детскиот додаток е 
материјалната состојба тогаш не е логично децата чии семејства се наоѓаат во 
најтешка материјална состојба да не можат да го остварат правото на детски додаток, 
поради што во таа смисла би требало да се извршат измени на законската регулатива 
со цел да се отстрани дискриминација помеѓу децата по било кој основ. 
 

Како и во претходните и во овој извештаен период беа поднесени претставки 
што се однесуваа на постапката за упис на децата во матичната книга на родените, со 
особена изразеност на овој проблем кај граѓаните од ромската и албанската заедница 
при што Народниот правобранител констатираше дека родителите не вршат секогаш 
благовремено пријавување на раѓањето на детето ако тоа е родено во домашни 
услови по што тешко можат да докажат дека тоа е родено на територијата на 
Република Македонија. Исто така граѓаните се жалат дека и покрај неспорните докази 
за раѓањето на детето на територијата на Републиката имаат проблеми со 
запишувањето во матичната евиденција на родените поради несоодветниот однос на 
службените лица. За надминување на овој проблем неопходна е измена на законската 
регулатива со предвидување поконкретни услови за запишување на раѓањето на 
детето со решение на надлежниот орган, како и со предвидување одредени санкции 
или административни мерки за родителите кои без оправдани причини не извршиле 
пријавување во предвидениот рок. 
 

Поради се поголемиот број инциденти што во последниов период се случуваа, 
а се манифестираа со меѓусебно насилство помеѓу малолетници, Народниот 
правобранител укажа на потребата од преземање соодветни мерки од сите надлежни 
органи за да се заштитат децата, да не се злоупотребуваат, да им се овозможи 
безбеден живот и остварување на правото на образовние, а во исто време да им се 
даде и право на соодветен начин да го искажат своето мислење за проблемите што ги 
засегаат. Раководени од се почестите судири меѓу младите, застапеноста на 
алкохолот и пушењето кај малолетниците, покрај инсистирањето надлежните органи 
доследно да ги почитуваат законските прописи за забрана на точење алкохол на 
малолетници и против рекламирање на алкохол и цигари на места и начини спротивни 
на законските норми, Народниот правобранител предложи и измена на законската 
регулатива за забрана на малолетниците да купуваат алкохол и цигари во 
малопродажната мрежа и за ограничување на малолетниците за посета на ноќните 
локали и клубови во доцните ноќни часови, што во една поширока акција и 
вклучување на јавноста беше прифатено и усогласено со законската регулатива. 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 86 - 

 
Посебно прашање на кое и во овој извештаен период му беше посветено 

внимание и беа преземени повеќе мерки беше решавањето на статусот на центрите 
за детско творештво во Републиката чие финансирање од Буџетот на Републиката 
престана врз основа на заклучок на претходната Влада и со решенија на 
Министерството за образование и наука, како резултат на активностите на Владата за 
намалување на буџетските корисници. 

 
За овој Народниот правобранител и оваа година бараше од Владата соодветно 

разрешување изразувајќи став дека овие установи во законот се предвидени како 
установи каде се остварува форма на образование и дека доколку Владата смета 
дека финансирањето на овие установи треба да престане тогаш треба да ја измени 
законската регулатива. Народниот правобранител особено ја истакна улогата на овие 
установи да ја развиваат надареноста на децата, творечките и културните 
способности. Со престанокот на финасирањето на овие установи покрај нерешениот 
статус на вработените најмногу се оштетени децата кои за секоја услуга треба да 
платат, со што се намалува можноста за развој на нивната надареност и способност. 

 
Во овој правец Народниот правобранител повторно од Владата побара да се 

разгледа ова прашање и да се изнајдат соодветни решенија за вработените и за 
децата,но за жал тоа до денес не е сторено. 
 

Заради заштита на правата на децата од насилство, особено од семејното 
насилство, Народниот правобранител со свои предлози учествува во измената на 
Законот за семејството потенцирајќи при тоа дека семејното насилство над децата 
треба да биде третирано посебно со законската регулатива од областа на семејните 
односи, како и со кривично-правната легислатива. Притоа Народниот правобранител 
се залага за позасилена и соодветна законска обврска на семејството, а не можност 
центрите за социјална работа да преземаат мерки во случај на континуирано 
насилство над дете од член во семејството. Народниот правобранител цени дека е 
посоодветно во случај на континуирано насилство над дете наместо детето да се 
одвои од семејството и да се смести во друго семејство или уште полошо во установа 
подобро е да се отстрани лицето што врши насилство над детето, за чија цел би се 
формирале посебни центри што би работеле со вакви лица за да го подобрат нивното 
однесување и да не вршат насилство не запоставувајќи ја при тоа и кривичната 
одговорност за чија цел е потребно да се предвиди посебно кривично дело за семејно 
насилство особено над деца. 
 

Народниот правобранител и во овој извештаен период посвети особено 
внимание на правата на децата со посебни потреби особено од аспект на нивната 
здравствена заштита, барајќи за нив соодветни ослободувања и олеснувања во 
користењето на здравствените услуги, лекарствата и помагалата, што беше 
прифатено и беа извршени измени на законската регулатива. Меѓутоа иако се 
преземени доста мерки во поглед на заштитата на децата со посебни потреби треба 
уште многу да се направи за тие да не бидат на маргините на општеството. Тоа би 
значело преземање дејствија за подобрување на условите за користење на 
здравствената заштита, за остварувањето на правата од областа на образованието со 
нивно вклучување во редовното образование, во поглед на социјалната заштита со 
материјална и стручна поддршка од државата, а уште повеќе во однос на нивната 
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социјализација и реинтеграција во сите свери на живеењето за која цел Народниот 
правобранител упати посебна информација до Владата на Република Македонија и до 
ресорните министерства за здравство, труд и социјална политика и образование. 
 

Посветувајќи посебно внимание на правата на децата и нивната оспособеност 
со вештини за самозаштита од повреди на правата и разни злоупотреби Народниот 
правобранител покрај посетата на училиштата каде одржуваше трибини со учениците 
за нивните права и за остварувањето на истите во практиката, вршеше и прием на 
поголеми групи ученици од средните и основните училишта заради запознавање со 
нивните права за чија повреда можат да побараат заштита и од Народниот 
правобранител. Од сознанијата добиени од средбите со учениците заклучивме дека 
децата се уште недоволно си ги знаат своите права, а уште помалку ги знаат 
институциите на системот каде би побарале заштита на нивните права. Поради тоа 
Народниот правобранител се залага за воведување на наставен предмет од областа 
на човековите права, а посебно за правата на децата во образовниот систем на сите 
нивоа, како и едукација на наставниот кадар за човековите права и правата на децата 
со цел децата на најсоодветен начин да се оспособат со знаења и вештини 
применливи во реалниот живот за остварување и заштита на нивните правата. За таа 
цел со поддршка на Високиот комесаријат за човекови права на ОН, Министерството 
за образование и активно партиципирање на Народниот правобра-нител се преземаат 
мерки за соодветно воведување на човековите права во образо-вание,но оцена е дека 
овој процес бавно се остварува.  
 

За да може Народниот правобранител да овозможи заштита на правата на 
децата секако е неопходна добра соработка со сите надлежни органи и организации, 
како и со невладиниот сектор. Во текот на извештајниот период може да се констатира 
дека иако во принцип соработката на Народниот правобранител со органите на 
државната управа е на задоволително ниво, сепак неблаговремено се постапува по 
мислењата, препораките и бараните информации. Од вкупно 62 примени претставки 
во 2003 година и 42 останати за работа од претходните години во 23 случаи е 
констатирана повреда на правата при што од страна на надлежните органи 
благовремено е постапено само во седум случаи, а во останатите 16 се уште се 
очекува одговор и преземање мерки: по 50 барања е почитуван дадениот рок за 
одговор, а по 70 барања не се почитувал рокот за одговор ниту е побарно од 
Народниот правобранител продолжување на рокот. Поради тоа Народниот 
правобранител оценува дека се уште има потреба од преземање континуирани мерки 
за создавање услови за остварување на правата на децата и поефикасно и законито 
постапување во остварувањето и заштитата на тие права. Притоа државата секогаш 
треба да се раководи од најдобриот интерес на децата и децата да ги става над сите 
други интереси. Со прифаќањето и потпишувањето на Конвенцијата за правата на 
детето Републиката има обврска на децата да им создаде материјални и други 
можности за нормален раст и развој, безбеден живот, највисоко ниво на здравствена 
заштита и сите други права гарантирани со оваа конвенција. 
 

* * 
* 

 
- Економската состојба на државата и оваа година се покажа дека има големо 

влијание врз обезбедувањето на најдобриот интерес на децата во 
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остварувањето на сите права, на што уакжува и фактот дека во голем дел од 
претставките, покрај другото, се укажува и на егзистенцијалните проблеми со 
кои се соочуваат се поголем број семејства кои не се во можност на децата да 
им обезбедат соодветен животен стандард; 

- Во претходниот извештај Народниот правобранител како позитивно го оцени 
донесувањето на Законот за заштита на децата, надевајќи се дека со неговата 
примена ќе се подобри положбата на децата во Републиката, меѓутоа со 
измените и дополнувањата на наведениот закон наместо да се подобри 
животниот стандард и да се отстрани дискриминицијата меѓу децата се уште не 
се обезбедува соодветен животен стандард и можности за остварување на 
основните права на голем дел од децата во Републиката; 

- Поради тешкотите во спроведувањето и извршувањето на решенијата на 
центрите што се однесуваат на правото на детето да одржува лични контакти 
со родителот со кој не живее, Народниот правобранител во претходниот 
извештај предложи преземање мерки за надминување на овој проблем, но тие 
не беа преземени поради што Народниот правобранител смета дека е 
неопходно изнаоѓање мехнизми што ќе овозможат детето непречено да 
остварува лични контакти со родителот, освен ако тоа не е во негов интерес; 

- При креирањето на политиката и обезбедувањето на средства за 
задоволување на потребите на граѓаните државата мора пред се да се 
раководи од најдобриот интерес на децата, децата да ги стави над сите други 
потреби, а не секогаш кога се крати буџетот да се крати токму кај средствата 
потребни за нормален раст и развој на децата; 

- Заради заштита на децата од експолатација и разни злоупотреби потребни се 
позасилени и поинтензивни активности и соработка на сите органи, особено на 
центрите за социјална работа. Во таа смисла, особено е итно потребно да се 
преземат мерки за помош и грижа на децата од улица кои со злоупотреба и 
експлоатација од страна на нивните родители питаат и вршат други негативни 
работи.  

 
 

6.9. Заштита на правата од областа на урбанизмот, 
        градежништвото и животната средина 
 
 

6.9.1. Урбанизам и градежништво 
 

Урбанизмот и градежништвото е една од најзначајните сфери на 
општествениот живот, во која граѓаните остваруваат едно од основните права, а тоа е 
правото на сопствен дом како предуслов за нормален живот и развој на поединецот и 
на неговото семејство. 
 

На патот на остварувањето на ова право граѓаните на Република Македонија 
наидуваа на разни потешкотии предизвикани како од недоследната законска 
регулатива манифестирана преку честите измени и дополнувања на Законите за 
просторно и урбанистичко планирање и за изградба на инвестициони објекти така и со 
нивната недоследна примена од страна на управните органи, особено од подрачните 
единици на Министерството за транспорт и врски и Државниот инспекторат за 
урбанизам и градежништво и од единиците на локалната самоуправа во постапката 
при донесување и изменување на деталните урбанистички планови. 
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Ваквата констатација се темели на фактот за константно големиот број 
претставки што се регистрираат во текот на сите изминати години во Канцеларијата 
на Народниот правобранител и релативно големата застапеност на претставките од 
оваа област и во извештајната година. 
 

Од анализата и постапувањето по 209 новорегистрирани претставки во текот 
на извештајната година се забележува дека половината од нив се однесуваат на 
неизвршување на законските обврски на Државниот инспекторат за урбанизам и 
градежништво кога станува збор за бесправно изградени градежни објекти, односно 
неизвршување на конечни и извршни решенија за уривање на бесправно изградени 
објекти. 
 

Останатиот дел од претставките се однесува на бавност или неоправдано 
одолжување на постапките пред подрачните единици на Министерството за транспорт 
и врски кои одлучуваат во прв степен по барањата на граѓаните, на постапките пред 
Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен од 
областа на транспортот и врските и животната средина, како и на пропусти во 
постапките за измена на урбанистичките планови од страна на единиците на 
локалната самоуправа или поради неисполнување на обврските од урбанистичките 
планови во врска со изградба на пристапни улици или патеки што е нивна законска 
обврска. 
 

Во текот на постапката за испитување и проверка на наводите дали навистина 
се работи за повреда на правата на подносителите на претставките, во 98 случаи не е 
констатирана повреда на правата на подносителот на претставката, односно не се 
исполнети законските претпоставки за поведување постапка од страна на Народниот 
правобранител (бидејќи се работи за предмети за кои е во тек постапка пред судските 
органи, претставката и по даденото укажување не е дополнета, поминат е рокот за 
барање заштита од Народниот правобранител или подносителот во меѓувреме го 
остварил своето право) поради што ваквите претставки се отфрлени. 
 

Заради утврдување на фактичката состојба, по еден предмет Народниот 
правобранител користејќи ги своите законски овластувања побара и доби стручно 
мислење од една проектантска организација.  
 

Откако спроведе соодветна постапка во 90 случаи од областа на урбанизмот 
констатирани се повреди на правата на граѓаните од најразлични причини поради што 
Народниот правобранител до надлежните органи упати 22 препораки, 1 мислење, 7 
барања за времено запирање од извршување на управни акти и 44 укажувања за 
отстранување на повредените права, а како резултат на тоа во 12 случаи постапката 
беше завршена во полза на подносителите на претставката, односно нивното право 
беше остварено. 
 

Сепак, Народниот правобранител не беше задоволен од бројот на прифатените 
препораки, мислења или укажувања заради што против одговорен функционер и 
двајца државни службеници во Министерството за транспорт и врски поднесе 
кривична пријава поради непочитување на судска одлука, во 33 случаи го извести 
непосредно повисокиот орган заради непостапување по барањата на Народниот 
правобранител, а во 48 случаи ресорниот министер. За жал и покрај наведените 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 90 - 

дејствија, нема подобрување на општите состојби. Напротив, и понатаму во 
најголемиот број случаи, постапките траат долго и речиси по правило повеќе од 
пропишаните законски рокови, решенијата за уривање на бесправно изградени 
градежни објекти и понатаму остануваат неизвршени, а има случаи кога по 
интервенција или наредба на претпоставените од Државниот инспекторат, подрачниот 
урбан полицаец во Куманово морал да го запре започнатото извршување на 
бесправно изграден градежен објект. Сето ова ги охрабрува инвеститорите на 
незаконско постапување т.е. да пристапуваат кон градба без потребна градежна 
документација, да ја продолжуваат градбата и по донесените решенија со кои им е 
наложено запирање на градежните дејствија и уривање на бесправно изградените 
објекти или нивни делови, при градбата свесно да отстапуваат од издадените 
одобренија или до градат без предходно платени комунални надоместоци. 
 

Државниот инспекторат за урбанизмот и градежништво и понатаму ги игнорира 
барањата на Народниот правобранител за доследност во спроведувањето на ваквите 
решенија со постојани наводи дека истите ќе се спроведат во согласност со 
Програмата и динамикатата изготвена за нивно извршување, со што всушност се 
попречува работата на Народниот правобранител. 
 

Исто така и во овој извештај мора да се укаже на фактот дека Државниот 
инспекторат има селективен пристап при извршување на решенијата за уривање, па 
така предимство во извршувањето им се дава на решенијата за уривање донесени по 
службена должност или кога постапката е иницирана по барање на други државни 
органи или органи на единиците на локалната самоуправа додека решенијата за 
извршување донесени по пријава на заинтересирани граѓани многу тешко или 
воопшто не се извршуваат. Такви примери на селективност во извршувањето имаше и 
во случаите кога беа преземани акции за уривање на времени објекти или бес-правни 
градби во Скопје, Тетово, Охрид и на други места кога се извршуваа само решенијата 
донесени во постапка поведена по службена должност или на барање на државен 
орган или орган на единица на локалната самоуправа. Инспекторатот со овие 
извршувања демонстрираше наводна одлучност во спроведувањето на законските 
прописи, но ваквите акции секогаш беа со мал здив поради што не дадоа соодветни 
резултати, подобрување на состојбите и совладување на хаосот што владее во 
областа на урбананизмот. 
 

Причината за лошите состојби во областа на урбанизмот и градежништвото 
пред се лежат во отсуството на превентивни и континуирани активности на Државниот 
инспекторат за урбанизам и градежништво, во неговиот толерантен однос кон 
инвеститорите кои започнале со градба без потребната градежна документација, без 
платени надоместоци или кои при градбата отстапуваат од издадените одобренија за 
градење, како и во непреземањето на други законски мерки како што е поднесувањето 
пријави за покренување кривична или прекршочна одговорност против инвеститорите. 
Сето ова остава простор за сомневање за постоење корумпирано однесување на 
инспекциските органи, како и на вработените во подрачните единици на 
Министерството за транспорт и врски. 
 

Оттука произлегува дека пречка за остварување на правата на граѓаните во 
областа на урбанизмот не е само несоодветната законска регулатива и нејзините 
чести измени, туку и субјективниот пристап и незаконитостите во вршењето на јавните 
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функции од вработените и функционерите кои раководат со Министерството за 
транспорт и врски и со органите во неговиот состав. 
 

* * 
* 

 
За надминување на констатираните неповолни состојби Народниот 

правобранител смета дека е потребно: 
- доследно придржување до одредбите од Законите за просторно и урбани-

стичко планирање и за изградба на инвестициони објекти, како и 
Правилниците за стандарди и нормативи за уредување на просторот и за 
проектирање на објекти при соопштувањето на условите за градба и 
издавањето одобренија за градење и задолжително вклучување во 
постапката на заинтересирани лица; 

- почитување на законските рокови за донесување  првостепени и 
второстепени управни акти; 

- Државниот инспекторат да изготви програма и динамика за реализација на 
извршните решенија што се однесуваат на бесправно изградени објекти во 
писмена форма и истата да ја направи достапна за заинтересирани лица, а 
по неа да постапува по однапред утврден календар и без селективен 
пристап во извршувањето; 

- да се зголеми превентивната активност на инспекциските органи заради 
благовремено спречување на нелегални градежни активности; 

- поголема доследност во санкционирањето на нелегалните градежни 
активности; 

- при донесувањето на деталните урбанистички планови да се води поголема 
сметка за рационалното уредување и користење на просторот и 
обезбедување услови за хумано живеење и работа на граѓаните; 

- да се работи на подигање на свеста на државните службеници во 
Министерството за транспорт и врски особено на оние кои непосредно 
одлучуваат по барањата на граѓаните со што управните органи би се 
претвориле во вистински сервис на граѓаните; 

- по примерот на други управни органи, во рамките на Министерството за 
транспорт и врски да се формира Служба за професионални стандарди со 
цел за поголема законитост и професионалност во работата на државните 
службеници во ова министерство. 

 
 

6.9.2. Животна средина 
 

Во Република Македонија особено во последните неколку години се 
регистрираа бројни здруженија чија примарна цел е заштита и грижа за унапредување 
на животната средина и подигање на еколошката свест на граѓаните, но малку од нив 
покажуваат вистински активности во наведеноит правец. 
 

Сепак, најповикано да ги следи состојбите и да презема мерки за заштита на 
животната средина е Министерството за животна средина и просторно планирање 
преку неговите органи т.е. Службата за животна средина и Државниот инспекторат за 
животна средина. 
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Народниот правобранител, како орган за заштита на правата на граѓаните како 

во другите така и во оваа област со дејствијата или мерките што врз основа на закон е 
овластен да ги презема, постапувајќи еџ официо или по претставки од граѓани се 
јавува како контролен механизам и коректор во работата на споменатите државни 
органи и во соработка со нив и со невладиниот сектор може да влијае на 
подобрување на состојбите, а особено во подигањето на се уште недоволно 
развиената еколошка свест кај граѓаните на Република Македонија. 
 

Недоволно развиената еколошка свест кај населението е причина за 
перманентно малиот број претставки што пристигнуваат во канцеларијата на 
Народниот правобранител. 
 

Иако проблемите со загадување на воздухот, водите и почвата се многу 
посериозни, сепак за загадувањето на овие медиуми не е поднесена ниту една 
претставка, така што од 20 претставки регистрирани во извештајната година 16 се 
однесуваат исклучиво на нарушувањето на личниот мир и спокојството на 
подносителите на претставките, како резултат на прекумерна бучава од работата 
најчесто на угостителски објекти, додека два предмета од кои едниот се однесува на 
загадување на водата, а другиот на загадување на воздухот, се покренати по 
иницијатива на Народниот правобранител врз основа на написи од дневниот печат. 
 

Заради надминување на проблемите предизвикани со зголеменото ниво на 
бучава од работата на угостителските објекти, канцеларијата на Народниот 
правобранител оствари комуникација со повеќе инспекциски органи меѓу кои најчесто 
со Државниот инспекторат за животна средина, кој е најповикан да се грижи за 
спроведување на одредбите од Законот за заштита и унапредување на животната 
средина и природата. Меѓутоа за разлика од предходната, во извештајната година 
забележано е дека од страна на Инспекторатот не се преземаат доволно енергични 
мерки против субјектите кои со непочитување на законските прописи ги повредуваат 
правата на граѓаните на мир, спокојство и на живот во здрава животна средина. Ова 
пред се, се манифестира во недоволната спремност докрај да се спроведат 
започнатите управни постапки т.е. со извршување на управните акти за забрана со 
работа, како и со поднесување прекршочни или кривични пријави кога се исполнети 
законските услови. Ваквото постапување ги охрабрува сопствениците на правните 
субјекти да ги игнорираат актите на овој управен орган и непречено да ја вршат 
својата деј-ност спротивно на законот, а на штета на животната средина и правата на 
другите. Таков карактеристичен пример е постапката која Државниот инспекторат ја 
води подолго време поради зголемено ниво на бучава предизвикана од работата на 
ресторанот “Вива 2000 М” сместен во приземјето на една колективна станбена зграда 
во населбата “Автокоманда” во Скопје. По претставка на заинтересираните граѓани од 
истата зграда Народниот правобранител поведе постапка, но поради опструкции на 
поединци во Инспекторатот постапката се уште е во тек и покрај неспорните факти и 
докази дека сопственикот на угостителскиот објект свесно ги прекршува законските 
прописи и ги игнорира актите и дејствијата на Државниот инспекторат за животна 
средина. 

Ваквото недоследно однесување во вршењето на службената должност исто 
така е една од причините што постапката пред Народниот правобранител и во други 
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предмети во оваа област на крајот на извештајната година не е завршена, а се јавува 
и потреба за повторно отварање на веќе завршени предмети. 
 

Без оглед на се, Народниот правобранител и во наредниот период од своја 
страна ќе прави напори за подобрување на соработката со Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање и со органите во неговиот состав, но за 
соработка што може да биде од полза, граѓаните да можат да го уживаат уставното и 
законското право на живот во здрава животна средина. 
 

* * 
* 

 
Заради подобрување на состојбите во заштитата и зачувувањето на животната 

средина Народниот правобранител смета дека во иднина потребно е да се преземаат 
мерки во следниот правец: 

- постојано следење на состојбите и потенцијалните можности од загадување 
на медиумите на животната средина на целата територија на Република 
Македонија, а особено од можно загадување од технолошките процеси во 
поголемите индустриски капацитети; 

- доследно почитување на законската регулатива во постапката на давање 
согласност за изградба или работа на индустриски или угостителски објекти; 

- усогласување на законската регулатива што ја третира заштитата на жи-
вотната средина, со европското законодавство, меѓународните конвенции и 
стандарди; 

- постојана обука и усовршување на стручните работници во Министерството 
за животна средина и просторно планирање; 

- едукација на граѓаните низ разни облици-образовен систем, трибини, 
медиуми и друго, заради подигање на нивната еколошка свест и совест. 

 
 

6.10. Заштита на правата во областа на финансиите 
          и царинската постапка 
 
 

6.10.1. Финансии 
 

Граѓаните на Република Македонија, во овој извештаен период во 
канцеларијата на Народниот правобранител поднесоа 22 претставки во кои изразија 
незадоволство од работењето на Министерството за финансии, односно од Управата 
за јавни приходи и тоа во постапките за определување на данокот согласно одредбите 
од Законот за даноците од имот и Законот за данокот на промет на производи и 
услуги. 
 

Поднесените претставки главно се однесуваа на постапките за определување 
на висината или основот за утврдување и наплата на даноците. Граѓаните сметаа 
дека во тие постапки не се применуваат или пак погрешно се применуваат одредбите 
за ослободување од плаќање даноци.  
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Во одредени случаи граѓаните се обраќаа во канцеларијата на Народниот 
правобранител и укажуваа на околноста што надлежната Управа за јавни приходи не 
им издава уверение за платени, односно неплатени даночни обврски со што истите не 
можат да остваруваат одредени права пред центрите за социјални работи. 

 
Имено, од покренатите постапки се констатира дека надлежната управа 

практикува да издава уверенија само доколку барателите ги исполниле своите 
обврски, а Народниот правобранител смета дека Управата за јавни приходи е должна 
во секој случај, по барање на граѓанинот, да издаде уверение за фактите за кои води 
службена евиденција без никакво претходно условување, согласно податоците од 
службената евиденција заради непречено остварување на нивните права пред 
другите органи на државната управа.  

 
Во изминатата година беа актуелни неколку претставки по кои Народниот 

правобранител постапуваше, а се однесуваа на обврската за плаќање на данок на 
промет на недвижности и права во врска со склучени договори за купопродажба на 
општествените станови, во кои како продавач се јавува орган на државната управа, а 
како купувач физичко лице, односно граѓанин. Во овие предмети согласно одредбите 
од Законот за даноците на имот, формално во донесените управни акти-Решенија 
продавачите, односно органите на државната управа беа задолжувани со данок на 
промет, но истите не им биле доставувани заради што данокот на промет останал 
неплатен. При ваква состојба, со оглед на тоа што не можеле да ги остварат своите 
права во постапките пред Државниот завод за геодетски работи, односно пред 
Секторот за премер и катастар во Скопје, во врска со запишувањето на правата во 
јавните книги, граѓаните биле принудени да го платат утврдениот данок. Народниот 
правобранител постапувајќи по овие предмети, а имајќи ја предвид законската 
регулатива, сметаше дека купувачите не се во обврска да го платат данокот, односно 
немаат својство на даночни обврзници. Со ваквиот став, по упатените препораки и 
одржаниот состанок, се согласија и претставниците на Министерството за финансии и 
на Управата за јавни приходи.  

 
Заради чувствителноста на оваа област и проблемите со кои граѓаните се 

сретнуваат, а кои стануваат се поизразени во услови на опаѓање на животниот 
стандард и економската моќ, Народниот правобранител смета дека е неопходно 
потребно доследно применување на одредбите кои се однесуваат за ослободување 
од плаќање даноци и такси.  

 
 

6.10.2. Царинско работење 
 

Како посебна област од интерес на Народниот правобранител, заради 
остварување на правата на граѓаните и покрај тоа што истата во досегашното 
работење скоро и да не е застапена е издвоена и царината. Царинските постапки, 
правата и обврските на учесниците во истата, делокругот, начинот на работа и 
организацијата на органот на управата надлежен за работите од областа на царините 
се уредени со Царинскиот закон.  

Како предмет на царинската постапка е пуштањето во слободен промет, 
складирањето, привремениот увоз и извоз, транзитот, утврдувањето на царинскиот 
долг, наплатата, враќањето и ослободувањето од плаќање царина, во кои учесниците 
во постапката стекнуваат одредени права и подлежат на одредени обврски во врска 
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со стоката. Како лица учесници во постапката пред Царинската управа во смисла на 
цитираниот закон се сметаат физички и правни лица.  
 

Имајќи ја предвид надлежноста на Народниот правобранител утврдена со 
Законот за народниот правобранител, истиот може да постапува само во случај кога 
како учесник во постапката пред органот на управата надлежен за работите од 
областа на царината ќе се појави граѓанин, односно физичко лице. Во текот на 
извештајната година во канцеларијата на Народниот правобранител не беше примена 
ниту една претставка од оваа област. 
 

Со оглед на тоа Народниот правобранител објективно не е во можност да 
изгради став по однос на начинот на водењето на постапките пред царинските органи.  
 
 

6.11. Заштита на правата на потрошувачите 
 

Почитувајќи ги надлежностите кога се во прашање потрошувачките права 
Народниот правобранител во оваа област е надлежен да ги штити правата на 
граѓаните од давателите на јавни услуги (телекомуникации, дистрибуција на 
електрична и топлинска енергија, водоснабдување и други комунални дејности). 

 
Од претставките и комуникациите со граѓаните, па и одговорните лица во овие 

јавни претпријатија повеќе години наназад и оваа година може да се констатира дека 
граѓаните како потрошувачи на вода, електрична енергија и телефон се наоѓаат во 
подредена положба затоа што немаат избор, односно давателите имаат монопол над 
услугите. Во ваква состојба граѓаните и Народниот правобранител не можеа 
соодветно да влијаат врз цените на услугите (тарифата) со што граѓаните беа ставени 
во положба безусловно да ја прифатат и платат понудената, односно утврдената 
цена. 

 
Од изнесените причини потрошувачите често се обраќаа кај Народниот 

правобранител и притоа со право очекуваа дека Владата на Република Македонија 
преку соодветна законска и друга регулатива ќе обезбеди контрола над можните 
злоупотреби на пазарот сторени од страна на монополите, но за жал тоа досега не е 
сторено. Народниот правобранител цени дека и Монополската управа, која како 
контролен механизам требаше во тој правец да обезбеди заштита и соодветна 
рамнотежа, во тоа не успеа. Исто така во многу предмети и надлежните инспекциски 
органи: Управата за телекомуникации, Државниот пазарен инспекторат, Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат, како и Државниот инспекторат за животна 
средина, по извршените инспекциски контроли не успеаја да ги сменат состојбите со 
монополското однесување на давателите на услугите. 
 

Во текот на извештајната година од оваа област примени се вкупно 188 
претставки при што во 16 случаи Народниот правобранител констатира повреда на 
правата на граѓаните и за отстранување на повредите и законито решавање и 
надминување на проблемот даде 13 препораки, една суестија и две укажувања од кои 
во девет случаи органите, односно организациите со јавни овластувања постапија, а 
во седум случаи не постапија. Во 70 случаи Народниот правобранител од прибраните 
податоци во текот на постапките не констатирал повреда на правата, а во 19 случаи 
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констатирал дека за изнесените проблеми во претставките граѓаните веќе завеле 
постапки пред надлежните судови, заради што овие претставки беа отфрлени.  
 

При анализата на податоците во врска со вкупниот број примени претставки, се 
констатира дека најголемиот број барања се однесуваа на работата на АД 
“Македонски телекомуникации”, како и на јавните комунални претпријатија. 
Едноставно, може да се каже дека граѓаните во своите претставки најчесто укажуваа 
на сторени повреди на нивните уставни и законски права од страна на давателите на 
јавни услуги кои, со оглед на поставеноста, претставуваат природни монополи.  
 

Во текот на предметното работење констатирано е дека надлежните служби 
при постапувањето по барањата на граѓаните, во голем процент имаат неадекватен 
третман спрема поднесените барања и недоволно обрнуваат внимание при 
решавањето на нивните случаи, ги одбегнуваат законските обврски што особено се 
однесува на законски предвидените рокови. Од друга страна, во зависност од статусот 
или одредени други критериуми на граѓанинот, присутна е селективна преажурност на 
надлежните органи.  
 

Во извештајната година со сведувањето на животниот стандард на минимум 
граѓаните се повеќе реагираа на постапувањето, односно работењето на одредени 
јавни претпријатија укажувајќи дека тие се однесуваат произволно и надвор од 
законски предвидените рамки во однос на квалитетот на услугите, утврдувањето на 
високата цена со која ги обврзуваат граѓаните да ја платат за услугите и на 
исклучување од користење на услуги во случаи кога граѓаните извесно време не ги 
платиле сметките, без протходно доставување опомени. Чести се случаите кога во 
акциите за исклучување на претплатниците кои не ги подмирувале благовремено 
своите обврски да бидат исклучени и граѓани кои редовно и во целост ги подмириле 
истите. Во овие случаи доаѓа до повреда на нивните права, а отстранувањето на 
истата ги изложува граѓаните на дополнителни подолготрајни ангажмани. 
 

Исто така често се случува и по подмирувањето на обврските граѓаните да 
бидат принудени да ги подмируваат и оние обврски за кои веќе одамна настапила 
застареност на побарувањето и да не бидат приклучувани кон системот на 
водоснабдување. Со оглед на тоа, како и на проблемите за кои граѓаните побараа 
помош од Народниот правобранител, а се однесуваа токму на услугите на вршителите 
на овие јавни дејности, особено на квалитетот на услугата, начинот на наплатата и 
висината на утврдената цена, во натамошното излагање ќе се задржиме поединечно 
на овие три области од јавен интерес. 
 
 
 

6.11.1. Дистрибуција на електрична 
            и топлинска енергија 
 

До Народниот правобранител во извештајниот период беа поднесени 29 
претставки што по својата содржина се однесуваа на практикувањето на АД 
“Електростопанство на Македонија”, по однос на извршените исклучувања на 
граѓаните заради доспеани, а неплатени сметки за потрошена електрична енергија. Во 
постапувањето по претставките, Народниот правобранител им укажа на граѓаните 
дека во согласност со Општите услови за испорака на електрична енергија, 



 
Годишен извештај 2003 

 

  - 97 - 

испорачателот е должен да му обезбеди на потрошувачот трајно и континуирано 
снабдување со електрична енергија, но од друга страна, испорачателот може да му ја 
прекине испораката на електрична енергија на потрошувачот, меѓу другото и ако не ја 
плати сметката за потрошената електрична енергија за најмалку еден месец, за кое 
нешто е должен претходно да го извести потрошувачот.  
 

Народниот правобранител во изминатата година повеќе пати му укажуваше на 
АД “Електростопанство на Македонија”, да ги има предвид објективните состојби по 
однос на економската моќ на граѓаните и да пристапува рестриктивно кон 
прекинувањето на испораката на електрична енергија. Ова особено кога се вршеа 
исклучувања од електричната мрежа на цели региони каде наплатата била под 
одреден процент. Во овие обраќања и укажувања Народниот правобранител 
тргнуваше од неспорниот факт дека граѓаните како корисници на услугите не се во 
солидарна обврска спрема давателот на услугата, но на овие укажувања воопшто не 
беше добиен одговор. Исклучувањето на граѓаните кои ја исполниле својата обврска 
спрема давателот на услугата и негово оневозможување за натамошно користење на 
истата претставува драстично кршење на уставните и законски права на граѓаните и е 
пример на незаконито и самоволно постапување на давателот на услугата. 
 

Во извештајниот период, како и во претходните години, Народниот 
правобранител постапуваше по претставки од граѓани во кои тие укажуваа дека и 
покрај тоа што како нови корисници или сопственици на одреден станбен или деловен 
објект уредно ги подмирувале своите обврски во однос на плаќање на сметките за 
потрошена електрична енергија, на истите им било оневозможувано користење на 
услугата, односно објектите биле исклучувани од системот за електроснабдување, со 
образложение дека нивните претходници имале неподмирени долгови. Народниот 
правобранител и во овие случаи тргнувајќи од одредбите од Законот за 
облигационите односи со кои се регулираат правата на доверителот и обврските на 
должникот, како и обврските на солидарните должници спрема доверителот, зазеде 
став дека новите корисници по основ на закуп или купопродажен договор не може да 
ги преземат и обврските доколку со тоа изречно не се согласат. Од овие причини, 
сметаше дека граѓаните немаат обврска да ги подмируваат долговите на нивните 
претходници и побара истите да бидат приклучени во системот за снабдување со 
електрична енергија. Ова уште повеќе што на доверителот, во случајов АД 
“Електростопанство на Македонија”-Скопје, му стои на располагање правна заштита 
пред надлежните судови. 
 

Во рамките на постапувањето на Народниот правобранител во текот на 
извештајниот период се констатира дека е мал бројот на граѓани кои бараа 
интервенција во однос на работењето на АД “Топлификација”.  
 

Во претставките подносителите најчесто од Народниот правобранител бараа 
помош во врска со заостанатите, а не платени сметки и овозможување истото да се 
стори во повеќе месечни рати, како и во врска со темепературата на испорачаната 
топлинска енергија. 
 

Народниот правобранител со задоволство може да констатира дека по повод 
неговите обраќања до АД “Топлификација” секогаш речиси во целост се постапува во 
интерес на граѓаните, односно на истите им се дава можност заостанатиот долг да го 
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платат на повеќе месечни рати, додека во однос на барањата што се однесуваат на 
проверка и корекција на температурата на испорачаната топлинска енергија истата се 
врши редовно на сметка на АД “Топлификација” со што се постапува во интерес на 
граѓаните.  
 

Во генерална смисла од досегашните конакти со АД “Топлификација” може да 
се заклучи дека е постигнат степен на солидна соработка и комуникација што во 
крајна линија позитивно се одразува на остварувањето на правата на граѓаните и 
функционирањето на институцијата Народен правобранител. 
 
 

6.11.2. Телекомуникации 
 

Најголем број, односно 68 од претставките доставени до Народниот 
правобранител се однесуваа на доставувањето на сметките со високо утврдени 
износи за наводно извршени услуги од претпријатието за телекомуникации АД 
“Македонски телекомуникации” како вршител на дејност од јавен интерес.  
 

Во извештајниот период согласно своите законски надлежности Народниот 
правобранител континуирано го следеше работењето на телекомуникацискиот 
оператор особено во делот на испораката и утврдувањето на цената на телефонските 
услуги при што од реакциите на граѓаните повторно констатира дека АД “Македонски 
телекомуникации” располагаат со дискреционо право да ги регулираат односите со 
граѓаните по сопствени потреби и на начин со кој им се наметнуваат крајно нереални 
и неприфатливи услови, односно цени по кои претплатниците би ги користеле нивните 
услуги. Оттука сосема логично се наметнува заклучокот за неограниченото 
искористување на монополската позиција спрема граѓаните  кои со ваквиот начин на 
постапување се ставени во подредена-зависна положба. Народниот правобранител ја 
има предвид крајно неповолната социјална состојба на граѓаните кои во најголем дел 
се доведени на работ на сопствената егзистенција кој факт задолжително треба да 
биде релевантен параметар за утврдувањето на цените на телефонските услуги.  
 

Во контекст на остварувањето на правата на граѓаните-корисници на 
телефонските линии за Народниот правобранител од досегашното постапување 
крајно индикативен е фактот дека во најголем дел барањата за заштита на правата се 
однесуваа на исклучително високите износи на телефонските сметки. Притоа, од 
преземените дејства по претставките неодминлив е заклучокот за крајно ограничениот 
пристап или невозможниот пристап на граѓаните до надлежните служби на АД 
“Македонски телекомуникации”. 
 

Заклучок е дека не постои објективна можност, или пак таа е минимална, да се 
утврди фактичката состојба, односно да се потврдат наводите на граѓаните за 
евентуална злоупотреба или одредена грешка на соодветната опрема и уреди со кои 
располагаат АД “Македонски телекомуникации”, а кои штетно би се реперкуирале врз 
користењето на телефонските линии. 
 

Индикативно е работењето на АД “Македонски телекомуникации” и во делот на 
наплатата за оневозможување на користење на некои од дополнителните услуги. 
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Имено, телекомуникацискиот оператор за секое оневозможување да се користи 
некоја од дополнителните услуги наплаќа по 150,00 денари месечно. Ваквото 
однесување и наплаќање од граѓаните корисници на телефонските услуги, Народниот 
правобранител и Монополската управа го оценија како незаконито и соодветно 
интервенираа. Монополската управа по спроведената постапка донесе решение со 
кое ги задолжи АД “Македонски телекомуникации” за ваквата услуга наплатата да ја 
вршат во соодветен еднократен износ. Постапувајќи по ваквото решение АД 
“Македонски телекомуникации” ја изменија Одлуката со која се определува начинот и 
висината на наплатата за користење и оневозможување на користење на 
дополнителните услуги така што воведоа и можност за еднократна наплата на износ 
од по 1.330,00 денари, за исклучување на секоја поединечна дополнителна услуга. 
 

Народниот правобранител оцени дека ова е незаконито и по сопствена 
иницијатива, а по повод алтернативниот начин на плаќање на надоместокот за 
дополнителни услуги, со кој освен постојниот месечен надоместок во различни износи 
во зависност од видот на услугите, како можност на претплатниците да изберат е 
воведен и еднократен надоместок во висина од по 1.330,00 денари, покрена постапка. 
 

Имено, Народниот правобранител оцени дека вака утврдениот износ на 
еднократниот надоместок, но и веќе утврдените цени на телекомуникациските услуги 
воопшто не соодветствуваат на севкупниот социоекономски амбиент и стандард на 
живеење на граѓаните, поради што е потребно АД “Македонски телекомуникации” да 
ја преиспитаат можноста од ревидирање на износите. 
 

Во оваа смила сосема би била разбирлива тенденцијата на усогласување на 
стандардите и системот на цените на телефонските услуги со земјите на Европската 
унија, но доколку истата би била поткрепена со идентичен економски развој и во 
Македонија. Во спротивно, во случај кога при секое пресметување и одредување на 
цените како одредници би се имале предвид исклучиво европските параметри, истото 
неповолно би влијаело на материјалната состојба на граѓаните-претплатници. 
 

Конечно, со дискреционото право на “Македонски телекомуникации” и волјата 
да го искористат по нивна проценка, што произлегува исклучиво од гарантираната 
монополска позиција во областа на јавните оператори, граѓаните секогаш се 
соочуваат при спроведувањето на масовните акции за исклучување на корисниците, 
односно нивните телефонски линии, поради неплатени сметки. 
 

При вака спроведените мерки неспорно се наметнува заклучокот за отсуство на 
конкретни критериуми при исклучување на претплатниците, како и на 
професионалниот и благовремен ангажман и функционирање на стручните служби на 
АД “Македонски телекомуникации” кои покрај корисниците кои континуирано не се 
редовни во подмирувањето на сметките, ригорозно се однесуваат и спрема другите 
корисници кои евентуално инцидентно задоцниле во подмирувањето на обврските во 
некој исклучително краток временски период, а за кои не се извршени соодветни 
проверки дали истите во моментот кога им е исклучена линијата ги подмириле 
сметките. 
 

Народниот правобранител цени дека е потребно АД “Македонски 
телекомуникации” по службена должност во вака утврдените спорни случаи да им 
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надомести со соодветен износ за периодот кога им е исклучена телефонската линија, 
што впрочем е и нивно право загарантирано со соодветните интерни акти на АД 
“Македонски телекомуникации” и со соодветниот договор за засновање претплатнички 
односи. 
 

Од овие причини во извештајниот период, покрај другите активности, 
Народниот правобранител до Владата на Република Македонија упати информација 
со која побара Владата, согласно своите законски надлежности да преземе соодветни 
мерки и активности во насока на заштита и остварување на правата на граѓаните кои 
ги користат услугите на АД “Македонски телекомуникации” во смисла на своевидно 
лимитирање на користењето на монополската позиција што во основа има тенденција 
на злоупотреба на својата положба спрема граѓаните. 
 

Мораме да истакнеме дека по повод ваквата информација Владата на 
Република Македонија не најде за потребно да го извести Народниот правобранител. 
 
 

6.11.3. Водостопанство и комунални дејности 
 

Народниот правобранител и во изминатиот период активно работеше по 
конкретни претставки, што се однесуваа на перманентното исклучување на граѓаните 
од системот на водоснабдување заради неплатени сметки од јавните претпријатија 
што се занимаваат со јавна дејност од областа на водоводот и канализацијата. Во 
текот на постапувањето по вкупно 42 претставки, Народниот правобранител 
констатира дека има случаи кога јавните претпријатија на одредени граѓани им го 
прекинуваат испорачувањето на водата и покрај тоа што неплатените сметки се со 
поодминат датум, односно за истите настапила застареност на побарувањето. Инаку, 
вршителите на дејноста согласно Одлуката што се однесува само за град Скопје, 
можат да го прекинат снабдувањето односно испораката на вода во случај на две 
неплатени сметки. Во другите општини, исклучувањето на потрошувачите е 
регулирано со Одлуката за комунален ред, меѓутоа и кај нив исклучувањето се врши 
по основ на неплатени две до три сметки последователно.  
 

При исклучувањето на граѓаните од системот на водоснабдување воопшто не е 
предвидена жалбена постапка, што е спротивно на основното начело на право на 
жалба. 
 

Во извештајниот период во канцеларијата на Народниот правобранител беа 
доставени и претставки во кои граѓаните изразија незадоволство од начинот на кој се 
врши наплата на надоместокот за собирање и одвоз на комунален отпад заедно со 
сметките за потрошена вода од причина што повеќето од нив сакаат наплатата да се 
врши одвоено. Ваквото барање граѓаните го аргументираа со тоа што во одредени 
делови на град Скопје сметот нередовно се собира и од тие причини истите не се 
задоволни од услугите. Постапувајќи по вака поднесените претставки, Народниот 
правобранител им укажа на граѓаните дека во случајот се работи за техника на 
наплата, која е одобрена со Одлука на Советот на Град Скопје, а не е пречка доколку 
сакаат да извршат плаќање само на услугата на ЈП “Водовод и канализација”-Скопје, 
тоа да го сторат со посебна уплатница во пошта. 
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И покрај постоењето на одредени проблеми што произлегуваат од тековното 
работење по претставките од оваа проблематика во изминатата година е 
воспоставена значително добра и професионална соработка со одговорните лица во 
ЈП “Водовод и канализација”-Скопје што овозможува ефикасно постапување по 
претставките и отстранување на евентуално настанатите повреди на правата на 
граѓаните. Ваквото почитување на укажувањата на Народниот правобранител би 
требало да биде пример и за другите организации со јавни овластувања, како и за 
органите на државната управа. 
 

Со оглед на честите проблеми на граѓаните токму при спроведувањето на 
акциите за масовно исклучување од системот на водоснабдување на граѓаните кои не 
ги подмириле сметките, а кои се манифестираат преку случаи на исклучување на 
граѓани кои редовно и благовремено ги подмируваат своите обврски, како и 
исклучувања заради застарени побарувања, Народниот правобранител смета дека е 
потребно да се престане со практиката на исклучување на граѓаните, без постоење на 
одлука од надлежен суд во интерес на зачувување на јавното здравје. Ваквиот начин 
во сегашниве услови на работење на судовите, сигурно ќе ја забави постапката и ќе ги 
изложи јавните комунални претпријатија на дополнителни трошоци, но од друга 
страна сигурно ќе овозможи да не се повредуваат правата на граѓаните кои ги 
исполнуваат своите обврски. 
 

При ова, Народниот правобранител има сознанија дека многу правни субјекти 
со далеку повисоки износи на неплатени сметки за потрошена количина на вода од 
онаа на граѓаните продолжуваат истите да не ги плаќаат, а не се исклучуваат од 
системот на водоснабдување што директно ги доведува во нерамноправна положба 
граѓаните како поединци и покрај тоа што се економски послаби. Оттука произлегува 
дека комуналните претпријатија наведеното го компензираат преку наплата на 
сметките од граѓаните. Во оваа смисла неопходно ќе биде потребно во иднина да се 
преземат дејствија за обезбедување сите потрошувачи, без оглед на тоа дали се 
работи за семејни домаќинства, деловни или индустриски објекти, редовно да ги 
плаќаат сметките. Ова секако ќе овозможи подобрување на квалитетот на услугата, 
редуцирање на загубите, а со тоа ќе доведе и до намалување на постојаните 
притисоци за покачување на цената на услугата, што во крајна линија секако е во 
интерес на граѓаните.  
 

* * 
* 

 
Имајќи го предвид сето погоре изнесено, како елементарни предуслови за 

соодветно имплементирање на потрошувачките права како составен дел од правниот 
систем и воедно непоходен елемент за негово функционирање во наредниот период 
релевантните државни фактори потребно е да ги преземат следниве мерки и 
активност: 

- изготвување на целосна правна-законска регулатива што ќе ги има предвид 
сите појави и состојби со кои се соочуваат граѓаните од позиција на 
потрошувачи, а која активност би се спровела во контекст на усогласување 
на домашното законодавство со нормите на Европската унија; 

- операционализација на соодветни акти што конкретно се однесуват на 
јавните претпријатија и другите субјекти-вршители на стопански дејности од 
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јавен интерес, особено на позицијата и функционирањето што ги имаат во 
системот давателите на услуги, со што би се влијаело рестриктивно на 
нивната монополска положба пред се во поглед на креирањето на цените на 
услугите, но и постапувањето спрема корисниците на услугите; 

- нужна потреба е и сериозно разгледување на можноста од воведување 
допонителни мерки од социјален аспект за граѓаните кои се во неповолна 
материјална состојба, а кои поради објективните социо-економски околности 
во кои се затечени не се во можност да ги подмируваат обврските спрема 
вршителите на наведените услуги; 

- доследен надзор и примена на соодветната регулатива од страна на 
пазарната инспекција и 

- интензивна соработка на сите меродавни институции од сферата на 
потрошувачките права со канцеларијата на Народниот правобранител, како и 
постапување по неговите интервенции и укажувања.     

 
 

6.12. Заштита на правата од областа 
         на имотно-правните односи 

 
Како основа на секој економски систем во начело се јавува сопственоста, па 

имајќи го предвид фактот дека Република Македонија се развива во земја со пазарно 
стопанство, основен вид на сопственост е приватната сопственост. Токму заради тоа 
примарна цел е државната сопственост преку адекватна и правична трансформација 
се повеќе да и го отстапува своето место на приватната сопственост. Притоа не треба 
воопшто да се пренебрегне фактот дека остатоците од социјалистичкиот однос 
спрема сопственоста се уште се видливи. 
 

Инаку, се разбира дека предуслов за етаблирање на правната држава и на 
пазарното стопанство е строгата правна заштита на сопственоста заради градење 
доверба и сигурност на граѓаните во економскиот и во правниот систем на Република 
Македонија.  

Тргнувајќи од предходно кажаното, Уставот на Република Македонија во член 
30 го гарантира правото на сопственост и тоа со еднаква општествено-економска 
содржина и значење.  
 

Според Уставот сопственоста е определена од една страна како интерес на 
граѓанинот, а од друга страна и како јавен интерес. Токму поради таквиот статус само 
во случај кога се работи за јавен интерес утврден со закон, може да дојде до 
ограничување на правото на сопственост. Во тој случај Уставот гарантира правичен 
надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност. 
 

Фактот дека граѓаните секојдневно се соочуваат со нереализирани права по 
основ на Законот за денационализација и неизвршувањето на државните обврски кон 
нив по однос на материјални побарувања по различни основи се дел од основните 
причини за барање покренување постапка заради обезбедување заштита на правата 
од областа на имотно-правните односи.  
 

Во тој сегмент, Народниот правобранител во контекст на утврдената 
надлежност презема дејства заради заштита на правата на граѓаните во постапките: 
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- за денационализација-враќање во сопственост на одземен-национализиран 
имот, 

- за запишување на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижностите, 

- за експропријација, односно остварување и обезбедување право на 
праведен надомест и неговото исполнување, како и  

- за обезбедување права на градежното земјиште. 
 

Советот за денационализација, комисиите за денационализација и Управата за 
имотно-правни работи како органи во состав на Министерството за финансии, 
Државниот завод за геодетски работи со секторот во Скопје и одделенијата за премер 
и катастар и Министерството за транспорт и врски со своите органи и тела, заедно со 
соодветните комисии за решавање на управни работи во втор степен на Владата на 
Република Македонија се надлежни органи што ја водат постапката во контекст на 
ваквите барања на граѓаните, односно пред кои Народниот правобранител надлежно 
постапува. 
 

Во текот на изминатата година заради остварување на одредени права во 
постапките пред горе наведените органи во канцеларијата на Народниот 
правобранител примени се вкупно 267 претставки. Во значителен број од нив, односно 
во 122 претставки, Народниот правобранител констатира постоење на повреда на 
правата на граѓаните-подносителите, а заради отстранување на повредите и 
правилно и законито решавање на барањата на граѓаните поднесени се 70 препораки, 
две мислења, 10 сугестии, 38 укажувања и два предлога, од кои во 41 случај органите 
постапиле така што истите ги прифатиле и позитовно ги решиле барањата на 
граѓаните, а во останатите 80 или не постапиле или за исходот се уште не го 
известиле Народниот правобранител. За одбележување е и фактот што во 113 случаи 
Народниот правобранител не констатира повреда во постапките, поради што истите 
ги отфрли дел без покренување постапка, а дел по претходно спроведена постапка. 
Покрај тоа во 17 случаи веќе била поведена соодветна постапка пред надлежен суд, 
од кои причини истите се отфрлени.  
 

Органите на државната управа и организациите со јавни овластувања со мали 
исклучоци не обезбедуваат законито, стручно, ефикасно и економично вршење на 
работите и задачите, односно не се организирани на начин што би бил соодветен на 
нивната надлежност и прилагоден кон потребите на граѓаните. Ваквата состојба 
резултира со неоправдано отстапување од нормативно прокламираните начела за 
извршување на надлежноста согласно принципите на законитост, одговорност, 
ефикасност, економичност, транспарентност, еднаквост и праведливост во примената 
на законските одредби. 
 

Во таа смисла скоро без исклучок во сите постапки како во прв така и во втор 
степен органите на државната управа постапуваат спротивно на одредбите од член 
218 и член 247 од Законот за општата управна постапка. 
 

Имено, првостепените органи, во случаите кога не е потребно да се спроведува 
посебна испитна постапка должни се да донесат решение и да го достават до 
странката што побрзо, а најдоцна во рок од еден месец сметајќи од денот на 
предавањето на барањето. Во сите останати случаи тој рок изнесува два месеца. Од 
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друга страна, второстепените органи кои одлучуваат по повод изјавените жалби треба 
да донесат решение најдоцна во рок од два месеца сметано од денот на предавањето 
на жалбата.  
 

Во оваа смисла карактеристично е и одолжувањето на постапките по повод 
поднесените барања за денационализација. Не случајно во одредбите од Законот за 
денационализација, постојат норми со императивен карактер според кои ваквата 
постапка има третман на итна, односно дека истите определуваат рок од шест месеци 
од денот на поднесувањето на барањето за донесување решение за 
денационализација со нужниот законски коректив-случајот на постоење претходно 
прашање-прогласување наследници (член 47, став 2) и кога треба да се поведе 
парница (член 56), но увидот во предметното работење тоа го демантира. 
 

Практичното работење на Народниот правобранител во контекст на 
поднесените претставки чија содржина е остварување на правото на 
денационализација потврдува дека органот за денационализација речиси не се 
придржува и воопшто не го почитува ваквиот рок што секако доведува до штетни 
последици што се манифестираат како губење на довербата на граѓаните-поранешни 
сопственици или нивните наследници дека државата конечно ќе ја отстрани 
историската неправда што им била нанесена. Исто така, не е редок случај кога, иако е 
донесен правосилен и извршен управен акт со кој поднесеното барање на граѓаните 
за денационализација е уважено, да се избегнува обврската за преземање дејства 
заради негово извршување и предавање во непосредно владение на вратениот имот 
на поранешните сопственици, односно нивните правни наследници или пак 
неоправдано да се одолжува постапката за издавање обврзници за 
денационализација како надомест за национализираниот недвижен имот. 
 

Во постапката на донесување решенија со кои се одлучува по ваквите барања 
се прават повреди на правилата на постапката бидејќи фактите нецелосно и погрешно 
се утврдуваат, како резултат на што погрешно се применува материјалното право. 
Така, во не мал број случаи управните органи во смисла на содржината на одредбата-
член 49, став 3 од Законот за денационализација поднесените барања за 
денационализација ги одбиваат како неосновани само поради тоа што подносителите 
на претставките во своите барања за денационализација не поднеле доказ за 
сопственост, ниту акт за одземање. Поради таквата состојба на работите како 
единствен доказ не ги земаат предвид разните списоци на одлуки од аграрната 
реформа и слични докази, како и издадените уверенија од надлежниот орган што ги 
врши работите што се однесуваат на премерот, катастарот и запишувањето на 
правата на недвижностите-Државниот завод за геодетски работи. 
 

Неспорно е дека согласно содржината на одредбите од Законот за општата 
управна постапка, уверенијата и другите исправи за фактите за кои се води службена 
евиденција издадени согласно со податоците на службената евиденција имаат 
значење на јавна исправа што значи дека го докажуваат она што во нив се потврдува 
или определува. Инаку, Народниот павобранител го цени фактот дека уверението, 
односно другата исправа издадена на законски пропишан начин не го врзува органот 
кому му е поднесена како доказ и кој треба да решава за работата, но во тој случај 
органот може и треба во соодветна постапка повторно да ги утврдува фактите 
наведени во уверението, односно во другата исправа. 
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Многу често се случува во постапките пред првостепените органи воопшто да 

не се преземаат дополнителни дејства согласно содржината на одредбата-член 50 од 
Законот за денационализација според кој ако актот за одземање на имот и доказите за 
сопственост барателот не може да ги приложи, а тие се наоѓаат кај сегашниот 
корисник или кај друг орган, односно организација, органот за денационализација ќе ги 
прибави од нив по службена должност.  
 

Постапувајќи на ваков начин недоволно ја утврдуваат фактичката состојба што 
доведува до погрешна примена на материјалното право при донесувањето на 
соодветните управни акти.  
 

Не е редок случајот барањата за денационализација да се одбиваат со 
образложение дека согласно содржината на членот 8, став 1 од Законот за 
денационализација предмет на денационализација не е одземен имот за кој е платен, 
односно даден надомест. Притоа, во текот на постапката управните органи само 
констатираат дека за одземениот имот-предмет на денационализација на 
поранешниот сопственик му бил определен надомест, но воопшто не се впуштаат во 
дополнително утврдување на фактот дали така определениот надомест во меѓувреме 
бил платен, односно даден, а во краен случај скоро никогаш не ги уважуваат 
барањата на граѓаните поднесени во смисла на содржината на ставот 2 на односниов 
член, а тоа е одземениот имот за кој е даден надомест да им се врати при што 
барателот треба да го врати и примениот надомест, се разбира под услов 
национализираниот имот да постои. 
 

За примена на цитираната одредба, Народниот правобранител досега многу 
пати укажал дека не е доволно надоместот да биде определен, туку тој мора да му 
биде и платен на поранешниот сопственик, а од списите на обработуваните предмети 
и образложенијата на решенијата многу често не произлегува дека управните органи 
со сигурност утврдиле дека бил даден, односно платен надомест за одземениот имот, 
како и дали постои согласност примениот надомест да биде вратен на државата. 
 

Особено треба да се истакне и повредата на правата на категоријата граѓани-
носители на станарско право стекнато согласно закон, односно право на користење на 
кои согласно содржината на одредбите од Законот за денационализација им 
престанува тоа право бидејќи во донесените решенија за денационализација органот 
воопшто не се произнесува во контекст на обезбедување на нивното право да им биде 
доделен друг стан на користење, односно да им го продаде според условите утврдени 
во Законот за продажба на општествени станови што го гарантира членот 70 од 
цитираниот закон. 
 

Што се однесува на работењето на Државниот завод за геодетски работи, 
односно Секторот за премер и катастар-Скопје, како и останатите одделенија за 
премер и катастар низ Републиката и во текот на овој извештаен период, Народниот 
правобранител останува на претходно изречената констатација дека постапките како 
во прв, така и во втор степен неоправдано се одолжуваат, а укажувањата на 
Народниот правобранител за отстранување на констатираните неправилности во 
работењето не се почитуваат. Треба да се напомене дека при секоја остварена 
средба со раководителите на Заводот постои декларативно искажана подготвеност за 
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надминување на таквата состојба, но се останува само на тоа. Овде посебно треба да 
се истакне бирократскиот однос на вработените, нивната неажурност во 
постапувањето по барањата на граѓаните и игноратскиот однос кон барањата и 
укажувањата на народниот правобранител. Народниот правобранител не е 
институција која може мериторно да одлучува и да донесува одредени управни акти, 
туку може само да укажува како и на кој начин да се одлучи со што допринесува кон 
создавање на добра и ажурна администрација во функција на граѓаните, а пак 
органите се должни да ги почитуваат ставовите на Народниот правобранител. Во 
праксата, ова последното, од страна на Државниот завод за геодетски работи најчесто 
не се почитува.  
 

Она што е карактеристично во постапките за експропријација каде како 
корисник се појавуваат општините, односно единиците на локалната самоуправа, а 
заради отворање на пристапни патишта, е дека истите заради немање доволно 
финансиски средства не можат да се реализираат и проблемот се одолжува во 
недоглед. Во ваквите предмети Народниот правобранител со свои препораки се 
обраќаше до Советите на општините и до соодветните Фондови за комунален развој, 
како и за локални патишта со укажувања приоритетно да се решаваат случаите, 
меѓутоа многу често не добиваше никакви одговори, а од оние што ќе ги добиеше 
произлегува дека основен проблем е недостигот на финансиски средства.  
 

Едно од прашањата што заслужува посебно внимание со оглед на тоа што 
истото е содржина на барањата од поднесените претставки секако дека е и 
трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште со оглед на тоа 
што носителите на правото на користење на градежно земјиште со денот на 
влегувањето во сила на Законот за градежното земјиште, можат да стекнат право на 
сопственост на градежното земјиште по основ на поранешна сопственост на истото со 
поднесување барање, а по повод барањето Министерството за транспорт и врски 
донесува решение за трансформација на ова право. 
 

Меѓутоа неспорно е дека од страна на Уставниот суд на Република Македонија 
е донесена Одлука У. бр. 172/01 од 10.07.2002 година со која дел од Законот, 
вклучително и наведените одредби (освен член 50), како и член 7, став 1, алинеја 6 од 
Уредбата за начинот и условите за трансформација на правото на користење на 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија во право на сопственост 
или право на долготраен закуп (“Службен весник на РМ” бр. 70/01) се укинати меѓу 
другото со образложение дека со законскиот концепт за трансформација се доведува 
во прашање правната сигурност на граѓаните, како елемент на уставниот принцип на 
владеење на правото, како и уставното начело за еднаквост на граѓаните пред 
Уставот и законот. 
 

Прашањето за начинот, постапката и периодот во кој може да се изврши 
трансформацијата на правото на користење врз градежното земјиште во право на 
сопственост или долготраен закуп во изминатата година беше актуелно за голем број 
граѓани и создаде вознемиреност и забуна. 
 

Имено, електронските медиуми и другите средства за јавно информирање, во 
повеќе наврати пренесуваа укажувања на надлежните државни органи-претставници 
од Управата за имотно-правни работи на Министерството за финансии и 
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Министерството за транспорт и врски дека граѓаните кои нема да поднесат барање за 
откуп на градежното земјиште, најнапред до 1.09.2003 година, потоа до 31.12.2003 
година и сега продолжено до 31.03.2004 година, ќе го изгубат таквото право така што 
истото ќе им се трансформира во право на долготраен закуп или пак, ќе им се 
продава по пазарни услови.  
 

При ова се превидува фактот дека со Уредбата за начинот и постапката за 
отуѓување на градежно изградено замјиште сопственост на Република Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр. 13/03 и 59/03), со чии нормативни решенија се регулира 
само еден сегмент од правата на градежното земјиште и се однесува на сопственици 
на објекти-корисници на градежно изградено земјиште кои за правото на користење на 
земјиштето не платиле надомест, од што не смее да се изведе заклучок дека со 
истекот на рокот на нејзината примена (моментно до 31.03.2004 год) граѓаните ќе го 
изгубат таквото право.  
 

Народниот правобранител смета дека останува обврската на државата преку 
носителот на законодавната власт-Собранието на Република Македонија во 
соодветно возможен рок да ја отстрани настанатата правна празнина со што ќе 
создаде неопходни претпоставки за воведување сопственосен плурализам, во кој 
согласно новиот уставен концепт треба да доминира приватната сопственост како 
основа за трансформирање на законитоста на пазарот и при прометот на градежното 
земјиште. 
 

Ова затоа што трансформацијата на правото на користење на градежното 
земјиште во право на сопственост во никој случај не смее да ги занемари и повреди 
имотните права ниту на граѓаните ниту на државата, а ниту пак таа да се определува 
исклучиво на штета на граѓаните. 
 

Со оглед на ваквата состојба на работите, со цел за адекватно разрешување на 
горенаведените појави, како и заради обезбедување доследна примена на 
пропишаната постапка во контекст на  обезбедување ефикасно остварување и 
заштита на правата на граѓаните во постапките пред наведените органи во неколку 
наврати доставени се посебни информации до функционерот-министерот кој раководи 
со Министерството за финансии, како и до претседателот на Советот за 
денационализација. Во таа насока посебни информации се доставени и до 
претседателот на второстепениот управен орган-Комисијата за решавање во управна 
постапка во втор степен по предметите од областа на денационализацијата, при што 
во помал број случаи Народниот правобранител добил одговор, односно 
второстепениот орган постапил. Од истите причини повеќе информации се доставени 
и до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен по предметите од 
областа на премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите од 
каде што добиен е одговор во мал број случаи, но најчесто нецелосен. Во голем број 
случаи известен е директорот на Државниот завод за геодетски работи, со посебен 
осврт на работењето на Секторот за премер и катастар во Скопје бидејќи најголем 
број претставки се однесуваат токму на неговото работење, а исто така неколку пати 
извршен е непосреден увид и разговор со раководителите на истиот, но ефектите во 
поглед на подобрување на работата и понатаму изостануваат. Особено сакаме да 
нагласиме дека директорот на Државниот завод за геодетски работи е известен и за 



Народен правобранител 
(Омбудсман)                              
 

         - 108 - 

работењето на Одделението за премер и катастар во Гевгелија од каде што воопшто 
не се добиваат бараните податоци и информации.  
 

Народниот правобранител во настојувањето да даде што е можно поголем 
придонес во олеснувањето на остварувањето и заштитата на правата на граѓаните, 
континуирано се обидуваше да воспостави редовни контакти и потесна соработка со 
надлежните органи и со Владата на Република Македонија, во функција на 
надминување на проблемите на граѓаните од сферата на имотно-правните односи. 
Меѓутоа и покрај ваквите заложби, Народниот правобранител смета дека се уште 
постојат голем број проблеми кои не само што не се надминуваат, туку се повеќе се 
продлабочуваат и доаѓаат до израз. Проблемите се манифестираат преку бавност, 
преголема бирократија и висок степен на субјективност при водењето на управната 
постапка; постоење на нестручност, а во одредени случаи може да се каже и 
непознавање на прописите од областа на имотно-правните односи од поголем дел 
службеници; некооперативно и непрофесионално однесување кон субјектите вклучени 
во постапката и со тоа предизвикување штетни последици за граѓаните-странки во 
постапката и нееднаква примена на прописите.  
 

Врз основа на сето погоре изнесено, општа карактеристика на овој извештаен 
период е дека остварувањето на правата од областа на имотно-правните односи како 
што се: постапките за денационализација, експропријација и запишување на правата 
пред Државниот завод за геодетски работи, односно пред Секторот во Скопје и 
одделенијата во другите градови и остварувањето и обезбедувањето право на 
градежно земјиште како најзастапени барања на граѓаните и оваа година тешко и 
бавно се остваруваа. Во постапките граѓаните се судруваа со разни бирократски 
произволности и субјективни проценки што доведува до неажурност и одолжување на 
постапките. Сето ова претставува кршење на законот и попречување на граѓаните во 
ефикасното остварување на правата што конечно резултира и со губење на доверба 
во институциите на системот. Не се ретки случаите на нестручно и непрофесионално 
однесување со странките и неадекватна примена на прописите. Во овие рамки, 
издвојувајќи го процесот на денационализација како посебна структурна промена во 
Републиката, не само што овој процес се уште не е завршен, туку и за формално 
решените постапки од минатите години нема практична реализација и завршница, а 
голем број започнати постапки се уште се нерешени иако по својата природа овој 
процес требаше ефикасно да се заокружи. 
 

Ваквите состојби предизвикуваат незадоволство кај граѓаните, а воедно и 
Народниот правобранител не е задоволен од постигнатите резултати и покрај тоа што 
за разлика од предходните години сега може да се каже дека постои одредено 
подобрување во начинот на работењето и ефикасноста на органите при 
постапувањето по барањата на граѓаните, но тоа е далеку под нивото на заложбите и 
очекувањата на Народниот правобранител.  
 

За ваквите состојби секако дека постојат и објективни причини како што се 
несоодветноста на Законот за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите кој се применува заедно со Законот за премер и катастар на 
земјиштето, Законот за експропријација, Законот за градежно земјиште и Законот за 
денационализација. Затоа, иако дел од прописите со кои е уредена односната област 
претставуваат солидно нормативно-правно решение за проблематиката на која се 
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однесуваат, сепак постои потреба од нивно доизградување, односно допрецизирање 
на одредени решенија со цел обезбедување доследна примена на пропишаните 
постапки.  
 

За целосно исполнување на така зададената цел сигурно дека е потребно да се 
унапреди административниот капацитетет на соодветните институции за ефективна 
примена и заштита на правата што произлегуваат од сопственоста. Со адекватното 
разрешување на горенаведените појави секако дека ќе се даде придонес во 
надминувањето на штетните последици како што се: долготрајноста и 
неекономичноста на постапките, неможноста за брзо и ефикасно остварување на 
правата, како и надминувањето на нарушувањето на уставно прокламираното начело 
за еднаквост на граѓаните и сл. 
 

Секако дека заради овозможување на поефикасно и поекономично 
остварување и заштита на правата, како и заради унапредување на начинот на 
работењето во контекст на заштитата на правата на граѓаните воопшто, а особено од 
областа на имотно-правните односи, како приоритет се наметнува прашањето за 
совладување на ваквите фундаментални проблеми во државата со преземање на 
сите нормативни мерки и воведување на сите можни практики за заштита на 
институтот сопственост и на правата што произлегуваат од него.  
 

* * 
* 

 
Во таа насока потребно е да се обезбеди: 
- државната управа своите надлежности да ги врши исклучиво во согласност 

со начелото на законитост, како и врз основа на принципот на 
недискриминација и принципот на еднаков третман; 

- последно да се почитува принципот на фер постапка што е поврзано со 
разумен рок и непристрасна примена на законот и 

- да се унапреди административниот капацитетет на соодветните институции 
за ефективна примена и заштита на правата што произлегуваат од 
сопственоста 

 
И во овој извештај како и во сите претходни, Народниот правобранител, како 

значаен чинител во остварувањето и заштитата на правата на граѓаните, изразува 
целосна подготвеност за активно учество и соработка со сите други релевантни 
субјекти заради надминување на проблемите и создавање услови и реализирање на 
поголема соработка, а со тоа и развивање на процесите на демократизацијата на 
вкупните односи во правно-политичкиот систем на Републиката. 
 
 

6.13. Заштита на правата од други области 
 

Во извештајниот период во канцеларијата на Народниот правобранител беа 
доставени 158 претставки кои по својата содржина и изнесените барања беа 
претежно надвор од делокругот на работењето на оваа институција утврден со 
Законот за народниот правобранител. Подносителите на претставките најчесто 
изразуваа незадоволство од работењето на управителите, односно директорите на 
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трговските друштва, а особено во врска со донесените решенија за прогласување 
технолошки вишок или пак за престанувањето на работниот однос по кој било основ 
предвиден во Законот за работните односи. Покрај ова граѓаните како членови на 
одредени здруженија се обраќаа и изразуваа одредено незадоволство од работењето 
на поединци од избраните раководни структури во тие здруженија. Во претставките 
чести беа укажувањата на работниците-акционери за неправилности во 
утврдувањето, запишувањето и располагањето со акциите при што секогаш како 
виновници се посочуваа директорите на друштвата. 
 

Со оглед на законската пречка за постапување по повод претставките со ваква 
содржина, Народниот правобранител се обидуваше да им помогне на подносителите 
на посреден начин по пат на давање совети за начинот на кој можат да побараат 
заштита на правата и органот пред кој тоа можат да го сторат при што секогаш по 
ваквите претставки не покренуваше постапка. Во дел од претставките групирани во 
оваа област, како и во изминатите така и оваа години, граѓаните изразија 
незадоволство од спроведената постапка за трансформација на општествениот 
капитал, односно од приватизацијата при што бараа интервенција на Народниот 
правобранител. По повод овие претставки Народниот правобранител ги советуваше 
граѓаните доколку сметаат дека во постапката за трансформацијата на општествениот 
капитал се извршени битни повреди на законските одредби што резултираат со 
оштетување на општествениот капитал да се обратат до Јавниот правобранител, 
Јавниот обвинител и од Агенцијата кои може да побараат финансиска, 
сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на спроведувањето 
на постапката, што е во согласност со одредбите од член 52 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал. 
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   ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИЧНОТО 
   РАБОТЕЊЕ 
 

 
            6.2-1. НП 182/03 

М.Д. и С.С. од Куманово, до Народниот правобранител доставија претставка во 
која наведоа дека од страна на овластени службени лица на Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија им биле повредени Уставните и законски 
права во полициската постапка со тоа што биле физички малтретирани со цел да изнудат 
признание за кривично дело што им се ставало на товар. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител оцени дека истата е основана и покрена постапка во 
текот на која од прибраните докази констатира дека во дејствијата на четири овластени 
службени лица од ОВР Куманово беа содржани битните одбележоци на кривичното дело 
Тортура од член 142, став2 од Кривичниот законик, поради што до Основното јавно 
обвинителство во Куманово беше поднесено барање за покренување постапка заради 
утврдување на кривична одговорност.  
 

Постапувајќи по повод поднесеното барање Основниот јавен обвинител од 
Куманово до надлежниот основен суд доставил барање за спроведување истрага по кое 
постапката е се уште во тек. 
 

6.2-2. НП 193/03 
М.Л. од Скопје, достави претставка во која укажа дека од страна на 

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во постапката за прием 
во државјанство на Република Македонија и се повредени уставните и законски права со 
тоа што со конечно и правосилно решение била одбиена и покрај тоа што ги исполнувала 
условите предвидени во Законот за државјанство. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител констатира дека истата е основана при што во 
постапката по нејзиното повторно аплицирање дадена е препорака за позитивно 
решавање на конкретното барање.  
 

Вака дадената препорака во целост беше почитувана и органот донесе законито 
решение со кое подносителката на претставката беше примена во државјанство на 
Република Македонија.  
 

6.3.1-1. НП. 323/01 
А.Т. и други граѓани од Куманово до Народниот правобранител доставија 

претставка во која побараа преземање мерки за заштита на нивните права повредени со 

7 
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неоправдано одолжување на постапката за извршување правосилна судска одлука, при 
што укажаа дека извршувањето е попречувано не само од надлежниот суд, туку и од 
страна на должникот, односно Училиштето каде што биле вработени доверителите-
подносители на претставката, Министерството за образование и наука и Министерството 
за финансии кои биле должни да преземат мерки за постапување по правосилната и 
извршна пресуда. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител констатира дека постои повреда на правата на 
подносителите на претставката како од страна на должникот така и од страна на 
надлежниот суд поради што покрена постапка во текот на која достави препораки до 
должникот, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии и до 
Владата на Република Македонија во која укажа на неопходноста од доследно 
почитување на правосилната и извршна судска одлука, а во интервенцијата до 
надлежниот суд укажа за должноста и неопходноста од приоритетно преземање на сите 
дејствија согласно одредбите од Законот за извршната постапка заради остварување на 
правото на доверителите. 
 

По преземањето на дејствијата за остварување на правата на подносителите на 
претставката од страна на Народниот правобранител, надлежниот суд донесе ново 
извршно решение кое за краток период беше извршено, односно беше постапено по 
судската одлука, па и придонесите и платите им беа исплатени на подносителите во 
висина како што беше утврдено со судската одлука. 
 

6.3.1-2. Н 988/03 
В.С. од Кичево до Народниот правобранител достави претставка во која укажа 

дека е незадоволен од постапувањето на Врховниот суд на Република Македонија по 
повод поднесената ревизија и смета дека постапката неоправдано се одолжува. 
Подносителот наведе дека поради тоа што се работело за работен спор кој повеќе години 
не бил завршен со правосилна пресуда, се обратил и до претседателот на Врховниот суд 
и побарал приоритетно постапување што не било прифатено. 
  

Народниот правобранител во текот на постапката се обрати до Министерството за 
правда како орган надлежен да постапува по претставките што се однесуваат на 
одолжување на судските постапки и побара да се преземат мерки за забрзување на 
постапката пред Врховниот суд на Република Македонија. 
 

Постапувајќи по барањето на Народниот правобранител Министерството за правда 
се обрати до Врховниот суд заради приоритетно постапување по наведениот предмет, по 
што предметот беше земен во работа и  по истиот набрзо беше одлучено. 
 

6.3.1-3. НП 1595/03 
С.Р. од Тетово достави претставка во која наведе дека пред Основниот суд во 

Тетово од 1994 година се водела парнична постапка по која последното рочиште било 
одржано на ден 4.04.2003 година кога расправата била заклучена, но и покрај изминатиот 
подолг период не добил судска одлука во писмена форма, со што смета дека му се 
повредени уставните и законски права. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази кон истата, Народниот правобранител оцени дека во случајов постои одолжување 
на постапката, заради што до претседателот на истиот суд достави сугестија, која во 
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целост беше прифатена така што одлуката му беше доставена на подносителот на 
претставката.  
 

6.3.1-4. НП 8263 
Г.Г. од Струмица во претставката наведе дека пред Основниот суд Струмица води 

постапка од 1983 година која се уште не е завршена со правосилна судска одлука и смета 
дека постапката неоправдано се одолжува со што му се повредуваат уставните и законски 
права. 
 

Народниот правобранител констатира дека претставката е основана, поради што 
покрена постапка во која до Републичкиот судски совет достави препорака, а случајот 
беше актуелизиран во медиумите преку емисијата “Јустиција” на Македонската 
телевизија.  
 

По преземањето на ваквите активности предметот беше земен во работа со што и 
барањето на граѓанинот беше удоволено. 
 

6.4-1. НП 736/03 
С.М. од Скопје, во претставката до народниот правобранител наведе дека од 

страна на Министерството за одбрана му се повредени уставните и законски права со тоа 
што не му се исплатувал надоместок за извршување на летачка обука. 
 

Народниот правобранител констатира дека претставката е основана затоа што 
подносителот имал право на соодветен надоместок согласно Законот за служба во 
Армијата на Република Македонија, Правилникот за платите и надоместоците на платите 
во Министерството за одбрана и Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за платите и надоместоците на платите во Министерството за одбрана. Во 
текот на постапката Народниот правобранител констатира дека поради недостаток на 
средства во Буџетот на Република Македонија било ускратено правото на подносителот 
на претставката, поради што до Владата на Република Македонија достави Информација 
за потребата од обезбедување дополнителни средства наменети за исплата на одредени 
побарувања на припадниците на Министерството за одбрана утврдени со закон. 
 

Владата на Република Македонија во целост постапи по доставената информација 
и на подносителот на претставката му беше исплатен утврдениот надомест. 
 

6.4-2. НП 1206/03 
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. 
 
 



 
Годишен извештај 2003 

 

  - 115 - 

6.5.1-1. НП 1810/03 
С.С од Скопје до Народниот правобранител достави претставка во која укажа дека 

во постапката пред ЈУ “Меѓуопштински центар за социјални работи на град Скопје” за 
утврдување на правото на социјална парична помош му се повредени уставните и 
законски права со тоа што е донесено решение, потврдено од второстепениот орган, со 
кое му е одбиено барањето за социјална парична помош. 
 

Народниот правобранител, по проучување на наводите во претставката и 
приложените материјални докази кон истата констатира дека истата е основана од 
причина што основот поради кој беше одбиено барањето, односно одредбите од 
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите, критериумите, 
висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална 
парична помош според која кон барањето требаше да се достави и сметка за потрошена 
електрична енергија на име на барателот, со Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија беа укинати, со што таква обврска повеќе не постоеше за граѓаните. 
 

Со оглед на тоа што донесеното решение беше конечно и правосилно, Народниот 
правобранител предложи повторно спроведување на постапката што беше прифатено и 
во повторената постапка беше донесено законито решение со кое се удоволи барањето 
на граѓанинот.  
 

6.5.1-2. НП 525/03 
А.Л. од Скопје во претставката наведе дека од страна на ЈУ “Меѓуопштински 

центар за социјални работи на град Скопје” во постапката за утврдување на правото на 
социјална парична помош му се повредени Уставните и законски права со тоа што му 
било ускратено правото што претходно го уживал од причина што се уште го немал 
решено статусот на државјанин и дека не му било решено станбеното прашање.  
 

Народниот правобранител оценувајќи ги изнесените наводи во претставката и 
приложените материјални докази како основани, во постапката пред второстепениот орган 
по повод жалбата на подносителот на претставката, препорача дека истата треба да биде 
уважена, а обжаленото решение укинато и предметот вратен на првостепениот орган на 
повторно разгледување и одлучување.  
 

Препораката беше во целост прифатена, а во повторната постапка првостепениот 
орган донесе решение засновано на закон со кое барањето на граѓанинот беше во целост 
удоволено. 
 
            6.5.2-1. НП 1403/03 

З.В. од Скопје, до Народниот правобранител достави претставка во која наведе 
дека од страна на работодавачот Јавна установа “Меѓуопштински центар за социјални 
работи” Скопје, му биле повредени уставните и законски права со тоа што како државен 
службеник бил распореден од работно место со повисоко звање на работно место со 
пониско звање. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази, Народниот правобранител констатира дека истите се основани бидејќи при 
донесувањето на решението за распоредување на работно место погрешно било 
применето материјалното право, односно истото се засновало на одредба од Законот за 
државните службеници која била укината со Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија.  
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Од овие причини, Народниот правобранител достави препорака во која побара во 

повторна постапка да се поништи предметното решение што во целост беше прифатено и 
подносителот на претставката беше распореден на соодветното работно место. 
 

6.5.2-2. НП. 1964/03 
М.О. и други граѓани од Скопје, до Народниот правобранител доставија 

претставка во која наведоа дека со донесените Решенија за престанок на работниот однос 
поради економски, структурални и слични промени, Фондот за здравствено осигурување 
на Република Македонија им ги повредил правата што произлегуваат од работен однос со 
тоа што истите биле незаконити. 
 

Народниот правобранител оценувајќи дека истата е основана, покрена постапка 
пред второстепениот орган и при тоа укажа на потребата од преиспитување на 
донесените решенија за престанок на работен однос особено во правец на семејно-
материјалната состојба на подносителите на претставката. 
 

Ваквото укажување на Народниот правобранител во целост беше прифатено, 
оспорените решенија укинати, а подносителите на претставката и понатаму го задржаа 
статусот на вработени лица. 
 

6.5.3-1. НП 356/03 
Б.З. од Скопје, во претставката наведе дека во постапката за доделување стан 

пред Комисијата за станбени прашања во Владата на Република Македонија и се 
повредени уставните и законски права со тоа што нејзиното барање засновано согласно 
одредбите од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на 
Република Македонија и на членовите на нивните семејства, не било разгледувано и 
покрај тоа што на другите баратели барањата биле позитивно решени. 
 

Народниот правобранител констатира дека барањето на подносителката е 
основано, поради што до надлежната комисија беше доставена препорака за итно и 
приоритетно позитивно решавање на барањето на подносителката на претставката. 
 

Вака дадената препорака во целост беше уважена со тоа што беше донесено 
решение со кое на подносителката на претставката и е доделен стан под закуп. 
 

6.5.3-2. НП 153/03 
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. 
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6.6.1-1. НП 236/03 
Ц.С. од Прилеп, во претставката наведе дека во постапката за признавање на 

надоместок за плата за време на привремена спреченост за работа поради бременост, 
раѓање и мајчинство пред Фондот за здравствено осигурување и се повредени уставните 
и законски права со тоа што со соодветно решение, потврдено од второстепениот орган, 
барањето било одбиено како неосновано.  
 

По проучувањето на изнесените наводи во претставката и приложените 
материјални докази, Народниот правобранител констатира дека истата е основана при 
што во повторната постапка која подносителката ја покрена по укажување на Народниот 
правобранител, со писмен акт му укажа на надлежниот управен орган дека не постојат 
законски пречки барањето да биде удоволено, односно дека се исполнети сите законски 
претпоставки за донесување законито решение.  
 

Вака даденото укажување во целост беше почитувано со донесување законито 
решение со кое на подносителката и се призна правото на надоместок за целиот период 
за кој претходно не и беше признат.  
 

6.6.1-2. НП 1661/03 
Б.Г. од Прилеп со претставка се обрати до Народниот прваобранител укажувајќи 

дека од страна на Подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување е 
оневозможена во остварувањето на правото на надомест на трошоци за набавени лекови 
што се утврдени во позитивната листа бидејќи веќе поднела две барања за остварување 
на ова право, но и по двете не и било одговорено. 
 

Ценејќи дека согласно законските одредби што го третираат ова право наводите во 
претставката се основани, Народниот правобранител изврши увид во Фондот за 
здравственото осигурување укажувајќи дека барањето на граѓанинот треба да биде 
уважено и дека со непостапувањето по барањата се врши повреда на законските права 
поради што побара најитно да се донесе соодветен управен акт. 
 

Фондот за здравственото осигурување по укажувањата на Народниот 
правобранител ги презеде бараните дејствија и активности и донесе решение за 
признавање на надоместок на трошоците за набавениот лек со што граѓанинот го оствари 
своето законско право од областа на здравствената заштита. 
 
 6.6.2-1. НП 441/03 
 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 материјалното 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.  
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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. 
 
 

6.6.2-2. НП 1716/02  
Т.Р. од Охрид достави претставка во која укажа дека од страна на Фондот за 

пензиско и инвалидско осигурување на Македонија му се повредени Уставните и законски 
права со тоа што во обновената постапка, по службена должност,било поништено 
Решението од 1998 година со кое му било признато и утврдено правото на старосна 
пензија и било донесено ново на понизок износ на сразмерен дел на старосната пензија 
од претходно утврдениот, по што сосема престанала исплатата на пензијата. 
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител констатира дека со новото решение на подносителот на 
претставката му се повредени правата затоа што во обновената постапка по службена 
должност не бил земен предвид стажот што подносителот на претставката го остварил во 
Република Франција, а за што доставил и доказ од францускиот носител на 
осигурувањето.  
 

Во повторно обновената постапка, по барање на граѓанинот и по интервенцијата на 
Народниот правобранител, Фондот донесе ново решение засновано на закон со кое го 
удоволи барањето на подносителот на претставката.  
 
               6.7-1. НП 1487/03 
 Б.Џ. од Прилеп достави претставка во која наведе дека во постапката пред 
Државниот студентски центар “Скопје”, за прием и сместување во државните студентски 
домови во учебната 2003/2004 година и биле повредени уставните и законски права со 
тоа што била одбиена и покрај тоа што ги исполнувала сите пропишани и утврдени услови 
и критериуми. 
 

По проучувањето на изнесените наводи во претставката и приложените 
материјални докази Народниот правобранител оцени дека истата е основана и покрена 
постапка во текот на која изврши непосреден увид во документацијата на сите кандидати-
учесници на конкурсот при што констатира голем број неправилности.  
 
 Заради отстранување на неправилностите Народниот правобранител упати 
препорака до Министерството за образование и наука, а исто така и до Државниот 
студентски центар “Скопје”, која беше прифатена и во повторно спроведената постапка на 
подносителката на претставката и беше удоволено барањето така што истата е сместена 
во Државниот студентски дом “Гоце Делчев”-Скопје. 
 
 6.7-2. НП 782/03 
 А.В. од Велес во претставката до Народниот правобранител наведе дека и се 
повредени уставните и законски права како студент на Филолошкиот факултет во Скопје, 
со тоа што и покрај донесената Одлука од страна на Факултетот за продолжителна 
февруарска сесија во март без плаќање партиципација, кој податок бил забележан во 
индексот, еден месец подоцна била задолжена да ја плати партиципацијата.  
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 По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител оцени дека истата е основана, поради што покрена 
постапка, во текот на која констатира дека продолжителната февруарска испитна сесија 
без плаќање не се однесувала на студентите кои сами ги поднесуваат трошоците за 
студирање, меѓутоа истото не било јасно и недвосмислено нагласено во актот на 
Факултетот. Од овие причини, како и поради тоа што во индексот на студентот било 
запишано дека се ослободува од плаќање партиципација Народниот правобранител 
зазеде став дека не може студентите да се доведуваат во заблуда и од нив подоцна да се 
бара ретроактивно плаќање партиципација.  
 
 Ваквото укажување на Народниот правобранител од страна на Факултетската 
управа беше прифатено, а истовремено надоместокот за студирање за учебната 
2002/2003 година беше намален за 50% при што се дозволи износот да се плати на пет 
рати што беше поволно за студентите.  
 
            Подносителката на претставката, исто така, укажа дека поради лошата 
материјална состојба не е во можност да го плати ниту износот на намалениот 
надоместок, при што по интервенција на Народниот правобранител во конкретниов случај 
беше одобрено индивидуално намалување на утврдената сума за дополнителни 50% со 
што во целост се удоволи барањето на подносителката на претставката. 
 
 

6.8-1. НП 1790/02 
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. 
 
 

6.8-2. НП 110/03 
А.Т. од Скопје, до Народниот правобранител достави претставка во која наведе 

дека во постапката пред Јавната установа “Меѓуопштински центар за социјални работи” 
во Скопје, му се повредени Уставните и законски права со тоа што не преземале дејствија 
за надминување на проблемот предизвикан од неговата поранешна сопруга која како на 
родител му ги оневозможувала контактите со малолетното дете. 
 

Народниот правобранител оцени дека наводите во претставката се основани па му 
укажа на Центарот да работи советодавно со двајцата родители, а истовремено изврши 
непосреден разговор со мајката на малолетното дете. 
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Како резултат на вака преземените дејствија, двајцата родители го коригираа 

своето однесување и видувањата на родителот со малолетното дете отпочнале редовно 
да се реализираат без никаков проблем. 
            6.9.1-1. НП 919/03 
 Љ.И. од Прилеп, до Народниот правобранител достави претставка во која наведе 
дека во постапката за издавање одобрение за надградба на поткровје, каде како 
инвеститор се јавува нејзиниот сосед, пред Подрачната единица на Министерството за 
транспорт и врски во Прилеп и се повредени уставните и законски права со тоа што такво 
Одобрение и било издадено спротивно на соодветната законска регулатива. 
 
 Народниот правобранител до второстепениот орган кој одлучува по повод 
изјавената жалба достави препорака во која укажа дека жалбата е основана и истата 
треба да биде уважена. 
 
 Вака дадената препорака во целост беше прифатена, а во повторната постапка 
барањето на инвеститорот беше одбиено, со што беше остварено правото на 
подносителката на претставката. 
 
            6.9.1-2. НП 737/03 
 Д.Н. од Куманово, во претставката наведе дека во постапката пред Подрачната 
единица на Министерството за транспорт и врски во Куманово, која се водела по барање 
на неговиот сосед за издавање одобрение за реконструкција, доградба и надградба, не 
бил вклучен во постапката, а исто така првостепениот управен орган не отпочнал со 
спроведување повторна постапка согласно упатствата изнесени во пресудата на 
Врховниот суд на Македонија. 
 
 По проучувањето на изнесените наводи во претставката и приложените 
материјални докази, Народниот правобранител констатира дека истата е основана при 
што до надлежниот управен орган достави препорака во која укажа дека во случајот е 
потребно постапката да се прекине со заклучок, а по прибавувањето на судска одлука за 
замена на согласноста истата да продолжи.  
 
 Надлежниот управен орган, по повод дадената препорака донесе заклучок со кој ја 
запре постапката, а инвеститорот го упати до надлежниот суд да поведе соодветна судска 
постапка.  
 
               6.10.1-1.НП 154/03 

С.М. од Ресен во претставката наведе дека во постапката за утврдување на 
даночна основица за данок на наследство и подарок, која се водела пред Министерството 
за финансии, Управа за јавни приходи-Регионална дирекција во Битола, Даночно 
оделение во Ресен и биле повредени Уставните и законски права со тоа што била 
задолжена со данок на подарок и покрај тоа што подносителката на претставката како 
поклонопримател со соодветно решение на надлежен орган за старателство била 
непотполно посвоена од поклонодавателот што претставува претпоставка за 
ослободување од плаќање на данок на наследство и подарок.  
 

По проучување на изнесените наводи во претставката и приложените материјални 
докази, Народниот правобранител констатира дека истата е основана, од кои причини до 
Министерството за финансии-Одделение за второстепена управна постапка, достави 
препорака во која укажа дека поклонопримателот во однос на поклонодавателот е во 
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релација на законски наследник од прв наследен ред и дека треба да биде ослободена од 
плаќање на данок на наследување и подарок. 
 

Вака дадената препорака во целост беше прифатена, а во повторната постапка 
беше донесено решение со кое подносителката на претставката беше ослободена од 
плаќање на данок на подарок. 
 

6.11-1. НП 399/03 
Т.Б. од Скопје, во претставката до Народниот правобранител наведе дека од 

страна на АД “Електростопанство на Македонија”-Подружница “Електродистрибуција”-
Скопје, му биле неосновано доставени сметки за потрошена електрична енергија во 
неговата викенд куќа со засметана радиодифузна такса и покрај тоа што обврските ги 
имал благовремено подмирено во целост заедно со сметките што му се доставувале за 
потрошената електрична енергија во станот во кој живеел во Скопје.  
 

По проучување на изнесените наводи и приложените материјални докази кон 
претставката Народниот правобранител констатира дека во конкретниов случај на 
граѓанинот му се повредени Уставните и законски права, па на АД “Електростопанство на 
Македонија”-Подружница “Електродистрибуција”-Скопје, укажа дека е постапено 
спротивно на одредбите од Законот за облигационите односи и Упатството за постапката 
за вршење промени во ригастарот на корисниците на радио и ТВ приемници. 
 

Дадената препорака во целост беше прифатена, а спорните сметки беа повлечени 
со што граѓанинот беше ослободен од обврската. 
 
 

6.11-2. НП 584/03 
Постапувајќи по службена должност, а по повод објавените написи во средствата 

за јавно информирање за масовните исклучувања од системот за водоснабдување во 
градот Струмица, што отпочнало да ги врши ЈКП “Комуналец” Струмица, при што биле 
исклучени и граѓани кои уредно и благовремено ги исполнувале своите обврски, 
Народниот правобранител оценувајќи дека се повредуваат уставните и законски права на 
поголема група граѓани, оформи предмет и покрена постапка. 
 

Со цел да се заштитат правата на граѓаните кои ги исполнуваат обврските, 
Народниот правобранител до наведеното јавно претпријатие, даде препорака во која 
укажа дека при применувањето на одредбите од Одлуката за комунален ред, мора да се 
почитуваат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за извршната 
постапка, кои упатуваат на фактот дека граѓаните не се солидарни должници и дека секој 
од нив е во посебен должничко доверителски однос со давателот на услугата. 
 

Вака дадената препорака во целост е почитувана и Народниот правобранител 
беше известен дека веднаш било извршено приклучување на сите објекти во кои имало 
корисници кои редовно ги подмирувале обврските.  

6.12-1. НП бр. 18/03 
Ј. З. од Скопје до Народниот правобранител поднесе претставка во која наведе 

дека воопшто не бил вклучен во постапката за излагање на јавен увид на податоците на 
недвижностите и за утврдување на правата на недвижностите, што ја водел Секторот за 
премер и катастар во Скопје на Државниот завод за геодетски работи како резултат на 
што бил донесен управен акт-решение, конечно и правосилно, со кое се запишува правото 
на користење на предметната недвижност на други лица и покрај тоа што подносителот на 
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претставката бил поранешен сопственик и сегашен корисник на предметната недвижност, 
со што се повредени неговите уставни и законски права. 
 

Народниот правобранител констатира дека при донесувањето на спорното 
решение погрешно е применето материјалното право, па од тие причини до надлежниот 
управен орган достави предлог за повторно спроведување на постапката во кој предложи 
предметното решение заедно со последиците што истото ги предизвикало да се поништи 
и да се спроведе повторна постапка за преземање на сите потребни дејствија, при што да 
се вклучи Јавниот правобранител и подносителот на претставката. 
 

Вака дадениот предлог во целост беше прифатен со што и барањето на граѓанинот 
беше удоволено. 
 
 

6.12-2. НП бр. 368/03 
М. З. од Скопје поднесе претставка во која укажа дека од страна на 

Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи, Одделение во Општина 
Карпош му се повредени уставните и законски права во постапката за отстапување и 
доделување на трајно користење градежно-неизградено земјиште бидејќи по повеќе од 25 
години, со соодветни управни акти огласено е за ништовно решението донесено во 1977 
година, со кое било одземено од владение предметното земјиште. 
 

По проучувањето на изнесените наводи во претставката и приложените 
материјални докази Народниот правобранител констатира дека истата е основана од 
причина што со донесениот управен акт е повредено материјалното право, односно 
погрешно се применети соодветните одредби од Законот за општата управна постапка 
што се однесуваат на условите за огласување на решение за ништавно. Од овие причини, 
Народниот правобранител му препорача на второстепениот орган, по службена должност 
да ги поништи новодонесените управни акти со кои се повредени правата на 
подносителот на претставката. Вака дадената препорака во целост беше прифатена со 
што и се оствари барањето на граѓанинот. 
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