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Наше мото: 
 
 Помагаме граѓаните на полесен начин да ги 

остваруваат нивните слободи и права, јавната 

администрација да стане вистински сервис и да се 

унапреди односот помеѓу органите на власта и 

граѓаните. 

 
Наши принципи: 
 

 Јавно чесно и стручно да ги следиме и надгледуваме 

постапувањата на органите на власта.  
 
Еднакви во односит со сите. 

 
Професионални во работата, отворени за сугестии и 

спремни за постојано надградување.  

 
 
 
 
           Народен правобранител 
         Иџет Мемети 
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 В О В Е Д 
 
 

За степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита 
на уставните и законските права на граѓаните од органите на државната 
управа и од 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 согласно член 36 од Законот за народниот правобранител (,,Службен 
весник на РМ” бр. 60/03), за Народниот правобранител е востановена 
должност да го информира Собранието на Република Македонија со годишен 
извештај и истиот да го објави во средствата за јавно информирање. 

 
Токму затоа Народниот правобранител, врз основа на сите преземени 

дејства во текот на 2004 година, го поднесува овој извештај во кој се 
содржани фактите за организацијата, начинот на работа, кадровската 
екипираност и средствата за работа, како и наводите за степенот на 
почитување на уставните слободи и права на граѓаните и другите лица, опис 
на битните проблеми, статистичките податоци на добиени, обработени и 
претставки по кои се уште се постапува, опис на поединечни специфични 
случаи на повреди и останатите активности на Народниот правобранител. 

 
Конечно, Народниот правобранител смета дека содржината на овој 

извештај на Собранието на Република  Македонија, како претставнички орган 
на граѓаните и централна институција на политичката власт, односно 
парламентарната демократија треба да му послужи како инструмент во 
вршењето на политичката контрола и надзор во работата на Владата, како 
носител на извршната власт во примената на Уставот, законите, другите 
прописи и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот 
во однос на остварувањето на правата на граѓаните, од една страна, како и 
да ја запознае пошироката јавност со мерките преземени од Народниот 
правобранител во постапката по повод поднесените претставки за да се 
даде дополнителен придонес во создавањето претпоставки за обезбедување 
одговорност на сите носители на  јавни и други функции, односно на јавната 
управа во целина со оглед на тоа што јавноста пред се е демократски и 
антибирократски процес, од друга страна. 
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1  ОРГАНИЗАЦИЈА, КАДРОВСКА 
 ЕКИПИРАНОСТ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
 

 
 
1.1. Организација и начин на работа 

 
Тргнувајќи од уставната поставеност организацијата на Народниот 

правобранител е заснована според класичниот модел на националните 
парламентарни омбудсмани во европските земји и претставува посебна, самостојна и 
независна институција. 
 

Внатрешната организација и делокруг на работа на институцијата се уредени во 
согласност со надлежностите на Народниот правобранител утврдени во Уставот и 
Законот за народниот правобранител, а заради обезбедување систем на работа за 
создавање квалитет во остварувањето на целите и задачите на организациските 
облици и функцијата на органот во целина, врз основа на начелата на законитост, 
одговорност, ефикасност, економичност, транспарентност, еднаквост, правичност и 
предвидливост. 
 

Притоа, согласно Правилникот за организација на работата и систематизација 
на работите и задачите Стручната служба на Народниот правобранител ја сочинуваат: 
генерален секретар, три внатрешни организациони единици за: стручно-аналитички 
работи и постапување по претставки на граѓани, за односи со јавноста и за општи 
работи заедно со Одделението за заштита на правата на децата и шест подрачни 
организациони единици-канцеларии на Народниот правобранител во Тетово, Кичево, 
Битола, Струмица, Штип и Куманово. 
 

Инаку, вака утврдената организација и начин на работа во наредниот период 
треба да претрпи одредени измени кои би биле во насока на поинаков начин на 
организација и екипираност на институцијата. 
 
 

1.2. Кадровска екипираност 
 

Во најголем дел од овој извештаен период Народниот правобранител 
функционираше со: носителот на функцијата народен правобранител, четворица 
заменици и 32 извршители во Стручната служба од кои 17 во Организационата 
единица за стручно-аналитички работи и постапување по претставки на граѓани, 3 во 
Организационата единица за односи со јавноста и 12 извршители во Организационата 
единица за општи работи. 
 

Според квалификациската структура на кадрите 21 се со високо образование, 
10 со средна стручна подготовка и еден со основно образование. Половата структура е 
19 жени и 13 мажи, а по национална структура се: 27 Македонци, двајца Албанци, 
двајца Срби и еден Влав. 
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Притоа, паралелно со имплементацијата на новиот Закон за народниот 
правобранител, се одвиваа активности за вработување нови кадри и создавање 
просторни, материјални, технички и финансиски услови за функционирање на 
Народниот правобранител, како и оспособување на вработените во подрачните 
канцеларии за одговорно и успешно преземање на надлежностите што доведе со 
отварање на односните канцеларии во текот на ноември 2004 година. 
 

И покрај навремено доставуваните барања, од Министерството за финансии не 
се добиваа потребните согласности за вработување на потребниот кадар како во 
седиштето во Скопје, така и за подрачните канцеларии, односно добиена е согласност 
само за мал број на работни места за кои во текот на месец јуни од страна на 
Агенцијата за државни службеници беше објавен оглас при што по завршувањето на 
севкупната постапка вработени се: 11 извршители со статус државни службеници (10 
извршители за канцелариите како подрачни организациони единици и тоа шест 
државни советници и четворица помлади референти-уписничари и еден извршител 
виш соработник за економски и финансиски прашања во Скопје), а едновремено 
извршен е прием и на двајца извршители-возачи во стручната служба без статус на 
државни службеници и еден помлад соработник без спроведување оглас како резултат 
на претходно спроведена обука за работа во државната служба согласно одлука 
донесена од Владата на Република Македонија, така што годината е завршена со 
вкупно 45 вработени.  
 

Канцеларијата на Народниот правобранител е непополнета со потребниот 
персонал, особено подрачните канцеларии кои, согласно планираното треба да станат 
оперативни и да започнат да ги извршуваат работите во момент кога во државата се 
одвива процесот на децентрализација кој треба да доведе до изградба на локална 
самоуправа способна да ги регулира и да раководи со локалните јавни работи. 
Надминувањето на ваквата состојба за Народниот правобранител претставува 
прашање што треба да се разреши приоритетно. 
 
 

1.3. Средства за работа 
 

Средствата за работа на Народниот правобранител се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија и за првпат во 2004 година Собранието на 
Република Македонија посебно го гласаше разделот од Буџетот наменет за Народниот 
правобранител. Меѓутоа и покрај тоа предвидените средства не беа доволни за 
успешно функционирање на институцијата. Донациите од Организацијата за 
безбедност и соработка-Мисија во Скопје (ОБСЕ), Одделението за развој на 
Амбасадата на Канада и Амбасадата на Република Италија помогнаа да се обезбеди 
нормално функционирање на институцијата. 
 

Затоа мора да се истакне дека ваквиот начин на финансирање не е адекватен 
на надлежностите и функциите на Народниот правобранител бидејќи истиот во голема 
мера зависи од Министерството за финансии, со што се намалува неговата 
самостојност и независност и претставува пречка за остварување на функцијата. 

 

Токму затоа, мора на најсоодветен начин да се реши ова прашање со изградба 
на нов современ и транспарентен систем за финансирање на Народниот 
правобранител. 
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2 ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЛОКРУГОТ  
НА РАБОТАТА 
 

 
 

Претпоставка за успешно функционирање на Народниот правобранител е 
постоењето одредено ниво и квалитет во работата на јавната управа и судството на 
начин што прописите во кои се предвидени правата и слободите на граѓаните ќе се 
почитуваат и спроведуваат во стварноста. 
 

Анализата на севкупните состојби од функционирањето и постапувањето на 
Народниот правобранител во врска со почитувањето на правата на граѓаните наведува 
на заклучок дека во голем број случаи не се почитуваат правните норми или 
неправилно се применуваат, со што често се повредуваат човековите слободи и права, 
а со тоа се намалува довербата кон институциите и се зголемува бројот на 
претставките упатени до Народниот правобранител. 
 

Впрочем, фактите зборуваат дека состојбите во Република Македонија се многу 
неповолни поради што изградбата на правна држава, како главен елемент на модерно 
и демократски уредено општество, во нашата земја се одвива бавно, нерешително и 
нецелосно, па како резултат на таквата состојба имаме недовршени и неефикасни 
јавна администрација и судство кои не се во состојба да ги извршуваат услугите, 
односно да ги обезбедуваат интересите на граѓаните за да се обезбеди законитост, 
одговорност и квалитет на работењето, односно заштита на основните слободи и 
права како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. 
 
 

2.1.Обем на работа 
 

Оваа извештајна година Народниот правобранител постапуваше по вкупно 
3.202 претставки од кои 1.959 претставки беа поднесени во извештајниот период од 
2.299 граѓани. Народниот правобранител во 26 случаи покрена постапка по сопствена 
иницијатива. Покрај ова на разговор беа примени 2.840 граѓани во канцеларијата, како 
и во подрачните канцеларии на Народниот правобранител, а беше одговорено на 
повеќе од  6.000 телефонски јавувања. 
 

Ако се анализираат податоците за бројот на примените претставки во однос на 
минатите години може да се забележи дека и оваа година бројот на примени 
претставки е доста голем. Од практичното работење и преземените активности на 
Народниот правобранител во изминативе години може да се каже дека најголем број 
на претставки имаме во годината во која беше спроведена медиумска кампања во која 
граѓаните имаа можност пошироко да се запознаат со надлежностите, улогата и 
значењето на институцијата Народен правобранител во заштитата на нивните уставни 
и законски права. 
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Графикон бр.1 
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2.2.Преглед на поднесени претставки по области  
 

Најголем број од претставките со кои граѓаните бараа заштита на правата се: во 
областа на правосудството 385 или 19,65%; потоа во областа на заштита на правата 
во полициската постапка 243 или 12,40%; работните односи 227 или 11,59%; во 
имотно-правната област 217 или 11,08%; во областа на потрошувачките права 
(комунални и други надоместоци) 152 или 7,76%; во областа на социјалните права 126, 
односно 6,43%; во областа на урбанизмот и градежништвото 123 или 6,28%; во 
областа на пензиското и инвалидското осигурување 111 или 5,67%; станбените односи 
92 или 4,70%; во здравствената заштита 50 или 2,55%; во заштитата на правата на 
децата 47 или 2,40%; во областа на образованието, науката, културата и спортот 26 
или 1,33%; во областа на финансиите и финансиското работење 21 или 1,07%; потоа 
во областа на животната средина 12 или 0,62%; правата на заедниците кои не се 
мнозинство 11 или 0,56%; правата на воените лица и воените обврзници 6 или 0,31%; 
во областа на царинското работење 2 или 0,10%; како и во други области во кои биле 
поднесени 108 или 5,51% претставки. (Преглед бр.1, стр.8 и Графикон бр.2, стр.7) 

 
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 области. 
Што се однесува до органите и организациите на кои се однесуваат претставките 
забележително е дека најголем број се однесуваат на актите и дејствата преземени и 
донесени од страна на Министерството за правда, Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за финансии итн. 
 

Не можеме, а да не се напомене дека голем број на претставки примени во 
извештајниот период  се однесуваат на орган и организации што имаат јавни 
овластувања. 
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1.   Заштита на правата во областа на 
правосудството  

2. Заштита на правата во полициска 
поста-пка  

3. Заштита на правата во областа на 
работните односи  

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

5. Заштита на правата на потрошувачите 
6. Заштита на правата во областа на 

социјалните права  
7. Заштита на правата во областа на 

урбанизмот и градежништвото 
8. Заштита на правата во пензиското и 

инвалидското осигурување  
9. Заштита на правата во областа на 

станбените односи  

10. Заштита на правата во областа на здра-
вствената заштита 

11. Заштита на правата на децата 
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 заедниците кои не 
се мнозинство 

16. Заштита на правата на воените лица и 
воените обврзници 

17. Заштита на правата во областа царинска  
18. Заштита на правата во други области 

 
 

 Според етничката припадност на подносителите на претставките, најголем број на 
подносители се Македонци 1716 или 75,50%, 326 или 14,34% се припадници на 
албанската  етничка  заедница, најмал  број,  односно 4 или 0,18% се поднесени од  
влашката  етничка припадност, а 44 или 1,94% од подносителите на претставките не ја 
декларирале својата етничка припадност. (Преглед бр.2 стр.9) 
 

Според местото на живеење на подносителите на претставките најголем број 
претставки, односно 1.104 се од Скопје, потоа следат останатите поголеми урбани 
средини, кои со незначителни отстапувања одговараат на бројот на граѓаните според 
местото на живеење во Република Македонија. 

 
 

  9  
 



                 
              Naroden pravobranitel 
              (Ombudsman)                                         
 

           10 

Преглед бр.1 
ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 
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Заштита на правата на 
заедниците кои не се 
мнозинство 

11 11 7 18  8  1 1     9 9 

Заштита на правата во 
полициска постапка 243 251 160 403  206 8 66 51 15 3 2  265 138

Заштита на права од 
областа на 
правосудство 

385 429 170 555 2 421 9 67 61 6 2  2 493 62

Заштита на права на 
воените лица и воените 
обврзници 

6 6 8 14  5  2 1 1 1   6 8 

Заштита на права од 
областа на социјалните 
права 

126 146 84 210  116  27 24 3 2   140 70

Заштита на права од 
областа на работните 
односи 

227 282 276 503 2 257 7 64 40 24 9  2 306 197

Заштита на права од 
областа на станбените 
односи 

92 102 45 137  75  23 6 17 3 23 1 81 56

Заштита на права од 
областа на 
здравствената заштита 

50 52 18 68  29 1 25 21 4 3  1 51 17

Заштита на права од 
пензиско и инвалидско 
осигурување 

111 112 83 194  117 1 37 37  2 1  155 39

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

26 58 15 41 3 21  7 7  10 1  31 10

Заштита на правата на 
децата 47 53 34 81  36 9 24 24  2 2 2 69 12

Заштита на права од 
областа на урбанизмот 
и градежништвото 

123 171 88 211 4 122 9 18 9 9 3   144 67

Заштита на права од 
областа на животна 
средина 

12 23 3 15  11 1 3 2 1    14 1 

Заштита на права од 
областа на финансиите 21 21 19 40  24  8  8 1   24 16

Заштита на права од 
областа на царината 2 2 1 3  3  0      3 0 

Заштита на права од 
областа на имотно-
правните односи 

217 239 77 294 1 106 5 133 82 51 56 86 21 194 100

Заштита на права на 
потрошувачите 152 167 86 238  147  59 50 9 1  4 197 41

Заштита на права од 
други области 108 174 69 177 13 124  5 1 4 4 1  138 39

ВКУПНО 1959 2299 1243 3202 25 1828 50 569 417 152 102 116 33 2320 882
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Преглед бр.2  

ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ 
СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 
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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 

11  11 2 3  2 1 1  1 1  

2 Заштита на правата во полициска 
постапка 

243  4 247 83 123 3 12 1 10  10 4 1 

3 Заштита на права од областа на 
правосудство 

385 2 3 426 340 47 16 2 2 4 1 7 6 1 

4 Заштита на права на воените лица и 
воените обврзници 

6   6 4 1  1       

5 Заштита на права од областа на 
социјалните права 

126  2 144 86 42 4 7 2 2  1   

6 Заштита на права од областа на 
работните односи 

227 2 2 280 245 20 3  5  2 1 4  

7 Заштита на права од областа на 
станбените односи 

92   102 84 8 5  2 1  2   

8 Заштита на права од областа на 
здравствената заштита 

50   52 37 10  4 1      

9 Заштита на права од пензиско и 
инвалидско осигурување 

111  2 110 77 15 10 4 1 1   2  

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

26 3 1 57 55 1 1        

11 Заштита на правата на децата 47  2 51 30 12 5 1     2 1 

12 Заштита на права од областа на 
урбанизмот и градежништвото 

123 4  171 155 7 6      3  

13 Заштита на права од областа на 
животна средина 

12  1 22 20  1      1  

14 Заштита на права од областа на 
финансиите 

21   21 20  1        

15 Заштита на права од областа на 
царината 

2   2 1        1  

16 Заштита на права од областа на 
имотно-правните односи 

217 1 3 236 197 23 9 1    3 3  

17 Заштита на права на потрошувачите  152  6 161 138 7 7   4 1  4  

18 Заштита на права од други области  108 13  174 142 7 8 2 1    13 1 

19 ВКУПНО 1959 25 26 2273 1716 326 79 36 16 23 4 25 44 4 
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Преглед бр.3 
 

Ред. 
број 

Градови и 
држави 

Бр. на претставки 
 по градови 

Ред. 
број

Градови и 
држави 

Бр. на претставки 
 по градови 

  2003год. 2004год.   2003 год. 2004 год.
1 Берово 12 6 27 Прилеп 85  50 
2 Битола 117 88 28 Пробиштип 34  14 
3 Богданци 2 - 29 Радовиш 47  22 
4 Валандово 6 5 30 Ресен 5  11 
5 Велес 74 33 31 Скопје 1271  1104 
6 Виница 11 7 32 Струга 46  12 
7 Дебар 13 8 33 Струмица 52  29 
8 Делчево 20 16 34 Свети Николе 27  5 
9 Демир Хисар 12 7 35 Стар Дојран 3  - 

10 Демир Капија  1 36 Тетово 106  64 
11 Дојран 1 3 37 Штип 58  57 
12 Гевгелија 34 12 38 Австралија 1  - 
13 Гостивар 60 78 39 Австрија 4  2 
14 Злетово 3 1     40 Велика Британија 2  - 
15 Кавадарци 69 48 41 Грција 1  - 
16 Кичево 82 42 42 Данска 2  - 
17 Кочани 48 28 43 Јапонија 1  - 
18 Кратово 7 10 44 Косово 1  3 
19 Кр.Паланка 30 17 45 Р.Албанија 2  2 
20 Крушево                 9 6 46 Р.Бугарија 1  - 
21 Куманово               110 85 47 Р.Словенија   1 
22 М.Каменица           15 2 48 Србија и Црна Гора 1  1 
23 Мак.Брод 15 8 49 Турција 2  1 
24 Неготино 21 16 50 Шведска 2  1 
25 Охрид 77 49 51 Шпанија 1  - 
26 Пехчево 3 3 52 Швајцарија -  1 

       ВКУПНО 2605  1959 

 
 

2.3.Начин на постапување и одлучување по претставките 
 

Народниот правобранител постапуваше и одлучуваше по претставките итно. 
Доколку се оценеше дека по претставката може да се интервенира без да се извршат 
дополнителни испитувања, се интервенираше веднаш, а доколку имаше потреба од 
дополнителни проверки и испитувања тоа се правеше со барање до надлежните органи, 
до подносителите на претставката за нејзино појаснување, се вршеа увиди во списите кај 
надлежните органи, беа повикувани на разговор одговорни, службени и други лица, а се 
користеа и други средства со цел за правилно и потполно утврдување на фактичката 
состојба. 
 

Од практичното работење 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 органите и организациите со јавни овластувања беа упатени 33 
информации од кои 13 се прифатени, до надлежните министерства беа упатени 102 
информации од кои 39 се прифатени, а до Владата на Република Македонија беа упатени 
116 информации од кои е постапено само по 49. 

 

 Користејќи ги законските можности за поефикасно дејствување и интервенирање, 
оваа година од вкупно 3.202 претставки по кои се постапуваше завршени се 2.320, а по 
882 претставки постапката е во тек. 

 

 Од завршените 2.320 претставки, 1.828 или 78,79% се претставки по кои не е 
покрената или е запрена постапката, во 417 или 17,97% претставки констатирани се 
повреди на уставните и законските слободи и права на граѓаните по кои органите и 
организациите со јавни овластувања постапиле по интервенција на Народниот 
правобранител, а 50 или 2,16% претставки решени се на друг начин. 
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Во најголем број претставки Народниот правобранител не констатирал повреда на 

правата при што во 683 случаи одлучил дека нема основ за покренување на постапка, а 
во 1.145 претставки по испитувањето Народниот правобранител ја запрел постапката 
поради тоа што е утврдено дека не се работи за повреда на основните слободи и права. 
Незначителен број или 25 претставки се поднесени од анонимни подносители.  

 

Народниот правобранител цени 
дека големиот број претставки по кои не е 
покрената или е запрена постапката 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. 
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Што се однесува до претставките 
по кои постапката пред Народниот 
правобранител е во тек, односно во фаза 
на истражување, дел од нив не се 
завршени 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. 

Слика бр.1-2004 год 

27,55%

72,45% 

Завршени претставки 
Претставки останати во работа

 

Во овој контекст треба да се 
истакне дека имаше случаи кога некои 
од подносителите на претставките 
реагираа дека постапката пред 
Народниот правобранител трае долго 
иако тоа се должеше токму на 
ненавременото постапување на 
органите на државната управа по 
барањата упатени од Народниот 
правобранител. 

 

Иако со донесувањето на 
новиот Закон за народниот 
правобранител се утврдија 
задолжителни рокови во кои 
надлежните органи треба да одговорат 
на барањата на Народниот 
правобранител може да се констатира 
дека најчесто не се постапува во предвидените рокови и ниту во еден случај органите и 
организациите не побараа продолжување на рокот. 

Слика бр.2 – 2004 год

18,17%

2,18%

79,65%

Не е покрената или е запрена постапката 

Утврдени повреди по кои е постапено

Решени на друг начин

 

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.  
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2.4. 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. 

 

 Во извештајната година 
Народниот правобранител констатира 
повреди на уставните и законските 
права на граѓаните во 569 случаи. Од 
нив во 417 или 73,29% од 
констатираните повреди органите на 
државната управа и други органи и 
организациите со јавни овластувања 
постапиле по интервенција на 
Народниот правобранител, а во 152 или 
26,71% постапката е во тек.  

 

 

Од вкупниот број на констатирани 
повреди во претходните години од 
страна на Народниот правобранител во 
94 случаи органите и организациите со 
јавни овластувања постапиле по 
интервенциите, во 168 случаи најдено е 
решение на друг начин, во 79 случи 

постапувањето станува беспредметно, а во 123 случаи постапката е во тек. (Преглед 4, 
стр. 13). 

Слика бр.3- Констатирани повреди 
Во 2004 година 

73,29%

26,71% 

Постапено
Непостапено

 

Најголем број на констатирани повреди во извештајната година се во областа на 
имотно-правните односи 133 или 23,37%, од кои во 82 случаи или 61,65% органите и 
организациите со јавни овластувања постапиле по интервенција на Народниот 
правобранител; потоа следат претставки во областа на правосудството 67 или 11,78%, од 
кои во 61 или 91,04% случаи е постапено; во областа на полициската постапка 
констатирани се повреди во 66 случаи или 11,60%, од кои во 51 или 77,27% се прифатени 
интервенциите на Народниот правобранител; во областа на работните односи 
констатирани се повреди во 64 или 11,25% случаи од кои во 40 или 62,50% е постапено 
по интервенција на Народниот правобранител и т.н. (Преглед 1, стр.8). 
 

Кога зборуваме за видот на констатираните повреди на правата на граѓаните како 
и минатата година, се забележува дека повеќето се однесуваат на повреди на 
процедуралните одредби од закон, односно на одолжување на постапката во која 
граѓаните го остваруваат своето право. Од вкупниот број констатирани повреди речиси 
80% се однесуваат токму на одолжувањето на управните и судските 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 152 интервенции меѓу кои: 71 препораки, 55 укажувања, 13 
мислења и 4 сугестии. Покрај ова Народниот правобранител поднесе пет барања за 
запирање од извршување управни акти, две барања до Јавното обвинителство за 
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покренување постапка заради утврдување на казнена одговорност, две барања за 
покренување иницијатива за поведување дисциплинска потапка против службено, 
односно одговорно лице и повеќе предлози до органите и организациите за подобрување 
на работењето и однесувањето со странките и слично.  
 

Преглед бр.4 
П Р Е Г Л Е Д  

НА КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ НА ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ 
Констатирани 

повреди во 2004 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    1 

2 Заштита на правата во полициска постапка 66 51 15 25 6 12 3 4 

3 Заштита на права во областа на 
правосудство 

67 61 6 8 2 1  5 

4 Заштита на права на воените лица и 
воените обврзници 

2 1 1 1  1   

5 Заштита на права во областа на 
социјалните права 

27 24 3 43 8 23 5 7 

6 Заштита на права во областа на работните 
односи 

64 40 24 93 13 21 25 33 

7 Заштита на права во областа на 
станбените односи 

23 6 17 54 3 11  40 

8 Заштита на права во областа на 
здравствената заштита 

25 21 4 13 4  2 7 

9 Заштита на права во пензиско и 
инвалидско осигурување 

37 37  14 1 2 2 9 

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

7 7  10 3  2 5 

11 Заштита на правата на децата 24 24  16  1 6 9 

12 Заштита на права во областа на 
урбанизмот и градежништвото 

18 9 9 51 6 7 18 20 

13 Заштита на права во областа на животна 
средина 

3 2 1 2 1   1 

14 Заштита на права во областа на 
финансиите 

8  8 2  1  1 

15 Заштита на права во областа на царината         

16 Заштита на права во областа на имотно-
правните односи 

133 82 51 96 39 36 5 16 

17 Заштита на права на потрошувачите  59 50 9 24 8 5 6 5 

18 Заштита на права во други области  5 1 4 12  2 5 5 

19 В К У П Н О 569 417 152 465 94 123 79 168
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2.5. 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 2.840 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.5 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ГРАЃАНИ НА РАЗГОВОР ВО 
КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
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по 
месеци  

250 228 311 280 248 301 284 105 152 359 199 123 2840

 
Кон крајот на извештајната година Народниот правобранител отвори и свои 

подрачни канцеларии во неколку градови низ Републиката и тоа во: Тетово, Куманово, 
Битола, Штип, Струмица и Кичево. И покрај тоа што канцелариите се уште не се 
екипирани со потребниот кадар тие се отворени за јавноста и континуирано работат  во 
остварување на човековите права на граѓаните кога им се повредени од органите на 
државната управа и други органите и организациите со јавни овластувања. 
 

 Бојот на примени претставки е најголем во канцеларијата на Народниот 
правобранител во Скопје и изнесува 1924, 19 претставки се примени во канцеларијата на 
Народниот правобранител во Битола, 6 во Кичево, 5 во Струмица, 2 во Тетово и една 
претставка е примена во канцеларијата на Народниот правобранител во Куманово. 
 
 

Преглед бр.6 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО  
КАНЦЕЛАРИИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
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Вкупно примени 
претставки 

192
4 19 6 5 2 2 1 1959 

 
Ваквиот мал број на примени претставки по канцелариите на Народниот 

правобранител во другите градови се должи на се уште незавршената кадровска 
пополнетост со потребниот број извршители, како и неизборот на заменици на Народниот 
правобранител кои согласно Законот треба да раководат со канцелариите. 
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2.6. Јавност во работата 
 

Имајќи ја предвид улогата на Народниот правобранител како механизам кој освен 
што делува во правец на заштита на уставните и законските права на граѓаните воедно 
претставува и своевиден медијатор помеѓу граѓаните и органите на државната управа, 
јавноста во неговата работа, односно транспарентноста претставува основен предуслов 
за успешно извршување на неговите уставни и законски надлежности.  
 

Во таа насока од суштинско значење е прашањето колку Народниот 
правобранител во текот на извештајната година 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. 
 

Во изминатата година самата институција и народниот правобранител  како 
носител на функцијата, беа доволно транспарентни, 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. 
 

Имено, печатените и електронските медиуми како средства за масовно и јавно 
информирање на граѓаните, континуирано имаа непосредна комуникација со 
канцеларијата на Народниот правобранител, по нивно или на негово барање, се разбира 
за сите прашања што се од важност за состојбите од аспект на почитувањето и 
остварувањето на уставните и законските права на граѓаните во Република Македонија. 
 

Во таа смисла 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. 
 

Еден од начините за информирање на јавноста и граѓаните за работата на 
Народниот правобранител и секако за неговите констатации за работата на државните 
органи претставува 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. Соработката со 
Македонската информативна агенција (МИА) исто така претставува еден од начините не 
само за афирмација на институцијата Народен правобранител, туку и за нејзина поголема 
јавност и транспарентност во работењето. 
 

 Потребата од поголемо претставување на Институцијата, односно нејзината 
работа во јавноста наложи во текот на извештајната година да се преземат мерки за 
формирање и екипирање на Организационата единица за односи со јавноста.       
 

Во тој правец потребно е да се спомене дека во новиот Закон за народниот 
правобранител предвидено е законско решение 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 финансискиот проблем за објавување на соопштенијата на 
Народниот правобранител делумно ќе се надмине. 
 
 

2.7. Едукација на граѓаните 
 

Ценејќи дека граѓаните во Република Македонија имаат потреба од поголема 
едукација за нивните уставни и законски права Народниот правобранител иако нема 
законска обврска, и оваа година презеде и реализира повеќе активности насочени во таа 
сфера. 
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Со оглед дека  во текот на извештајната година Народниот правобранител не 
вршеше посети на градовите поради формирањето на регионалните канцеларии, 
граѓаните и понатаму при посетата во канцеларијата во Скопје беа поучувани како, каде и 
на кој начин да ги остварат своите права. 
 

 Во текот на извештајната година Народниот правобранител одржа предавања и во 
Полициската академија за неговата улога во одговорноста и контролата на полицијата, а 
воедно беа одржани и работилници во организација на “ОХО” на тема “Омбудсманот како 
медијатор помеѓу граѓаните и државната администрација”.   
 

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. 
 

Ценејќи дека децата претставуваат најранлива група која посебно треба да биде 
едуцирана за своите права и оваа година од страна на Одделението за заштита на 
правата на децата беа преземани мерки за нивна едукација. 
 

Имено, во соработка и поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје беше 
формиран Одбор на деца со претставници од основни и средни училишта со кој  беа 
одржувани континуирани средби не само заради нивно едуцирање, туку и со цел да се 
слушнат нивните мислења и предлози за подобрување на состојбите од аспект на 
почитувањето на правата на децата во Република Македонија. 
 

Во таа насока Народниот правобранител одржува и предавања за местото и 
улогата на Институцијата за студенти на Правниот факултет. 
 

Врз основа на сите активности на ова поле може да се констатира 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 заложбите на овој план, според Народниот правобранител, потребно е 
секогаш да се надградуваат и да се преземаат мерки на посериозен и посистематски 
начин не само од страна на невладините организации, туку и од страна на Владата на 
Република Македонија при што се наметнува и прашањето за потреба од воведување 
наставен предмет во основните и средните училишта. 
 
 

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

  
 Ценејќи дека размената на искуства за институцијата Омбудсман досега се покажа 
како услов без кој не се може во надградувањето на методите и начините на работа, 
Народниот правобранител и во извештајната година остваруваше средби и контакти со 
другите омбудсман институции и меѓународните организации. 
 

 Како и досега средбите и контактите освен што се остваруваа во организација на 
Интернационалниот омбудсман институт, Европскиот омбудсман институт, Советот на 
Европа и Европската унија, истите и на неформално ниво беа организирани и од страна 
на Омбудсман институциите од регионот како резултат на оценката дека соработката на 
регионално ниво може да има само корисни ефекти за институциите, а притоа и да ја 
промовира потребата од постоење на ваквите институции и во земјите каде се уште 
истите не се востановени.   
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 Во текот на 2004 година во канцеларијата на Народниот правобранител беа 
остварени средби со претставници на: Организацијата на обединетите нации, 
Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), НАТО, ИФЕС-Меѓународна 
фондација за изборни системи, УНХЦР, Меѓународниот Црвен крст, делегацијата на 
Европската комисија, ЕКРИ-Европската Комисија за борба против расизмот и 
нетолеранцијата, Американската адвокатска комора (АББА-ЦЕЕЛИ), ЕКМИ-Европски 
центар за малцински прашања, Проектот ЕУНОМИА и други. 
 

 Од остварените средби, студиски посети, советувања и состаноци особено се 
издвојуваат: Кападокија-”Улогата на Омбудсманот во државите кои се раководат по 
принципот на владеење на правото” во организација на Советот на Европа, Директорат 
за човекови права и Големото национално собрание на Турција, Квебек “8-ма 
Конференција на Интернационалниот омбудсман институт во организација на Омбудсман 
Канцеларијата во Квебек и Интернационалниот Омбудсман Институт, Сеул- 7-ма 
Интернационална конференција за институции кои работат на заштитата на човековите 
права-”Заштита на човековите права за време на конфликти и справување со 
тероризмот”, Белград-Проект Еуномија-”Мандатот на Омбудсманот и владеењето на 
правото”, Кардиф-Годишен состанок на Европската мрежа на омбудсмани за деца, 
Фленсбург-Малцинските прашања во Европа-Европски центар за малцински прашања. 

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

 
Од аспект на рамките на сферата на интерес Народниот правобранител активно 

учествуваше и на повеќе семинари и состаноци во Републиката од кои ги издвојуваме 
следните: “Вовед во европските интеграции и основите на правото на Европската Унија” 
во организација на Здружението на судии; Тркалезна маса: “Децентрализација во 
здравството од аспект на финансирање на идните инвестиции”; Тркалезна маса: 
“Младите и невработеноста”; “Измени и дополнувања на правната регулатива за 
државјанство” во организација на ОБСЕ и УНХЦР;  Рамковна програма за едукација за 
2004 година во организација на Здружението на судии; Семинар: “Трговија со луѓе со 
посебен акцент на националниот механизам за препраќање” организиран од страна на 
Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција; 
Семинар: “Полицијата во мултиетничката средина: предизвик, неопходност или 
незибежност” во организација на Центарот за отворена комуникација; Тркалезна маса за 
Законот за слободен пристап до информации во организација на Транспарентност 
Македонија, “Регулација и саморегулација во медиумите”- Агенција за информации, 
Совет на Европа, Пактот за стабилност, “Достапност до службени информации” во 
организација на Агенцијата за информации. 
 

 Исто така Народниот правобранител активно учествуваше во подготовката на 
одговорите по Прашалникот на Европската комисија.    
 
 

2.10. Соработка со невладини организации и  
         здруженија на граѓани 

 
Тргнувајќи од фактот дека невладиниот сектор претставува сегмент од голема 

важност за унапредување и заштита на човековите права и слободи во Република 
Македонија, Народниот правобранител и оваа година активно соработуваше со повеќе 
невладини организации која практика смета дека 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 
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што со своето дејствување во изминатите години покажале и докажале дека нивната 
работа претставува еден од столбовите на цивилното општество од неопходна важност 
за подигање на свеста на граѓаните, а воедно и на органите на државната управа и 
влијаеле позитивно на демократските процеси во државата воопшто, секогаш ќе ја имаат 
поддршката од Народниот правобранител, а секако таква поддршка Народниот 
правобранител очекува и од невладините организации. 
 

Во овој правец, во текот на извештајната 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; Европскиот центар за малцински прашања, Мисијата на 
ОБСЕ во Република Македонија, Институтот Отворено општетсво, “Каритас”-
претставништво во Скопје; Советот за превентива против малолетничката деликвенција 
во Кавадарци; Сојузот за грижа и воспитување на децата; “Здружението за заштита на 
правата на детето од Скопје; Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите 
“Месечина” од Гостивар; Првата детска амбасада во светот “Меѓаши”; Организацијата на 
организациите на жените на Македонија; Македонскиот центар за меѓународна соработка; 
Здружението на правници од стопанството; Здружението на социјални работници и многу 
други. 
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3 ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ПОГЛЕД НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО, ПОЧИТУВАЊЕТО И 
ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ПО 

                   ОБЛАСТИ СО ОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ 
 
 

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

 
Соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници 

во органите на државната власт и другите јавни институции, со амандманите на Уставот 
на Република Македонија од 2001 година станува  нова  темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија.  

 

Со уставните амандмани од 2001 година на ниедна друга државна институција не 
и беа доверени надлежности во однос на заштита  и унапредување на правата на 
заедниците, како што му се доверени на Народниот правобранител.   

 

Институцијата Народен правобранител меѓу другото посветува особено внимание 
на заштитата 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 во јавните установи и служби. Новите надлежности на 
Народниот правобранител покажуваат дека во една мултиетничка и мултикултурна 
заедница како што е  Република Македонија,  секогаш постои опасност и можност од 
дискриминација на припадниците на заедниците  кои не се мнозинство на државно и 
локално ниво  и опасност од други видови дискриминација врз основа на пол, раса, боја 
на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и 
општествена положба.   

 

Дискриминацијата е срж на сите повреди  на човековите слободи и  права. 
 

Народниот правобранител има значајна улога и во однос на конституирањето  на 
Комитетот за односи меѓу заедниците при Собранието на Република Македонија. Со 
Уставот на Република Македонија предвидено е дека доколку некоја од заедниците нема 
пратеници во Собранието, Народниот правобранител по консултации со релевантните 
претставници на тие заедници, ќе ги предложи другите членови на Комитетот. 

 

Уставната определба да се прошири надлежноста на Народниот правобранител  
покажа колку  е значајна  неговата улога како независна и самостојна институција  во 
однос на заштитата и унапредувањето на правата на заедниците во општество во кое 
припадниците на зедниците не се мнозинство. Во ваков случај Народниот правобранител 
претставува контролен механизам и најголем  гарант за заштитата и 
унапредувањето на  правата на заедниците. 

 

И покрај тоа што начелото дека сите граѓани се еднакви пред Уставот и  законите е 
признато начело, сепак Република Македонија  нема законска регулатива во која би биле 
дефинрани поимите дискриминација и дискриминаторски однос кон граѓаните, односно 
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кон припадниците на зедниците. Начелото на недискриминација е многу малку 
афирмирано меѓу граѓаните особено меѓу припадниците на заедниците. При вакви услови 
навистина е тешко да се води грижа и да се откријат случаите на дискриминација. 

 

Грижата за спроведување на принципот на недискриминација и заштита на 
правата на припадниците на заедниците е сложен и специфичен процес и бара посебно 
внимание и посветеност, соодветно екипирање на канцеларијата на Народниот 
правобранител и размена на искуства со други меѓународни омбудсман институции. За 
таа цел Народниот правобранител ќе донесе соодветна стратегија  за успешно 
дејствување и остварување на надлежностите во однос на заштитата на правата на 
припадниците на заедниците. 

 

Согласно Законот за народен правобранител, во тек е формирање на нова мрежа 
и екипирање на канцеларии на Народниот правобранител во: Тетово, Кичево, Битола, 
Штип, Струмица и Куманово што во текот на 2005 година конечно ќе биде довршена. 
Евидентно е дека голем број граѓани од овие подрачја и во текот на 2004 година 
секојдневно се обраќаа во наведените канцеларии со барања за заштита на уставните и 
законските права. Целта на овие канцеларии не е само приближување на институцијата 
Народен правобранител кон граѓаните, туку и превентивната улога на институцијата во 
подобрувањето на односите меѓу граѓаните од овие региони со органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби. 
Изборот на замениците на народниот правобранител кои ќе раководат со подрачните 
канцеларии ќе биде приоритетна цел на народниот правобранител во 2005 година. 

 

Примената на начелото на недискриминација и соодветната и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на 
единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби подразбира пред се 
примерна застапеност на заедниците во самата институција Народен правобранител. Во 
спротивно, Народниот правобранител нема да има кредибилитет да дава препораки и 
мислења на другите иституции во однос на срповедување на двете начела. Поради тоа и 
бидејќи досегашната состојба со застапеноста на припадниците на заедниците во  
институцијата Народен правобранител не задоволува, спроведувањето на начелото на 
соодветна и правична застапеност ќе биде приоритет на народниот правобранител во 
претстојниот период.  

 

За даобивање на општа оцена за застапеноста на припадниците на заедниците во 
органите на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните 
установи и служби во Република Македонија, во извештајната година Народниот 
правобранител отпочна со собирање податоци за застапеноста во релевантните органи и 
институции. Според општите податоци што беа доставени до Народниот правобранител 
начелото на соодветна и правична застапеност поуспешно и позабрзано се одвива во 
секторите за внатрешни работи и одбрана, каде непосреден придонес во спроведувањето 
дава меѓународната заедница. Со оглед дека собирањето податоци  претставува сложен 
процес ова ќе биде предмет на извештајот на Народниот правобранител за 2005 година. 

 

Агенцијата за државни службеници на Република Македонија ги обврза сите 
државни органи и институции до крајот на месец април 2004 година да донесат програма 
за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, па така во текот на 
извештајната година е спроведена “Програмата за обука на стручно-административни 
државни службеници за работа во државната администрација-ПАЦЕ” со која околу 600 
припадници на заедниците успешно ја завршија обуката. Овие курсисти  веќе се 
распоредени низ сите органи во Републиката,  односно веќе се во редовен работен 
однос. 

 

Забележително е меѓу претставките доставени до Народниот правобранител е 
зголемен бројот на претставки од припадници на заедниците, што укажува дека расте 
довербата на граѓаните во оваа институција. Во текот на 2004 година беа примени 11 
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претставки во кои припадниците на заедниците се жалеа на повреда на начелото на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност. По детално разгледување на 
овие претставки Народниот правобранител констатира повреда на начелото за 
недискриминација и соодветна и правична застапеност во еден случај. Во случајот каде 
беше констатирана повреда на правата, Народниот правобранител упати препорака што 
резултираше со позитивно  решавање на барањето на подносителот. 

 

За поуспешно и поефикасно остварување на начелото 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 и заштита и унапредување на правата на припадниците на заедниците, 
Народниот правобранител препорачува: 

• Правната регулатива да се дополни со донесување на закон против 
дискриминација; 

• Органите на државната власт, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија и јавните установи и служби во рамките на 
своите надлежности да ги афирмираат, доследно да ги почитуваат и да 
преземаат конкретни мерки за спроведување на начелата на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност; 

• Да се зајакне медиумската кампања особено во медиумите  на јазиците на 
припадниците на заедниците со цел да се афирмират начелата за 
недискриминација и соодветна и правична застапеност, а во оваа насока и 
надлежностите на Народниот правобранител; 

• Органите на државната власт, органите на единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија и јавните установи и служби при 
спроведување на постапка за вработување доследно да го применуваат 
начелото на соодветна и правична застапеност.  

 
 

3.2. Заштита на правата во полициска постапка 
 

Односот на полицијата кон граѓаните секогаш е под посебен мониторинг на 
Народниот правобранител. Овој интерес произлегува пред се поради фактот што 
полицијата е единствен орган на државата кој постапува и преку форми на легална 
присила, а и поради спецификите на работењето и однесувањето на полицијата на 
Република Македонија. Општо е познато дека никој друг орган со своето дејствување не 
може да влијае на психичкиот и физичкиот интегритет на човекот и граѓанинот како што 
влијае полицијата. 

 

Животот, физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а 
слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи 
утврдени со Уставот.  На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 
приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот, на 
неповредливоста на домот и личните податоци. Овие слободи и права имаат 
фундаментална и егзистенцијална важност за личниот и општествениот статус на секој 
граѓанин, односно од нивната реализација или ограничувања од страна на државните 
органи во многу зависи и оценката за степенот на демократија. 

 

Во текот на 2004 година претставките на граѓаните кои се однесуваа на работата 
на полицијата беа меѓу најбројните. 

 

Во предметното работење како најсериозни во однос на полициската постапка 
Народниот правобранител ги идентификуваше следните повреди: физичко  насилство  
над граѓаните за време на лишување од слобода, за време на престојот  во полициска 
станица или во други затворени простории, случаи на брутално полициско постапување 
со елементи на кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните, 
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случаи на противправно лишување од слобода, мачење и друго сурово и понижувачко 
постапување и казнување или малтретирање во вршење на службата. Се уште е 
присутна појавата на полициски акции во кои се прекршуваат правата како резултат на 
непотребна употреба на сила, иако истите се во контекст на апсење според закон или 
спречување бегство на лице лишено од слобода врз основа на закон. И понатаму има 
случаи на нарушување на неповредливоста на домот и семејниот живот со несоодветна 
постапка и дејствија  на  овластените службени лица  при вршење претрес на дом и лице 
врз основа на наредба на суд, незаконско постапување на службените лица на органот 
при спроведување службени дејствија како: нелегитимирање и неоткривање на 
идентитетот на службените лица, несоопштување на целта на дејствието на јазикот кој го 
разбира граѓанинот, непотребно нанесување материјална штета на домовите и граѓаните, 
некоректен однос особено спрема граѓаните кои се припадници на заедниците, 
недоставување докази од службената евиденција на органот заради остварување судска 
заштита на правата и други повреди на законската и подзаконската процедура, случаи на 
незаконско задржување подолго од 24 часа во полициска станица и други простории без 
можност за соодветен пристап до лекарска, правна и друга помош и заштита. 
Продолжуваат негативните примери на најразновидни методи над  задржаните лица со 
цел од нив  да се добијат податоци за некое казниво дело или сторител. Постои 
несообразена и неусогласена легислатива и административни постапки, што на директен 
и индиректен начин  негативно се одразуваат, особено при  остварување на статусните 
состојби како: државјанство, жителство, матична евиденција, регулирање статус на 
странец и сл. Во Министерството за внатрешни работи се уште непотребно се 
концентрирани голем број надлежности од кои непосредно  зависи остварувањето на 
гарантираните права на граѓаните за кои  истото не располага со доволен стручен кадар и 
ресурси. Загрижува неефикасноста во спречувањето на вршење кривични дела и 
откривањето на сторителите и нивното предавање на надлежните органи, особено во 
расветлувањето на кривичните предмети со елементи  на убиство. 

 

За сите  случаи  за кои Народниот правобранител обезбеди веродостојни докази  
дека врз одредени граѓани  службените лица на полицијата примениле физичка сила со 
елементи за кривични дела против нивните слободи и права, Народниот правобранител 
до надлежните јавни обвинителства поднесе  барања за покренување судска постапка 
заради утврдување на нивната  кривична одговорност.  Само за еден предмет е добиен 
одговор дека е прифатена кривичната пријава, а за другите обинителството или ги 
отфлило како неосновани или се уште не одговорило. Загрижува фактот што за некои 
барања за кои Народниот правобранител сметаше дека има доволно елементи за гонење 
на полициски службеници, Јавното обвинителство тоа не го стори.  Јавното 
обвинителство треба да го има предвид фактот дека Народниот правобранител укажува 
на потребата за преземање дејствија откако ќе утврди сериозни прекшувања на 
слободите и правата на граѓаните и по претходно прибрани материјални докази. 
Карактеристично за сите овие предмети е дека како подносители на претставки се 
јавуваат припадници на заедниците кои не се мнозинство. 

 

Исто така, за некои случаи Народниот правобранител пред службите на 
Министерството за внатрешни работи даде иницијатива за поведување постапка за 
дисциплинска одговорност против полицајци за кои сметаше дека треба да одговараат 
согласно прописите кои ја регулираат работата на полицијата, при што не наиде на 
соработка и на соодветни одговори. Секторот за внатрешна контрола и  професионални 
стандарди  на пристрасен и несоодветен начин ги испитува наводите на граѓаните и на 
Народниот правобранител што има за последица несоодветно казнување на полициските 
службеници кои ги повредиле уставните и законските права на граганите. Народниот 
правобранител смета дека е задолжително продлабочување на соработката со овој 
сектор бидејќи истиот треба да претставува важен превентивен орган. По претходно 
спроведена постапка од канцеларијата на Народниот правобранител во два предмета е 
доставена иницијатива за покренување постапка заради утврдување дисциплинска 
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одговорност на полицајци кои ги пречекориле своите службени овластувања и физички ги 
малтретирале подносителите на  претставките. 

 

Народниот правобранител смета дека Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди откако ќе ги заврши истрагите го контактира Народниот 
правобранител за да објасни дека не се утврдени пречекорувања на службените 
овластувања без да ги презентира основите за такво нешто. Постои впечаток дека 
вработените во Секторот го сметаат Народниот правобранител како свој соперник, иако  
го признаваат неговото значење на надворешен  контролор. 

 

Државјанството и понатаму претставува проблем за  лицата кои се уште го 
немаат регулирано тој статус. Факт е дека со овој проблем се соочуваат особено 
припадниците на албанската заедница и тоа претежно од Скопје и Куманово. Упорната и 
доследната посветеност на Народниот правобранител кон овој проблем, од кој зависи 
остварувањето на низа други права, резултираше со целосна доверба во институцијата 
Народен правобранител. Народниот правобранител бараше да се измени  Законот за 
државјанство на Република Македонија и истиот да се усогласи со Европската конвенција 
за државјанство. Ваквата заложба резултира со усвојување на измените на Законот за 
државјанство во март 2004 година. Како резултат на измените на Законот за 
државјанство, поголем број граѓани во текот на 2004 година бараа помош од Народниот 
правобранител за остварување на ова право. Народниот правобранител воспостави 
секојдневна комуникација и соработка со Секторот за управно-надзорни работи и 
неговото одделение за државјанство. 

 

Народниот правобранител презеде мерки и активности и во однос на работењето 
на  Посебната комисија на Владата на Република Македонија за утврдување на 
условот владеење со македонскиот јазик. Поради утврдени пропусти во работата на 
оваа Комисија, Народниот правобранител до Владата достави препорака за 
разрешување на претседателката на Комисијата и преиспитување на работењето на 
другите членови, но и по две ургенции препораката не беше прифатена. 

 

Несоодветното и бирократско работење на службите на државната безбедност 
кои во постапките за државјанство треба да даваат мислење во однос на исполнување на 
условот лицето да не ја загрозува безбедноста и одбраната на државата и понатаму 
останува една од главните причини за отежнување и одолжување на постапките за прием 
во државјанство. Народниот правобранител смета дека е крајно време  вработените во 
овие служби да постапуваат согласно принципот на владеењето на правото и по 
барањата да одговараат во предвидените законски рокови. 

 

Измените на Законот за државјанство и добрата соработката на Народниот 
правобранител со Секторот за државјанство резултира со  зголемен број на позитивни 
решенија, што во крајна линија позитивно се одразува врз правата на лицата што 
побарале помош и заштита од Народниот правобранител. 

 

Од неколку увиди во село Сопот-Кумановско, Народниот правобрантиел 
констатира дека на некои жители од селото нерегулираните граѓански состојби им 
создаваат сериозни проблеми во правниот живот како што се: незапишувањето во 
матични книги, неможноста да се стекнат со лични исправи и друго. Со оглед на 
сериозноста на проблемот Народниот правобранител од Министерството за внатрешни 
работи и од Министерството за образование побара, секе во рамките на своите 
надлежности да преземе мерки и дејствија за надминување на проблемот. Податоците 
што ги има Народниот правобрантиел покажуваат дека овој проблем и понатаму е 
присутен. 

 

Иницијативата на Народниот правобранител за елиминирање на сите формални 
пречки при пријавувањето на живеалиштето на македонските државјани не наиде на 
соодветен одговор од Министерството за внатрешни работи и ресорниот министер. Од 
доставените претставки Народниот правобранител констатира дека управните служби на 
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Министерството многу често ги одбиваат барањата на граѓаните за регулирање на 
нивното фактичко живеалиште. При решавање на секое конкретно барање управниот 
орган секогаш треба да ги има предвид универзалноста на слободата на движење и 
населување на човекот и граѓанинот, а не органот да го одредува неговото место на 
живеење и престој. Органот за внатрешни работи треба да ја остварува само 
контролната функција во однос на вистинското место на живеење. Народниот 
правобранител смета дека на граѓаните им се оневозможува остварувањето на голем 
број гарантирани слободи и права и дека од тие причини е потребно усогласување со 
европските стандарди за правните концепти на термините: место на престој и 
живеалиште. 

 

Со оглед дека непризнавањето на документите на администрацијата на УНМИК-
Косово од страна на Владата на Република Македонија, им создаваше сериозни 
проблеми на  граѓаните кои врз основа на овие документи  требаше да остварат права 
пред државните управни органи во Македонија особено при регулирање на граѓанските 
состојби, Народниот правобранител до Владата на Република Македонија  достави 
информација за сериозноста на проблемот, по што беа донесени  Заклучоци за 
прифаќање и признавање на документите на УНМИК. 

 

Народниот правобранител во текот на 2004 година имаше успешна соработка и со 
Секторот за странци при Министерство за внатрешни работи во однос на остварувањето 
на одредени права на странски државјани. 

 

Освен соработката со Секторот за управно-надзорни работи, соработката на 
Народниот правобранител со другите сектори на Министерството за внатрешни работи 
како што е Секторот на јавната и особено државната безбедност е тешка, некооперативна 
и неефикасна. Во оваа насока загрижувачко е отсуството на спремност на овие органи да 
соработуваат со Народниот правобранител. Заради подобрување на комуникацијата и 
исполнување на обврските кон институцијата Народен правобранител, во почетокот на 
2004 година остварена е работна средба помеѓу Народниот правобранител и одговорни 
функционери на Министерството за внатрешни работи при што се договорени методи на 
идна соработка која до сега не резултира со конкретни подобрувања. 

 

Иако граѓаните со голема надеж и доверба доаѓаа кај Народниот правобранител 
со цел истиот да ги заштити нивните повредени права во полициска постапка, поради  
несоодветната соработка од страна на Министерството за внатрешни работи изостанува 
ефикасноста во постапувањето на Народниот правобранител. Забележано е дека 
вработените во органот за внатрешни работи не го откриваат идентитетот и податоците 
за овластените службени лица кои учествувале во повредите на слободите и правата на 
граѓаните, поради што не може да се предложат конкретни постапки за утврдување на 
нивната одговорност, а се во надлежност на Народниот правобранител. Во тој правец 
важно е да се продлабочи соработката со Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди бидејќи истиот претставува важен превентивен орган во 
рамките на Министерството за внатрешни работи. 

 

Од досегашното постапување по предметите од областа на полициската постапка 
произлегуваат оцените и констатациите дека во голема мерка не се почитуваат барањата 
и одлуките на Народниот правобранител од страна на поедини сектори и служби на 
Министерството за внатрешни работи и од самото министерство како целина. Причините 
се во дијапазон од недоволната едуцираност и информираност на припадниците на 
Министерството за положбата и ингеренциите на Народниот правобранител, па се до 
свесното игнорирање на институцијата од страна на раководните лица на ова 
министерство. 

 

За надминување на ваквите состојби Народниот правобранител наидува на 
широка поддршка и помош од страна на меѓународните организации и претставништва во 
Републиката. Особено треба да се истакне досегашната соработка со мисиите на ОБСЕ-
Мисија во Скопје, ИЦИТАП и ПРОКСИМА на полето на заштитата на правата во 
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полициската постапка и во едукацијата на полициските службеници  за  улогата и 
работата на Народниот  правобранител. 

 

За одбележување е и учеството на канцеларијата на Народниот правобранител во 
проектите на меѓународните организации околу имплементацијата на Кодексот на 
полициската етика и околу претстојните реформи на македонската полиција што е од 
приоритетна важност на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. 
Канцеларијата на Народниот правобранител е соодветно застапена и активно  учествува 
во Работно-советодавната  група за унапредување на соработката помеѓу 
Министерството за внатрешни  работи, невладините организации и Народниот 
правобранител т.н. МИНОП група под  покровителство на канцеларијата на Високиот 
комесар за човекови права на Обединетите нации во Скопје. 
 

Од горепосочените состојби произлегува констатација дека вработените во 
Министерството за внатрешни работи во недоволна мера ги почитуваат загарантираните 
уставни и законски слободи и права на граѓаните. За надминување на ваквите состојби,  
Народниот правобранител препорачува: 

• Министерството за внатрешни работи за да биде ефикасен сервис на 
граѓаните, неопходно е да се ослободи од некои несуштински функции; 

• Прашањето за употреба на оружје и други средства за присилба да биде 
уредено со закон; 

• Доследно да се почитуваат прописите во постапката при повикување, 
задржување, приведување и лишување од слобода во полициската постапка; 

• Да се зајакнат и докрај спроведуваат инструментите за утврдување 
одговорност на полициските службеници за кои ќе се утврди дека ги 
повредуваат основните слободи и права на човекот и граѓанинот; 

• Да се воведе континуирана едукација и стручно усовршување, особено на 
припадниците на унифирмираниот дел на полицијата кои имаат овластувања 
за употреба на средства за присилба и огнено оружје; 

• Да се развијат проекти за соработка на полицијата и локалното население; 
• Да се преземат мерки за навремено и ефикасно спроведување на управните 

постапки во кои граѓаните остваруваат права што се однесуваат на нивните 
граѓански состојби; 

• Да се донесе подзаконскиот акт за примена на одредбите од Законот за 
државјанство на Република Македонија; 

• Комисијата на Владата на Република Македонија надлежна за утврдување на 
условот-владеење на македонски јазик да има пофлексибилен однос кон 
постарите лица; 

• Доследно да се почитува Законот за пријавување на живеалиште и 
престојувалиште од страна на Министерството за внатрешни работи од аспект 
на уставно загарантираното право граѓанинот самостојно да го избира местото 
на живеење; 

• Министерот за внатрешни работи да дастави писмена наредба до сите 
организациски единици на Министерството за внатрешни работи да 
соработуваат со Народниот правобранител како што е утврдено во Законот за 
Народниот правобранител. 

 
 

3.3. Заштита на правата на граѓаните 
       во областа на правосудството 

 
Една од областите кои претставуваат поле на дејствување, остварување на 

функцијата и законските надлежности на Народниот правобранител е областа на 
правосудството во која се обработуваат претставките на граѓаните поднесени во врска со 
дејствија или пропуштања на дејствија од страна на носителите на правосудната 



                 
              Naroden pravobranitel 
              (Ombudsman)                                         
 

           28 
 

функција или на администрацијата во правосудните органи. Поконкретно тоа се 
претставки што се однесуваат пред се на судските органи, но и на работата на Јавното 
обвинителство како посебен државен орган за прогон на сторителите на кривични дела, 
нотарската служба, адвокатурата, Јавното правобранителство како служба на Владата за 
заштита на имотните интереси на Република Македонија и казнено-поправните и 
воспитно поправните установи. 
 
 

3.3.1. Судство 
 

За разлика од претходниот период, со законските овластувања во кои се 
предвидува можноста за преземање дејствија и мерки за заштита од неоправдано 
одолжување на судските постапки или несовесно и неодговорно вршење на работите на 
судските служби, Народниот правобранител може, без да ги повредува принципите на 
самостојност и независност на судската власт, да го даде својот придонес во 
подобрувањето на состојбите во сферата на судството кога станува збор за 
времетраењето на судските постапки и правилното функционирање на судската 
администрација. 

 

Врз основа на ваквите надлежности, иако комуникацијата со судовите за проверка 
на наводите во претставките Народниот правобранител ја врши во писмена форма, во 
одредени случаи, кога ќе оцени дека проверката на наводите може побрзо и поефикасно 
да се изврши, Народниот правобранител тоа го прави со телефонски јавувања и врз 
основа на непосреден увид во судските списи. 

 

Во текот на минатата година во канцеларијата на Народниот правобранител 
најголем број претставки беа регистрирани во областа на судството. Повеќето од нив се 
однесуваа на прашања за кои не е надлежен Народниот правобранител, туку повисоките 
судски инстанци, но добар дел се однесуваа и на одолжување на судските постапки за 
што Народниот правобранител ги користеше своите овластувања од Законот. 
Резултатите од постапувањето го потврдија она што со години наназад е ноторен факт, 
факт кој им е добро познат не само на странките во постапките и на Народниот 
правобранител, туку и на релевантните фактори во самата судска, во извршната и во 
законодавната власт, а тоа е дека македонското судство е неажурно и дека граѓаните и 
другите субјекти во голем број случаи многу тешко ги остваруваат своите права, а 
понекогаш се чини дека правдата воопшто не е достижна. 

 

Иако во последниве години направени се измени во законската регулатива 
особено во делот на процесните постапки, принципот судење во разумен рок прифатен 
низ нив во начелото ефикасност на постапката не ги дава посакуваните резултати. 
Бидејќи ова не се констатациии само на Народниот правобранител, се поставува 
прашањето дали направените измени се  вистински и дали само законската регулатива е 
причина за долготрајноста на постапките или пак и субјективниот момент има големо 
влијание за ваквите состојби. Ако како пример  го земеме случајот по предметот на 
Основниот суд Скопје 2-Скопје К.бр.796/98 каде првостепената пресуда е донесена во 
1999 година, истата е укината од страна на Апелациониот суд во Скопје и предметот е 
вратен на повторно одлучување пред првостепениот суд во декември 2000 година, а 
оттогаш до денес предметот не е повторно насрочен, ако се земе предвид фактот дека и 
јавниот обвинител, како странка во постапката, воопшто не се заинтересирал за 
продолжување на постапката, а дека обвинетиот е лице со криминално досие, тогаш се 
поставува прашањето дали само објективните фактори се причина за долготрајноста на 
судските постапки или пак и  субјективниот елемент  има големо влијание. Се наметнува 
и прашањето дали сите граѓани имаат еднаков пристап до правдата и зарем не е 
оправдан сомнежот за постоење на често споменуваната корупција во судството на која  
многу се чувствителни носителите на судиската функција. 
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Се додека постојат вакви појави како во случајов и додека не се направат коренити 
промени во многу сегменти за надминување на истите, нема да може да се зборува за 
враќање на изгубената доверба во судството. 

 

Стратегијата за реформи во правосудниот систем и акциониот план за нејзино 
спроведување е неминовност која час поскоро треба да се имплементира за да се 
изгради ефикасен и функционален правосуден систем заснован на европски правни 
стандарди и тоа не поради желбите за членство во евроатлантските структури, туку пред 
се поради обврската на граѓаните на Република Македонија да им се  обезбеди правна 
сигурност што е темелна вредност на уставниот поредок, а тие да чувствуваат дека 
живеат во општество во кое владее правото и функционира правна држава. 

 

Изнесените констатации се темелат на заклучоци произлезени од предметното 
работење и на општиот впечаток што за состојбите во областа на судството е присутно 
во јавноста. Народниот правобранител ги цени напорите што се преземаат за 
надминување на проблемите, па во името на граѓаните инсистира на темелни реформи 
во судскиот систем во поглед на: доизградување на законската регулатива, особено во 
делот на процесното законодавство, подобрување на внатрешната организација во 
судовите и нивната техничка опременост и во поглед на изборот и разрешувањето на 
носителите на судиската функција заради целосна независност од законодавната и 
извршната власт, потребата од  постојана едукација на судскиот кадар и помошниот 
персонал, во подигање на моралниот лик на судијата и на другите судски работници и 
секако во подобрувањето  на материјалната состојба на носителите на судиската 
функција, што исто така е значаен елемент за повисока свест, совест и некоруптивно 
однесување. 
 
 

3.3.2. Јавно обвинителство 
 

Правилното функционирање на јавно-обвинителската организација како сегмент 
на правосудниот систем во поширока смисла на зборот, исто така е од  особено значење 
за заштита на основните слободи и права на граѓаните и организација која има огромен 
придонес за нивната правна сигурност. 

 

Иако на сметка на нејзиното функционирање до Народниот правобранител во 
текот на извештајната година се регистрирани многу мал број претставки, сепак она што е 
прикажано како проблеми во областа на судството во секој случај се однесува и на 
Јавното обвинителство. Оттука и за овој орган се однесуваат забелешките за недоволна 
стручност и совесност во постапувањето по предметите што се манифестира во 
недоволно следење на текот на постапката сметано од примањето на кривичната 
пријава, па се до донесување правосилна пресуда од страна на судот што придонесува 
за одолжување на постапката пред јавниот обвинител, а понекогаш и  до застареност 
на кривичниот прогон. 

 

Народниот правобраниетл се надева дека опшествените напори и мерки што се 
преземаат за подобрување на состојбите во судството ќе придонесат за подобрување на 
состојбите и во јавно-обвинителската организација која претставува само дел во системот 
на власта во кој граѓаните барат разрешување на спорните општествени односи. 
 
 

3.3.3. Јавно правобранителство,  
          адвокатура и нотаријат  

 
Јавното правобранителство, адвокатурата и нотаријатот, како посебни служби 

пред кои граѓаните исто така остваруваат свои права и интереси, во текот на минатата 
година воопшто не беа посочени како прекршители на нивните уставни и законски права. 
Причината за ова веројатно не произлегува од тоа дека од нивна страна не е сторена 
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ниту една повреда на правата на граѓаните или дека кај нив функционира се беспрекорно, 
туку веројатно во фактот дека Јавното правобранителство сепак претставува служба која 
ги штити пред се имотните интереси на Република Макрдонија, адвокатурата правните 
интереси на граѓаните и правните субјекти, а нотаријатот решава неспорни работи и дека 
врската помеѓу граѓаните од една и овие служби од друга страна е од поинаков карактер 
отколку нивната врска со судовите и Јавното обвинителство. 

 

Друга причина што  влијае да не бидат регистрирани претставки на адреса на овие 
служби веројатно е и недоволната информираност на граѓаните дека и во случај на 
повреда на нивните права од овие служби, за помош можат да се обратат до Народниот 
правобранител што укажува на потребата во наредниот период Народниот 
правобранител да обрати поголемо внимание во правец на нивна едукација. 

 
 
3.3.4. Казнено-поправни и 
          воспитно-поправни установи 

 
Заштитата на правата на граѓаните на кои врз основа на судска одлука слободата 

на движење им е ограничена е една од најсуптилните сфери што спаѓаат во доменот на 
остварувањето на функцијата на Народниот правобранител. Поради ограничувањата во 
слободата на движење, сосема е очекувано притворените и осудените лица да се 
соочуваат со проблеми во комуникацијата со надворешниот свет особено со 
институциите на системот пред кои можат да остваруваат одредени права и интереси, 
кога тие не им се ограничени или одземени врз основа на правосилна судска одлука. 

 

Ваквите проблеми во комуникацијата со Народниот правобранител се надминати 
со новиот Закон за народниот правобранител, кој во член 31 предвидува право и обврска 
на Народниот правобранител да ги следи состојбите со  почитување и заштита на 
уставните и законските права на приведените, притворените и лицата кои издржуваат 
казна затвор или воспитно-поправни мерки во казнено-поправните или воспитно-
поправните установи. Ваквите обврски и овластувања Народниот правобранител може да 
ги врши во секое време, без претходна најава или одобрение и со приведените, 
притворените или затворените лица да разговара без присуство на службено лице. 
Законот исто така ја гарантира тајноста на писмената комуникација на притворените и 
затворените лица со Народниот правобранител, односно не подлежи на цензура. 

 

Во практиката, по стапувањето во сила на Законот, постоеја одредени 
недоразбирања во поглед на новите овластувања на Народниот правобранител, но по 
една година може да се каже дека тие се минато и дека Народниот правобранител нема 
пречки во остварување на функцијата, со што на оваа категорија граѓани им гарантира 
полесно и со поголема слобода да се обратат до него кога сметаат дека нивните слободи 
и права се повредени од страна на службените лица во установите во кои се сместени со 
одлука на надлежен суд. 

 

Во извештајната година Народниот правобранител изврши повеќе посети на 
најголемата Казнено-поправна установа “Идризово”-Скопје во која речиси постојано 
престојуваат по околу 1000 осудени лица и Затворот “Скопје”-Скопје во кој се сместени 
лица со помали временски казни, притворени лица и во која се уште функционира 
Воспитно-поправниот дом “Тетово” од Тетово. 

 

Цел на посетите беше да се изврши увид  на условите под кои притворените и 
осудените лица ги издржуваат мерките притвор или затворските казни и тоа: во однос на 
самото сместување, здравствената заштита, правната помош што установата е должна 
да им ја даде, можностите за одржување на колективната и личната хигиена, 
обезбеденоста со облека и обувки, условите и можностите за рекреација, работната 
ангажираност, квалитетот на храната, едукацијата и дали процесот на ресоцијализација 
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овозможува нивно оспособување по издржаната казна да се вклучат во опшеството со 
најдобри изгледи за самостоен живот во согласност со закон. 

 

Општ впечаток е дека македонското општество во пенитенцијарниот систем не 
создало услови за вистинска ресоцијализација на осудените лица, а издржувањето на 
казната се доживува единствено како одмазда на државата кон оние кои ги прекршиле 
законските норми. И покрај фактот дека во одредени сегменти во Казнено-поправната 
установа “Идризово” со извршените санации и адаптации сторени се извесни 
подобрувања на условите во делот на сместувањето, за такво нешто не може да стане 
збор во  Затворот “Скопје”-Скопје каде пред се постои пренатрпаност поради 
ограничениот капацитет со кој располага оваа установа. 

 

Во делот од затвореното одделение на Казнено-поправната установа “Идризово” и 
во Затвор “Скопје”-Скопје, без оглед на ставот на притворените и осудените лица, повеќе 
од очигледно е ниското ниво на колективна и лична хигиена, нискиот стандард на 
сместување, како и недоволна загреаност на просториите во зимски услови. Исто така на 
притворените и осудените лица им се обезбедени минимални стандарди и права во 
поглед на движењето на отворено и исхраната иако истата се подготвува според 
утврдени критериуми. Забележана е и неадекватна здравствена заштита, отсуство на 
вистинска едукација, па дури и рестриктивно користење на погодностите предвидени во 
Законот за извршување на санкциите и тогаш кога постојат можности и услови за тоа. 

 

Во непосредните разговори на Народниот правобранител со осудените лица, 
извршени по нивно писмено барање или врз основа на телефонски повик, често пати е 
констатирано дека не им се овозможува потребната правна помош, дека превоспитната 
служба како воопшто да не функционира и дека внесувањето на наркотици е проблем со 
кој Казнено-поправната установа “Идризово” многу тешко се справува. Ваквите услови 
под кои притворените и осудените лица ги издржуваат мерките притвор или затворските 
казни за Народниот правобранител претставуваат една од причините самите тие некојпат 
да посегнат по највредното-сопствениот живот. 

 

Сето ова укажува дека се потребни коренити промени во пенитенцијарниот систем 
во Република Македонија кој во моментов се потпира на Законот за извршување на 
санкциите од 1997 година. 
 

За да се обезбеди владеење на правото како основен предуслов за 
функционирање на правна држава, а со тоа остварување на основните човекови слободи 
и права и остварување на функциите на пазарното стопанство, Народниот правобранител 
смета дека се неопходни итни и коренити промени во целокупниот правосуден систем 
почнувајки од  судскиот систем преку реформи во јавното обвинителство, адвокатурата, 
нотаријатот, јавното правобранителство, па се до реформи во пенетенцијарните установи 
кои пред се треба да опфатат: 

• Промени во организациската поставеност и надлежностите на судовите, 
реформа на материјалното и процесното законодавство и негова 
хармонизација со европското со што би се растовариле судските органи од 
предмети со помало значење, задолжително решавање на предмети од 
различни области во адхезиона постапка, депенализација на одредени 
кривични дела против честа и угледот, кадровско доекипирање во согласност 
со обемот на работата и воведување  информатичка технологија со што би се 
создале реални претпоставки на субјектите во правото да им се обезбеди 
поголема правна сигурност и побрз пристап до правдата; 

• Зајакнување на самостојноста и независноста на носителите на судиската и 
обвинителската функција преку промени во постапката за избор и 
разрешување, финансирање и наградување; 

• Востановување систем на континуирана едукација на носителите на правната 
професија, особено во судството и јавното обвинителство, како и постојана 
едукација на административниот персонал; 
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• Подигање на етиката и моралот на правосудниот персонал и 
бескомпромисност во борбата против појавата на корупција во сите сегменти 
на правосудниот систем; 

• Преземање итни мерки за продолжување на  реконструкцијата, санацијата и 
опремувањето на КПУ “Идризово”, Затворот “Скопје” и другите казнено 
поправни установи со цел да се подобрат условите за престој на притворените 
и осудените лица; 

• Подобрување на хигиента, квалитетот на храната и затоплувањето во 
превоспитните установи, овозможување престој на чист воздух, рекреација и 
користење на погодностите во согласност со законот; 

• Подобрување на кадровската екипираност во овие установи со цел да се 
обезбеди поадекватна здравствена заштита на притворените и осудените лица 
и подобрување на квалитетот на самиот превоспитен процес со цел да им се 
овозможи на осудените лица по издржаната казна успешно вклопување во 
општеството; 

• Создавање контролни тела и механизми кои би ги исклучиле можностите за 
појави на тортура, нехумано и нечовечко постапување кон осудените и 
притворените лица; 

• Измени во казненото законодавство со цел создавање услови за воведување  
систем на извршување на алтернативни мерки и пробационен систем во 
согласност со меѓународните стандарди и 

• Обезбедување претпоставки за операционализација на уставниот принцип за 
правична и соодветна застапеност на припадниците на заедниците во казнено-
поправните установи, судовите, јавното обвинителство и другите служби на 
правосудниот систем. 

 
 

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

 
Имотно-правната област која пред се ги опфаќа сопственичко-правните односи во 

државата, како основа на секој економски систем е предуслов за етаблирање на правната 
држава и на пазарното стопанство. Токму затоа основната цел на Народниот 
правобранител и во овој извештаен период беше дејствата и мерките што ги презема 
пред органите на државната управа и другите органи и организации што имаат јавни 
овластувања да бидат во прилог на ефикасно, рационално, функционално и навремено 
извршување на работите заради нивно објективно постапување и одлучување и 
создавање претпоставки за обезбедување на правата на граѓаните. 

 

Сопственоста е основна економско-правна категорија чијшто облик ја определува 
структурата на општественото уредување и не случајно нејзината правна заштита се 
третира како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

 

Токму ваквото значење на сопственоста во практичниот живот доведува до појава 
на многубројни спорни имотно-правни односи од правна и фактичка природа меѓу 
граѓаните и државата, односно третите лица и тоа е основна причина граѓаните да бараат 
покренување постапка заради заштита на правата од областа на имотно-правните односи 
најчесто во постапките за: 

- денационализација-враќање во сопственост на национализиран имот; 
- обезбедување права на градежното земјиште, особено постапката за 

трансформација на правото на користење на градежното земјиште во право на 
сопственост; 
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- запишување на правото на сопственост на недвижностите и на другите 
стварни права на недвижностите  во катастарот на недвижностите, како и во книгите во 
кои се вршат измени на корисниците на земјиштето катастар на земјиште и 

- експропријацијата на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на 
земјиште, згради и други објекти заради изградба на објекти и изведување на други 
работи од јавен интерес, утврдување на јавниот интерес и определувањето на 
праведниот надомест за експроприраните недвижности.   

 

Министерството за финансии, кој според законот е орган за денационализација и 
од него формираните комисии за денационализација, Управата за имотно-правни работи 
со нејзините организациски единици, како орган во состав на Министерството за 
финансии, Државниот завод за геодетски работи со одделенијата за премер и катастар и 
Министерството за транспорт и врски со своите организациски единици, 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 
барања на граѓаните од областа на имотно-правните односи и пред кои Народниот 
правобранител надлежно постапува. 

 

Генералната оцена за состојбите по однос на конкретнава област е дека се уште 
не е постигната уставно прокламираната цел за приватната сопственост, како темел на 
општествено-економскиот систем, бидејќи процесот на приватизација на општествената, 
односно државната сопственост во Република Македонија во повеќе сегменти се уште е 
во тек, како што е денационализацијата на поранешната сопственост, а прашањето за 
приватизација на градежното земјиште, односно престанувањето на категоријата право 
на користење градежно земјиште како наследство од поранешниот општествено-
политички систем, која Уставот на Република Македонија, Законот за сопственост и други 
стварни права и Законот за градежно земјиште не ја предвидуваат е на самиот почеток. 
Притоа, се разбира, основната причина за запирање на динамиката на приватизацијата 
на погоре споменатиот процес не произлегува од непостоење интерес на субјектите да 
станат сопственици на имотот, туку или во непостоењето, а во најголем број случаи,  во 
неприменувањето на законската регулатива што заедно доведува до непочитување и 
постојано повредување на уставните и законските права на граѓаните, односно нивно 
тешко остварување. 

 

Со оглед на ова Народниот правобранител од предметното постапување 
констатира дека: 

- постапките по повод барањата на граѓаните и другите лица не се извршуваат на 
најсовесен, наједноставен и најефикасен начин; 

- постои тенденција за попречување на остварувањето на правата и интересите 
на граѓаните; 

- при вршењето на службените должности и при донесувањето одлуки органите и 
организациите се раководат од погрешна, неоправдана или неразумна оцена на 
фактичката состојба; 

- не се обезбедува еднаков третман на граѓаните при вршењето на службените 
должности; 

- не постои меѓусебна синхронизација во работата на државните органи и 
органите и организациите што имаат јавни овластувања; 

- надлежните органи многу често не ги доставуваат до Народниот правобранител 
бараните објаснувања, информации и докази, не го известуваат за преземените мерки за 
спроведување на барањата, предлозите, мислењата, препораките или укажувањата, ниту 
пак, ги доставуваат донесените одлуки. 

 

Инаку, во овој извештаен период најголем дел од поднесените претставки се 
однесуваа на остварувањето и заштитата на правата на граѓаните во процесот на 
денационализација, односно во постапката за враќање на имот и видот, условите и 
постапката за давање надомест за имот одземен во корист на државата. Притоа 
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неспорна констатација е дека оваа постапка неоправдано се одолжува што создава 
чувство на сомнеж во вистинската намера на државата за потполно спроведување на 
процесот на денационализација во очекуваниот рок од шест години. 

 

Имено, постапувајќи по поднесените претставки чија содржина е остварување 
право на денационализација, општ впечаток е дека органот за денационализација, како 
во првостепената постапка така и во постапката по вложените жалби, воопшто не го 
почитува рокот за донесување одлука по предметните барања, односно жалби што секако 
доведува до несогледиви штетни последици, односно губење на довербата на граѓаните-
поранешни сопственици или нивните наследници дека државата конечно ќе ја отстрани 
историската неправда што им била нанесена. 

 

Исто така, за случаите кога е донесен правосилен и извршен управен акт со кој 
поднесеното барање на граѓаните за враќање на национализираниот недвижен имот е 
уважено со разни изговори се избегнува обврската за преземање дејства за негово 
извршување и предавање во непосредно владение на поранешните сопственици, 
односно нивните правни наследници. Притоа воопшто не се почитуваат правилата на 
постапката и во краен случај доколку органот смета дека извршувањето ќе произведе 
ненадоместлива штета за правата на трети лица или државата, потребно е да донесе 
управен акт со кој времено ќе го одложи од извршување, а со тоа ќе се обезбеди и 
користењето на уставно гарантираното право на жалба. 

 

Ова се однесува и за правосилните решенија во кои е определено дека се дава 
надомест од ист вид за одземениот имот, но дека надоместот ќе се определи со 
дополнително решение при што скоро да не постои случај за кој Народниот 
правобранител постапувал, а органот за денационализација да постапил во таа насока. 
Се прават повреди на правилата во постапката при донесување првостепени и 
второстепени решенија бидејќи фактите нецелосно и погрешно се утврдуваат и погрешно 
се применува материјалното право, а како илустрација на таквото постапување го 
наведуваме следното: 

- барањата за денационализација се одбиваат како неосновани, само заради  тоа 
што подносителите на претставките во своите барања за денационализација не поднеле 
доказ за сопственост, ниту акт за одземање; 

- не се прифаќаат како единствен доказ уверенијата и другите исправи за 
фактите за кои се води службена евиденција, издадени согласно со податоците на 
службената евиденција кои  имаат значење на јавна исправа; 

- во постапката воопшто не се преземаат дејства ако актот за одземање на имот 
и доказите за сопственост барателот не може да ги приложи и покрај тоа што органот за 
денационализација е должен да ги прибави по службена должност, доколку тие се 
наоѓаат кај сегашниот корисник или кај друг орган, односно организација; 

- барањата за денационализација се одбиваат со образложение дека предмет на 
денационализација не може да биде одземен имот за кој е платен, односно даден 
надомест при што првостепениот управен орган само констатира дека за одземениот 
имот - предмет на денационализација на поранешниот сопственик му бил определен 
надомест, но воопшто не се впушта во дополнително утврдување на фактот дали така 
определениот надомест во меѓувреме му бил платен. 

 

За сето ова, покрај постоењето на субјективни причини кај државните службеници 
кои постапуваат по поднесените барања, секако придонесува и постоењето на објективен 
фактор, а тоа е недоволната екипираност на одделенијата за имотно-правни работи, 
односно на Управата за имотно-правни работи во состав на Министерството за 
финансии. 

 

Многу често се забележува селективен пристап во постапувањето на комисиите за 
денационализација при одлучувањето по поднесените барања, односно постапките за 
некој  посложени предмети се решаваат брзо, а притоа голем дел од барањата 
остануваат нерешени подолго време, па има и случаи постапки да траат и по нелколку 
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години. Исто така, забележани се случаи на различно постапување при идентични 
барања за денационализација, односно различна примена на материјалното право. Тоа 
значи дека често пати државните службеници, кои постапуваат по барањата на граѓаните, 
своите работни обврски и овластувања ги извршуваат несовесно, нестручно, 
неодговорно, неефикасно и пристрасно, поради што се  наметнува сомневањето за 
постоење на корупција. 

 

Што се однесува до правато на градежното земјиште, како што е познато, се до 
1991 година, односно до донесувањето на Законот за изменување на Законот за 
градежното земјиште, градежното земјиште беше во општествена сопственост, а со 
донесувањето на означениот закон премина во државна сопственост со што Република 
Македонија стана носител на сопственоста на градежното земјиште така што се создадоа 
претпоставки за негова приватизација бидејќи во најголем дел постои право на користење 
на физички и правни лица кое го стекнале во смисла на содржината на прописите со кои 
била уредена општествената сопственост. 

 

Во текот на 2001 година беше донесен нов Закон за градежно земјиште, но и во 
овој извештаен период за поголем дел од субјектите и натаму беше ограничена 
примената на неговите нормативни решенија што се однесуваат за трансформација на 
правото на користење градежно земјиште во право на сопственост, со оглед на тоа што 
државата, преку носителот на законодавната власт-Собранието на Република 
Македонија, се уште не ја пополни правната празнина настаната со Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија со која дел од одредбите од Законот, како и 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 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 и уставното начело за 
еднаквост на граѓаните пред Уставот и законот. 

 

Меѓутоа, континуирано продолжи практиката на претставниците од Управата за 
имотно-правни работи на Министерството за финансии и Министерството за транспорт и 
врски да објавуваат информации во електронските медиуми и во средствата за јавно 
информирање, дека граѓаните кои нема да поднесат барање за откуп на градежното 
земјиште согласно Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно 
изградено земјиште сопственост на Република Македонија 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. 

 

Во извештајниот период на беше докрај изведен моделот на трансформација на 
градежното земјиште на јасен, прецизен, разбирлив и конзистентен начин, а бидејќи во 
случајов станува збор за признавање и стекнување права на граѓаните (право на 
сопственост) условите и постапката за негово стекнување и остварување, можат 
единствено да се уредуваат со закон, а не и со подзаконски акт со кој можат само да се 
доразработуваат и допрецизираат одделни законски одредби во функција на нивно 
извршување. Оттука, во корелација со сето претходно изнесено никако не смее да се 
изведе заклучок дека со истекот на рокот на нејзината примена граѓаните ќе го изгубат 
таквото право. 

 

По однос на постапките за запишување права на недвижностите во катастарот 
на недвижностите, односно земјиштето и понатаму останува во неколку наврати 
изнесената констатација дека истите континуирано се одолжуваат, постои 
непрофесионален однос на вработените и крајно непочитување и игнорантски однос за 
интервенциите на Народниот правобранител особено од Секторот за премер и катастар 
во Скопје за кој се однесуваат скоро сите поднесени претставки. 
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Забележани се случаи кога воопшто не се почитува законски пропишаната 
постапка за експропријација, односно воспоставување право на службеност и се 
ограничува уставно гарантираното право на сопственост и владение, од една страна, а од 
друга страна граѓаните многу тешко го остваруваат правото на исплата на определениот 
праведен надомест за експроприраниот имот дури  и кога за истото поседуваат соодветни 
исправи - спогодби или судски одлуки. 

 

Тргнувајќи од ваквата состојба, 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 процесот на денационализцијата доставена е посебна информација до 
функционерот кој раководи со Министерството за финансии. Посебна информација е 
доставена и до секретарот на второстепениот управен орган-Комисијата за решавање во 
управна постапка во втор степен по предметите од областа на премерот, катастаротот и 
запишувањето на правата на недвижностите со оглед на тоа што во изминатиот период 
по ниеден предмет не е добиен повратен одговор за преземените дејства и донесените 
одлуки по доставуваните дописи, односно вложени жалби од граѓаните подносители на 
претставки. 

 

Исто така, за немал број на предмети известен е и директорот на Државниот завод 
за геодетски работи, особено по однос на работењето на Секторот за премер и катастар 
во Скопје од каде многу ретко се добиваат бараните податоци и информации. 

 

Неспорно е дека во настојувањето да даде што е можно поголем придонес во 
олеснувањето на остварувањето и заштитата на правата на граѓаните, Народниот 
правобранител континуирано се обидуваше да воспостави редовни контакти и потесна 
соработка со надлежните органи, во функција на надминување на проблемите на 
граѓаните од сферата на имотно-правните односи. Со оглед на тоа што не се 
воспоставени непосредни контакти, Народниот правобранител укажува на дел од 
проблемите како што се: 

- бавност, преголема бирократија и висок степен на субјективност при вршењето 
на управната постапка; 

- нестручност, а во одредени случаи може да се каже 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; 

-  неднаква примена на прописите. 
 

На крајот, со цел да се надминат погоре изнесените проблеми и да се овозможи 
побрзо и поефикасно остварување на правата на граѓаните пред надлежните органи, 
Народниот правобранител на надлежните органи: Владата на Република Македонија, 
Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски и Државниот завод 
за геодетски работи им препорачува: 

• Доследно почитување и примена на соодсветната законска регулатива; 
• Навремена и ефикасна постапка по повод доставените барања од страна на 

граѓаните; 
• Почитување на правосилните судски одлуки, исправите составени во законски 

пропишана форма и одлуките на државните органи; 
• Доследно почитување и придржување кон законски определените рокови; 
• Преземање мерки и активности за подигање на свеста  на државните 

службеници, особено на тие кои непосредно одлучуваат по барањата на 
граѓаните; 

• Почитување на барањата, препораките и другите укажувања на Народниот 
правобранител, навремено постапување по истите и воспоставување подобра 
соработка со Народниот правобранител; 
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• Преземање дејствија за реализирање на постигнатите спогодби за давање 
соодветен надоместок за експроприраниот имот или за одземено градежно 
земјиште; 

• Зајакнување на постоечките и изнаоѓање нови механизми заради поголема 
контрола и одговорност на државните службеници со цел елиминирање на 
можностите за појава на корупција; 

• Зајакнување на персоналните капацитети во комисиите за денационализација 
во функција на забрзување на постапките, како во прв така и во втор степен. 

 
 

3.5. Заштита на правата од областа 
        на урбанизмот и градежништвото 

 
Заштитата на правата на граѓаните на Република Македонија во областа на 

урбанизмот и градежништвото претставува една од позначајните области што беа 
предмет на работа на Народниот правобранител во извештајната година. 

 

Правната заштита на граѓаните им се дава во согласност со овластувањата од 
член 2 од Законот за народниот правобранител и правата и обврските што за нив од една 
и органите на државната управа од друга страна произлегуваат од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање, Законот за изградба на инвестициони објекти  и правата и 
обврските предвидени во подзаконските акти кои попрецизно регулираат одредени 
прашања од значење за  урбанизмот и градежништвото. 

 

Во оваа сфера на општествениот живот граѓаните го остваруваат есенцијалното 
право, правото на сопствен дом како основен предуслов за живот на човекот и неговото 
семејство, како и други права поврзани со урбаното живеење, односно право на 
пристапни патишта до сопствениот дом, до деловните објекти, нормално и непречено 
движење по сообраќајната инфраструктура и др. 

 

Досегашната несоодветна законска регулатива искористена за злоупотреби од 
страна на инвеститорите при градбата на објекти, недоследностите во нејзината 
примена од страна на инспекциските органи и неможноста на изготвувачите на 
урбанистичките планови да ги следат потребите на граѓаните за станбен и деловен 
простор, корупцијата на поединци што имаат активно учество во постапките за 
донесување на урбанистичките планови, на одобренијата за градба и инспекциските 
органи се основна причина за чести повреди на правата на граѓаните во областа на 
урбанизмот и градежништвото поради нарушување на нивните сопственички и други 
граѓански права. 

 

Инертниот однос на инспекциските органи и судовите да ги заштитат правата на 
засегнатите граѓани е основна причина за обраќање до Народниот правобранител како 
контролен механизам врз работата на јавната администрација. 

 

Иако во однос на претходниот период, постои тренд на намалување на поднесени 
претставки во оваа област, тоа е сепак резултат на вкупно намалениот број претставки 
доставени до канцеларијата на Народниот правобранител, а не на подобрување на 
состојбите во оваа сфера. Нумеричките показатели во прегледот за примени, решени и 
предмети во работа за извештајниот период даваат поцелосна претстава во кој обем се 
повредуваат уставните и законските права на граѓаните во сферата на урбанизмот и 
градежништвото, какви мерки се преземени од страна на Народниот правобранител за 
отстранување на констатираните неправилности и какви се резултатите од тоа. Како 
резултат на преземените дејствија само во неколку случаи остварено е правото на 
подносителите на претставките, а во останатиот дел постапката е се уште во тек или 
Народниот правобранител нема добиено повратна информација заради што со посебни 
информации ги извести непосредно повисокиот орган, Владата и Собранието на 
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Република Македонија и побара да се преземат мерки за надминување на ваквите 
состојби. 

 

Најголемиот дел од претставките се однесуваа на проблеми поврзани со 
одолжување на постапките за издавање одобренија за градба и постапките пред 
второстепената владина комисија; потоа за отстапување на инвеститорите при 
градбата на објектите од градежната документација и непреземање мерки од страна на 
градежната инспекција или за издавање  одобренија за градба во спротивност со Законот 
за изградба на инвестициони објекти, Правилникот за стандарди и нормативи за 
уредување на просторот и Правилникот за изградба на инвестициони објекти и Законот за 
сопственост и други стварни права; неизвршување на правосилни и конечни акти за 
уривање на бесправно изградени градежни објекти; неспроведување на програмите за 
изградба на улици или пристапни патеки од страна на единиците на локалната 
самоуправа, како и донесување детални урбанистички планови со кои се овозможува 
градба на градежни објекти спротивно на член 4 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, односно објекти што го нарушуваат правото на хумано живеење. 

 

Во постапувањето на Народниот правобранител во извештајната година како и во 
претходните години забележан е селективен пристап на органите во состав на 
Министерството за транспорт и врски особено во постапките при уривање на бесправни 
градби. Карактеристичен пример во текот на минатата година со кој може да се илустрира 
ваквото тврдење е случајот со акцијата за уривање на бесправни градби  што беше 
спроведена во Охрид и во други градови во Македонија кога приоритет во уривањето 
беше посветен на поголеми градежни објекти во центарот на Охрид и на објекти на 
брегот на езерото, а за сметка на тоа и по интервенцијата на Народниот правобранител 
акцијата не беше искористена за спроведување на решенија за уривање бесправни 
градби од помал обем, но од постар датум. Поради тоа Народниот правобранител доби 
впечаток дека со оваа акција државата застана само позади јавниот, а не и поединечниот 
интерес на граѓаните. 

 

Во своето повеќегодишно функционирање Народниот правобранител констатира 
дека Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ги занемарува и игнорира 
барањата за извршување на конечните акти за уривање бесправни градби од постар 
датум бидејќи на истите постојано одговара дека актите се во програма за реализација во 
наредниот период. Искуството покажува дека до тоа воопшто не доаѓа со што се 
девалвира улогата на оваа институција од една страна и се продлабочува недовербата 
на граѓаните во институциите на системот од друга страна. Ваквиот игнорантски однос 
кон институцијата создава баласт од предмети кај Народниот правобранител бидејќи 
голем дел од постапките не можат да се завршат со што се попречува работата, односно 
остварувањето на функцијата за која со Уставот и Законот е востановена оваа 
институција. И незаконитостите во постапувањето придонесоа граѓаните да бараат судска 
заштита против конечните акти на Министерството за транспорт и врски пред Врховниот 
суд на Република Македонија со што се обременува работата на овој судски орган. 
Поради наведените постапувања, во комуникацијата со Народниот правобранител 
негативен придонес имаат и единиците на локалната самоуправа и подрачните единици 
на Министерството за транспорт и врски во делот на остварувањето на нивните 
надлежности. Така, не ретко се случува поради непочитување на препорака на 
Народниот правобранител да се заведе управен спор што завршува  со пресуда на 
Врховниот суд на Република Македонија со која се потврдуваат веќе изнесените ставови 
на Народниот правобранител. 

 

Народниот правобранител очекува дека Собранието на Република Македонија во 
најскоро време ќе го донесе Законот за градба и дека со него ќе се создадат услови за 
подобар ред во градбата на инвестициони објекти и подобри услови за хумано живеење 
на граѓаните.  
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Заради подобрување на констатираните негативни состојби во областа на 
урбанизмот и градежништвото и остварување на правата на граѓаните Народниот 
правобранител смета дека е потребно: 

• Органите во состав на Министерството за транспорт и врски и второстепената 
комисија во Владата на Република Македонија за решавање на предмети од 
областа на транспортот и врските и заштитата на животната средина, 
доследно да се придржуваат и да ја спроведуваат законската регулатива како 
во поглед на роковите, така и во поглед на одлучувањето; 

• Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам да ја направи 
програмата за работа потранспарентна за граѓаните, а приоритет при 
извршување на актите за уривање на бесправно изградени објекти да им даде 
на актите од постар датум со цел да се избегне селективниот пристап при 
извршувањето; 

• Да се зголеми превентивната активност на Одделението за инспекциски 
работи за да се намалат нелегалните градежни активности; 

• Органите што ја водат постапката и ги донесуваат урбанистичките планови да 
имаат поголем слух за потребите на граѓаните и да посветат посебно 
внимание на потребата, со нивното донесување да се обезбеди не само 
рационално користење на просторот, туку и создавање услови за хумано 
живеење и работа на граѓаните, а не да му се дава приоритет на 
комерцијалниот интерес на инвеститорите; 

• 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 и да се формира Служба за 
професионални стандарди со цел за создавање предуслови за поголема 
професионалност во работата на државните службеници во ова министерство 
и 

• Да се посветува поголемо внимание и да се почитуваат ставовите на 
Народниот правобранител. 

 
 
 

3.6. Заштита на правата од областа  
       на животната средина 

 
Заштитата на правата на граѓаните во областа на животната средина е од особено 

значење бидејќи основен предуслов за здрав живот и за опстанок на човекот е живеење 
во здрава животна средина. Сведоци сме дека во едно високо развиено индустриско 
опшество не само во Република Македонија, туку и во светски рамки, во услови на 
постојан пораст на населението, а со тоа и со зголемување на  потребите за повисок 
стандард на живеење, трката за поголем економски профит доведува до постојано и 
енормно загадување на медиумите на животната средина-почвата, воздухот и водите. 

 

Може да се каже дека Република Македонија во оваа област има донесено обемна 
законска регулатива со која се регулираат прашањата, проблемите и мерките за заштита 
на животната средина почнувајќи од Законот за заштита и унапредување на животната 
средина, преку посебни закони за заштита на почвата, воздухот, водите, заштита од 
штетна бучава, закони за заштита на одредени природни локалитети од особено 
значење, како и бројни подзаконски акти, а ратификувани се и голем број меѓународни 
акти и документи како што се: Рамковната конвенција на Обединетите нации за 
климатските промени, Протоколот од Кјото, Монтреалскиот протокол, Стокхолмската 
конвенција, Конвенцијата за пристап до информации, како и учество на јавноста во 
одлучувањето и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина. 
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Сепак, практиката покажува дека законската регулатива не е доволна сама по себе 
доколку надлежните субјекти целосно и доследно не ја применуваат и доколку свеста на 
населението по прашањата за животната средина е на ниско ниво. Се чини дека 
ресорното министерство т.е Министерството за животна средина и просторно планирање, 
а во рамките на него и Државниот инспекторат за животна средина, не ги преземаат сите 
законски мерки со кои би се справиле пред се со поголемите загадувачи на медиумите на 
животната средина. Дека е така потврдуваат случаите со излевањето на отпадот од 
злетовските рудници и штетите што беа предизвикани по должината на реката до 
езерото Калиманци, технолошкиот отпад што се создава од работењето на комбинатот 
“Фени” во Кавадарци, загадувањата на воздухот од топилницата за олово и цинк 
“Злетово” што веќе предизвика штети по здравјето на граѓаните на Веле, загадувањето 
на воздухот и почвата од работата на рудникот за неметали “Огражден” во близина на 
Струмица, неспорниот факт дека повеќето поголеми реки можат слободно да се 
прогласат за мртви, а по најголемата реката Вардар секојдневно плови отпад од 
пластична амбалажа. 

 

Народниот правобранител ги следи ваквите состојби и на проблемите е должен да 
укажува согласно Законот, меѓутоа констатира пасивност и недоволна заинтересираност 
на поголемиот број еколошки здруженија и на самите граѓани како поединци. Поради 
ниската еколошка свест на населението, граѓаните вообичаено реагираат само во 
случај кога се непосредно и лично загрозени нивните поединечни интереси за што 
сведочи многу малиот број  претставки поднесени до канцеларијата на Народниот 
правобранител. Со оглед на фактот  дека еколошките проблеми и состојби од една 
страна не се на задоволително ниво или на ниво на подносливост, а свеста на граѓаните 
од друга страна е на многу ниско ниво потребна е  поширока општествена акција на сите 
релевантни фактори, пред се на Министерството за заштита на животната средина и 
просторно планирање, образовните институции, еколошките здруженија, па и Народниот 
правобранител во правец на подигање на еколошката свест на граѓаните. 

 

Во извештајната година и покрај навидум коректната соработка помеѓу Народниот 
правобранител и Инспекторатот за животна средина, сепак цениме дека и овој орган на 
управата не презема доволно енергични мерки против субјектите кои со непочитувањето 
на законските прописи ги повредуваат правата на граѓаните на сопствен мир и спокојство 
и правото на живот во здрава животна средина.Како што беше истакнато и во 
предходниот извештај, ваквиот однос ги охрабрува поединци - сопственици на 
индустриски, угостителски и други објекти својата дејност да ја вршат за сметка и на 
штета на медиумите на животната средина и на правата на граѓаните. 
 

За подобрување на состојбите во областа на животната средина Народниот 
правобранител смета дека е потребно да се преземат следните мерки и дејствија: 

• Државниот инспекторат за заштита на животната средина постојано да ги 
следи состојбите со загадувањето на медиумите на животната средина 
предизвикани особено од технолошките процеси во поголемите индустриски 
капацитети; 

• Доследно почитување на законската регулатива во постапката за давање 
согласност за изградба и работа на индустриски или угостителски објекти, 
односно да не се издава согласност доколку барателот не изготвил еколошко-
технолошки елаборат за објектот и не ги применил препораките предложени во 
него; 

• Забрзување на постапките што се водат пред органите во состав на 
Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање; 

• Воведување постојан систем на едукација во Министерството и подигање на 
свеста на државните службеници и раководните лица особено за 
комуникацијата со граѓаните; 

• Подигање на еколошката свест на граѓаните преку нивна едукација со 
изготвување и дистрибуција на флаери за прашања од значење за животната 
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средина, преку настапи во медиумите за јавно информирање, организирање 
трибини и секции во единиците на локалната самоуправа, збогатување на 
наставните содржини со програми и теми по прашањата за животната средина 
и др. 

 
 

3.7. Заштита на правата од областа  
       на работните односи 

 
Невработеноста и понатаму претставува  најголем  и  најсериозен  проблем на 

сите граѓани на Република Македонија. Овој проблем непосредно влијае врз 
секојдневното опаѓање на животниот стандард на граѓаните, а истовремено  и на 
зголемување на социјалниот ризик и сиромаштијата меѓу граѓаните. Република 
Македонија е меѓу ретките земји која има поголем број  невработени отколку вработени 
лица. Невработеноста придонесува работоспособната популација која е невработена да 
се чувствува безвредно. Во вака тешки социјални состојби во општеството институцијата 
Народен правобранител тешко може да ја остварува својата функција во сферата на 
работните односи. И во извештајната година претставките од работните односи беа меѓу 
најбројните. 

 

Претставките воглавно се однесуваа на повреди на права при престанок на 
работен однос пред се како резултат на спроведената рационализација во јавната 
администрација и другите јавни установи, претпријатија и служби, повреди во постапките 
при вработување со злоупотреба на институтот оглас, вработување на кандидати кои не 
ги исполнуваат условите предвидени во огласите или пак вработување на кандидати кои 
воопшто не се пријавиле на оглас, вработување поради партиска припадност и тн. Дел од 
наводите на претставките се однесуваа на заштита на правата од работен однос во 
постапката на исплата на плата и други надоместоци од плата; незадоволство од 
пресметувањето на платата;  неможност да се евидентира работниот стаж заради 
неисплата на придонесите од плата; исплата на паричен надоместок поради 
невработеност сметајќи дека органот не ја ценел во целост фактичката состојба за 
утврдување на тоа право; претставки за повреда на правата во постапка по жалба пред 
второстепениот орган; повреда во постапката на распоредување со наводи дека 
донесените решенија за распоредување не се во согласност со законските прописи или 
дека распоредувањето е извршено спротивно на актот за систематизација. Некои 
претставки се однесуваа на незаконско вработување на самите работодавци, како што е 
избор на директори и поплаки поради разрешување од директорските функции. 

 

На некои работници во текот на извештајната година работниот однос им  
престана поради технолошки вишок, а како резултат на обврските што Владата на 
Република Македонија ги презела во преговори со Меѓународниот монетарен фонд за 
рационализација на јавната администрација. Поради тоа заштита кај Народниот 
правобрантиел побараа вработени од Министерството за економија, Државниот завод за 
геодетски работи и Јавното претпријатие “Македонски шуми”-Македонски Брод. 
Карактеристично е дека во овие случаи работниците особено се жалеа на 
нетранспарентност во спроведување на целиот процес, неистакнување на ранг-листите 
за да можат да направат увид во бодовната состојба на секој од нив, грешки при 
бодирањето, особено за бодирањето по критериумот економско-социјалната положба, за 
паралалено вработување нови лица итн. 

 

Во врска со наведеното Народниот правобранител побара од работодавците при 
спроведување на процесот на рационализација доследно да ги почитуваат законските 
одредби во кои децидно се наведени условите за изрекување престанок на работниот 
однос по овој основ. Во конкретните случаи  утврдувањето на бројот на работниците на 
кои им престанува работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални 
и слични промени и правата што им се обезбедуваат поради изречениот престанок на 
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работниот однос се извршени без да се земат предвид критериумите во Колективните 
договори и без да се изврши бодирање, односно рангирање на работниците. Во овие 
случаи Народниот правобранител констатираше повреда на правата на овие работници 
за што на работодавците им укажа да ги отстранат овие повреди. 

 

Укажувањата на Народниот правобранител во горенаведената смисла вродија 
резултати само спрема вработени во Јавното претпријатие “Македонски шуми” од 
Македонски Брод, каде Управниот одбор ги поништи решенијата со кои беа повредени 
правата на работниците. 

 

Во Министерството за економија при спроведувањето на постапката за 
рационализација на вработените им се издаваа решенија за престанок на работниот 
однос заради укинување на одделенијата при ова министерство по што Народниот 
правобранител укажа дека спроведувањето на ваквата постапка во ова Министерство е 
преуранета со оглед на фактот дека се уште не беше утврдена стварната потреба од 
преземање на работниците кај оние органи кај кои беа префрлани надлежностите и 
фактот дека се уште беше во тек постапката за нова организација на локалната 
самоуправа. 

 

Случајот на сметководителите и вработените во училишните кујни во 
образовниот систем поради рационализација беше еден од најкарактеристичните случаи 
во текот на 2004 година. За овој случај Народниот правобранител побара да се води 
сметка особено за начинот на кој ќе се обезбедат вработените во иднина, истите да се 
известат во врска со начинот на нивното организирање и натамошно работно 
ангажирање, со прецизирање на условите под кои тие треба да продолжат да работат. 
Народниот правобранител укажа дека најправично решение за овие работници ќе биде 
тие самостојно да го преземат вршењето на овие дејности, за што сметководителите 
имаат најреални можности и потреби, со можност за закуп на просториите и потребниот 
инвентар. Само доколку работниците не се согласуваат со вакво решение треба да се 
пристапи кон избор на понудувач со обврска за преземање на вработените. 

 

Од страна на Министерството за образование и наука беше постапено во правец 
на укажувањата на Народниот правобранител, односно Министерството склучи договор 
со отпуштените сметководители за формирање, основање на Акционерско друштво 
“Биланс-Хит”, а за извршените книговодствено-сметководствени работи во училиштата 
Министерството ќе префрла одреден надомест на сметководителите. 

 

Во извештајниот период доста актуелни и дискутабилни беа постапките на 
вработувањето и распоредувањето на наставниот кадар во образованието. Иако 
Народниот правобранител ги испитуваше овие случаи тешко беше наводите на 
подносителите да се утврдат и докажат. Евидентно беше и необновувањето на 
договорите за работа на веќе ангажираните наставници од претходната  учебна година, 
за кои беа доставени барања до Министерството за финансии за одобрување средства 
за нови или упразнети работни места, по што се распишани огласи на кои се ангажирани 
нови лица за извршители. Друга евидентна појава во сфертата на образованието беше 
непочитување на насоките на министерот за разместување на наставниот кадар 
прогласен како технолошки вишок. Правото на работниците прогласени за технолошки 
вишок приоритетно да бидат распоредени на упразнетите работни места не е 
испочитувано, што упатува на некоординација на подрачните претставници на ресорното 
министерство, а со овој проблем се соочуваат и работници кои долги години работат во 
потешки услови, а на кои не им се прифаќаат барањата за распоредување на упразнети 
работни места или се примаат нови извршители или се распоредуваат лица со помал 
стаж на работа во потешки услови. Предмет на неколку претставки беше и прашањето за 
неправилна распределба на фондот на часови во училиштата при што постојниот 
наставен кадар се жали дека наместо да се изврши распределба на фондот на часови 
помеѓу нив, најчесто се ангажираат нови извршители, за што Народниот правобранител 
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се информираше дека сите вработувања се реализирани со претходно прибавени 
согласности од ресорното министерство и од Министерството за финансии. 

 

Согледувајќи ги ваквите состојби и дадените одговори Народниот правобранител 
континуирано го известуваше непосредно повисокиот орган, Министерството за 
образование и министерот лично, чии одговори за жал или изостануваа или пак се 
доставуваа само формално, без суштински одговор по упатените барања. Кон крајот на 
извештајната година Министерството го информираше Народниот правобранител дека 
поради непочитување на насоките ќе бидат преземени соодветни мерки и санкции, но без 
прецизирање на истите. 

 

Како и претходните и оваа година неизбежно е да се констатира лошата 
соработката на Народниот правобранител со Комисијата за решавање во втор степен 
од областа на работните односи при Владата на Република Македонија која 
продолжува да работи надвор од законските овластувања и должности ненавремено да 
одлучува во втор степен по вложените жалби и приговори и одговара на обраќањата и 
укажувањата на Народниот правобранител. Неажурноста на Комисијата неспорно го 
доведува во прашање уставно загарантираното право на двостепеност во одлучувањето 
за правата и обврските на засегнатите граѓани, кои се принудени заштитата на нивните 
права да ја бараат пред надлежните судови. 

 

Од областа на работните односи евидентно е непочитувањето на 
правосилните судски пресуди со кои се наложува распоредување на работникот на 
соодветно работно место според стручната подготовка. Во вакви случаи  пресудите не 
се извршуваат во целост бидејќи работните места за кои пресудил судот во пресудите се 
пополнети со други лица. 

 

И во текот на извештајната година продолжи добрата соработка на Народниот 
правобрантиел со трудовата инспекција при Министерството за труд и социјална 
политика. Овие органи со години наназад редовно соработуваат и извршуваат 
инспекциски надзор речиси по сите барања на Народниот правобранител. 

 

Крајот на извештајната година секако го обележија и најавите на измените на 
Законот за работни односи, односно скратувањето на правата на работниците, а во 
овој контекст и  на  породилното отсуство. Со оглед дека овие најави наидоа на реакции 
од синдикалните организации, од самите работници, па и од општата јавност, Народниот 
правобранител укажува дека при овие измени максимално треба да се почитуваат  
меѓународните стандарди за правата на работниците. 
 

Поради ваквите неповолни состојби во сферата на правото на работа и заштита на 
правата на работниците Народниот правобранител препорачува: 

• Преземање континуирани мерки и активности за создавање неопходни 
претпоставки на нормативен и секаков друг план со кои ќе се овозможи 
поголема вработеност; 

• Максимално почитување на меѓународните стандарди при измените на 
законската регулатива за правата на работниците; 

• Доследно почитување на законската регулатива при распоредување на 
работниците од страна на работодавците; 

• Доследно почитување на институтот јавен оглас и 
• Работодавците да ги почитуваат правосилните судски пресуди во однос на 

правата на работниците. 
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3.8. Заштита на правата на граѓаните  
       од станбената област 

 
Со престанување на важноста на Законот за станбени односи и влегување во сила 

на Законот за домување решавањето на станбеното прашање на граѓаните во Република 
Македонија и односите во домувањето се уредени врз  сосема нови основи. 

 

Имено, со новата законска регулатива станбените потреби на граѓаните се 
решаваат на два начина. Во таа смисла граѓаните имат можност да се здобијат со стан по 
пат на стекнување право на сопственост, со изградба и купување на недвижноста со 
сопствени средства. Во другиот случај, а со оглед дека Република Македонија со Уставот 
е прокламирана како социјална држава, за оние граѓани кои се водат како социјално 
загрозени лица-станбено необезбедени во смисла на Законот за социјална заштита, 
предвидена е  можност државата од сопствениот фонд да им додели стан под закуп. 
Токму од тие причини голем број претставки за заштита на правата од станбената област 
до Народниот правобранител се упатени од оваа категорија граѓани. 

 

Во текот на 2004 година најкарактеристичен предмет во работењето на Народниот 
правобранител остана случајот познат во јавноста како социјални станови. Кај 
Народниот правобранител одново беа доставени претставки од граѓани кои побараа 
интервенција во врска со спроведување на постапката на распределба на државните 
станови изградени по “Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со 
ниски приходи” за чија реализација е задолжено Министерството за транспорт и врски. 
Имено, во месец декември 2003 од страна на Министерството беше распишан нов оглас 
за распределба на предметните станови во градот Гостивар, на кој граѓаните упатуваа 
поединечни барања, но надлежната комисија  во текот на целата 2004 година не ја 
изврши  предвидената  распределба. Од тие причини поголема група граѓани на Гостивар 
од Народниот правобранител побараа информација кога конечно ќе биде завршена 
постапката по објавениот оглас. 

 

Постапувајќи во рамките на законските овластувања Народниот правобранител 
достави допис до министерот за транспорт и врски во која го изложи својот став околу 
одолжувањето на постапката на распределба на државните станови во Гостивар и 
истовремено побара средба со надлежни лица од Министерството со цел добивање 
конкретни информации за решавање на долгогодишниот проблем. И покрај упатениот 
допис и бројните телефонски обраќања до надлежните служби во Министерството, од 
нивна страна не беше добиено никакво известување ниту беше овозможен каков било 
разговор така што Народниот правобранител воопшто не беше запознаен од кои причини 
надлежната комисија при Минстерството за транспорт и врски нема постапено во смисла 
на Одлуката за условите и критериумите за распределба на становите  изградени по 
“Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи”. 

 

Во членот 9 од Одлуката предвидено е дека Комисијата е должна во рок од 30 
дена по завршувањето на огласот да изготви ранг-листа на пријавените кандидати врз 
основа на која министерот за транспорт и врски  ќе донесе одлука за распределба на 
становите којашто  се доставува до секој учесник на огласот во рок од 15 дена од денот 
на донесувањето. Иако Народниот правобранител наиде на големи неправилности и 
несоработка од страна на високите функционери на Министерството за транспорт и 
врски, сепак проблемот со социјалните станови продолжи да го следи континуирано и со 
големо влијание што резултираше со подобрување на соработката кон крајот на 2004 
година. Според последната информација на Министерството за транспорт и врски, 
добиена за време на подготвувањето на годишниот извештај, проблемите со овие 
станови не продолжуваат како последица на несоодветно работење на надлежното 
Министерство, туку поради судските постапки што се водат за оваа категорија станови, 
покренати од страна на засегнатите граѓани и од Јавниот правобранител на Република 
Македонија. 
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По однос на барањата на граѓаните за остварување на други права од станбената 
област како што е преносот на станарското право на член на семејно домаќинство или 
пак барањата што дирекно се однесуваат на откуп на стан во државна сопственост, иако 
со задоцнување, надлежниот сектор при Министерството за транспорт и врски воглавно 
постапува и за исходот на постапката го известува Народниот правобранител. 

 

Во текот на извештајната година до Народниот правобранител континуирано беа 
доставувани претставки од граѓани што се однесуваа на барање за доделување стан врз 
основа Законот за денационализација. Во однос на основаните барања Народниот 
правобранител упати бројни сугестии, мислења и препораки до Комисијата за станбени 
прашања со цел позитивно решавање на истите. Карактеристично за овие барања е тоа 
што нивното решавање го отежнува фактот што државата не располага со доволен број 
станови што има за последица одолжување на остварувањето на правата на овие 
граѓани, односно повреда на нивните права. Во овие случаи надлежната комисија речиси 
без исклучок го пречекорува рокот предвиден во Законот за денационализација. 

 

И покрај проблемите што произлегуваат од незадоволителната  соработка со 
органите кои надлежно постапуваат за правата на граѓаните од станбената област, 
Народниот правобранител најпозитивно ја оценува соработката со Комисијата за 
станбени прашања, особено соработката со нејзиниот претседател. Како резултат на 
оваа успешна соработка повеќе граѓани ги остварија правата што произлегуваат од 
Законот за денационализација и по основ на Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили и на членовите на нивните семејства. 

 

Од Народниот правобранител група граѓани побараа помош поради 
неправилностите причинети во постапката на откупот на т. н. комерцијални станови. Во 
претставките граѓаните побараа интервенција пред Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија поради 
неспроведување на одредбите од преддоговорите за продажба на стан во градба 
склучени во текот на 2002 и 2003 година меѓу подносителите и Јавното претпријатие. 

 

Имено, подносителите со  Јавното претпријатие склучиле преддоговори за 
продажба на стан во градба, според кои 50% од утврдената цена на станот ја платиле при 
склучувањето на преддоговорите, а остатокот од продажната цена останало да се утврди 
со договорите за продажба што било планирано да ги склучат со Јавното претпријатие по 
добивање одобрение за употреба на станбените објекти. Со преддоговорите биле 
предвидени и критериумите, односно условите за плаќање на остатокот на цената на 
становите што биле предмет на продажба. Меѓутоа, по завршување на станбените 
објекти, Јавното претпријатие со писмен допис ги задолжило купувачите за исплата на 
остатокот од цената да склучат договор со “Стопанска Банка” АД-Скопје за кредитирање 
под условите и критериумите под кои Банката врши одобрување на станбени кредити. Во 
основа, некои од условите  за отплата на остатокот од долгот останаа идентични со 
предвидените во претходно склучените преддоговори, но предвиден беше нов критериум 
според кој корисникот на кредит можеше да биде лице кое има засновано работен однос 
со годишен приход од 4.500 ЕУР. 

 

Народниот правобранител констатира дека со условувањето да бидат склучени 
договори за кредит со банката се повредуваат законските права на граѓаните, особено 
поради фактот дека во преддоговорите беше дадена сметката на Јавното претпријатие 
на која купувачите по склучувањето на договорите за купопродажба беа задолжени да ги 
плаќаат ануитетите без притоа да биде предвидена обврска за склучување  какви било 
договори за кредит. 

 

Во врска со ова Народниот правобранител со неколку дописи укажа дека 
поголемиот број купувачи и покрај тоа што имаат исплатено 50% од вкупната цена нема 
да бидат во можност да склучат договори за станбени кредити со оглед на тоа што 
немаат годишен приход  во висина на предвидениот износ, а некои од нив немаат 
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засновано работен однос. Од тие причини Народниот правобранител побара Јавното 
претпријатие без одлагање да ги примени критериумите предвидени во преддоговорите и 
со тоа да им овозможи на купувачите конечно да ги склучат договорите за купопродажба 
по што становите ќе им бидат предадени во фактичко владение. За настанатиот проблем 
Народниот правобранител го информира и премиерот и Владата на Република 
Македонија, по што доби уверување дека ќе биде постапено во смисла на даденото 
укажување. Во врска со истото, речиси едновремено Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, го извести 
Народниот правобранител дека на купувачите на станови кои не ги исполниле условите 
за кредитоспособност им се дава можност под одредени услови да склучат дирекни 
договори со Јавното претпријатие за продажба на стан со одложено плаќање, без оглед 
на платите на самите купувачи и нивните жиранти. 

 

Имајќи го предвид предметното работење се наметнува заклучокот дека 
почитувањето, односно остварувањето на правата на граѓаните во станбената област 
многу тешко се реализира, што произлегува од фактот дека покрај поединечните, често 
се присутни колективни повреди на правата на одредена категорија граѓани, што не 
можат да бидат отстранети и по изминување на подолги временски периоди. Иако 
прописите со кои е уредена станбената област претставуваат солидна нормативно-
правна рамка и во оваа област се забележува голем расчекор меѓу декларираните права 
и правата кои граѓаните во суштина ги остваруваат. 
 

Со ваква оцена на состојбите во станбената област, а со цел поефикасно и 
подоследно остварување на правата на граѓаните, Народниот правобранител ги дава 
следните препораки: 

• Доследно почитување на прописите кои ја регулираат станбената област и 
нивна еднаква примена во поглед на откупот и распределбата на становите; 

• Навремено постапување и одлучување по барањата на граѓаните, односно 
постапување во разумен рок; 

• Зајакнување на човековите ресусрси на органите во кои се упатени барањата; 
• Преземање мерки за остварување на правото на домување на граѓаните по 

основ на денационализација и 
• Задолжителна соработка со институцијата Народен правобранител. 

 
 

3.9. Заштита на правата во областа на социјалната  
       заштита  и социјалната сигурност 

 
Со Уставот Република Македонија се прокламира како социјална држава и на секој 

граѓанин му се гарантира правото на социјална сигурност и социјално осигурување кое 
треба да се остварува врз основа на принципот на социјална правда. Меѓутоа од 
работата на Народниот правобранител по претставките од оваа област, може да се 
констатира дека социјалната и економската состојба на граѓаните е на се пониско ниво, а 
социјалната помош од државата не е доволна ниту за покривање на основните 
егзистенцијални потреби, поради што не може да се каже дека доследно се остварува 
уставната гаранција за социјална сигурност и социјална правда. 

 

Во извештајниот период се поднесени голем број претставки што се однесуваа на 
остварување на правата од областа на социјалната заштита, како што се: остварување 
социјална парична помош,  постојана парична помош, еднократна социјална помош, 
надоместок за  помош и нега од  друго лице и други видови социјална заштита. 

 

Постапувајќи  во заштитата на правата на граѓаните од оваа област Народниот 
правобранител во одделни случаи констатираше повреди на правата на граѓаните, 
односно констатираше дека со преземање на одредени дејствија на надлежните органи  
со кои се намалуваа или ограничуваа  правата од областа на социјалната заштита со 
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доста рестриктивна и многу често неправилна примена на законската регулатива се 
оневозможуваше обезбедување социјална заштита и социјална сигурност на поголем број 
граѓани. Особено загрижувачко беше укинувањето на овие права на лица кои  повеќе 
години поради утврдена трајна неспособност за работа или поради невработеност и 
немање никакви приходи во семејството биле корисници на одредени права од 
социјалната заштита. 

 

За одбележување е што во извештајниот период центрите за социјална работа 
пред да одлучат за одредено право по правило ја применуваа законската обврска за 
вршење непосреден увид во  семејствата на барателите, но и покрај тоа се случуваше 
врз основа на погрешно утврдена фактичка состојба да се укине некое право од 
социјалната заштита. При укинувањето на одредени права од социјалната заштита, 
особено за подрачјето на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје, 
карактеристично беше што во голем број случаи претходно се укинуваше користењето на 
одредено право  за потоа дополнително, и тоа доста често, по неколку месеци да се 
изврши  преиспитување и утврдување на фактичката состојба со цел да се утврди дали 
се уште има основ за користење на одредено право, со што граѓаните  повеќе месеци 
остануваа без користење на правата од социјалната заштита. Престанокот на 
користењето на правата најчесто се вршеше без донесување управен акт, со што 
граѓаните не само што не беа информирани за причините за укинување на правото, туку 
немаа ни  можност да го користат правото на жалба како уставно гарантирано право. 
Констатирајќи повреда на правата на граѓаните поради укинување на социјалната помош 
без донесување управен акт Народниот правобранител им укажуваше на центрите за 
социјална работа и на Министерството за труд и социјална политика дека ваквиот начин 
на постапување не е во согласност со Законот за општа управна постапка и дека на ваков 
начин се создава правна несигурност кај граѓаните и се повредува уставното начело на 
владеење на правото и правната држава. Поради тоа што по овие укажувања не беа 
преземени соодветни мерки, обрајќајќи се до министерот за труд и социјална политика и 
до директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје, каде што 
најмногу беа изразени наведените проблеми, Народниот правобранител укажа дека е 
незаконито укинувањето на социјалната заштита без претходно правилно утврдување на 
фактичката состојба и без донесување  управен акт и предложи преиспитување на секој 
конкретен случај каде е укинато правото. Исто така, Народниот правобранител укажа 
дека поради недопуштеното одолжување на постапките за одлучување по барањата 
на гаѓаните или за преиспитување на моменталната фактичка состојба се повредува 
правото на социјална сигурност и социјална правда, особено во случаи кога станува збор 
за социјално загрозени лица со нарушена здравствена состојба. 

 

Народниот правобранител во одделни случаи констатира дека не само што беше 
укинувана социјалната помош без донесување управен акт, особено на лица кои со 
години ја примале како трајно неспособни за работа или со тежок инвалидитет или пак 
како лица зависници од дрога, туку овие лица се задолжуваа да ги вратат сите 
средства што дотогаш ги примиле. 

 

Не оспорувајќи ја законската можност за враќање на незаконски исплатени 
средства, Народниот правобранител укажа дека и во ваков случај треба да се почитува и 
да се спроведе со закон предвидена постапка за вонредно преиспитување на веќе 
донесени и извршени решенија и да се почитуваат законските рокови за преземање 
одредени дејствија за враќање во поранешна состојба. Народниот правобранител цени 
дека би било оправдано донесување решенија за враќање неосновано исплатени 
средства ако странките намерно дале или не пријавиле одредени податоци заради 
остварување одредени права. Но и во таков случај мора да се води сметка за со закон 
предвидената постапка и за законските рокови во кои можат да се преземат одредени 
дејствија за укинивање или поништување на веќе извршени управни акти. Враќањето на 
наводно незаконски исплатените средства не се бараше врз основа на посебни управни 
акти со кои се поништуваат или укинуваат порано донесените управни акти, туку при 
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одлучувањето по ново поднесени барања се утврдуваше обрска за враќање на претходно 
исплатени средства без точно и прецизно да се наведат причините и законските основи 
за тоа. 

 

Со оглед на ваквата практика на центрите за социјална работа, Народниот 
правобранител предлагаше да се преиспитаат законските основи за враќање на 
неосновано исплатени средства во секој конкретен случај и да се преиспита секој случај 
на укинување на правото и задолжување на граѓанинот да ги врати средствата, особено 
кога стануваше збор за лица трајно неспособни за работа, телесно инвалиди и други лица 
кои немаат други извори на средства за егзистенција и да се постапи во согласност со 
процедурите и условите пропишани со закон. По интервенциите на Народниот 
правобранител и големиот број јавно изразени реакции од граѓаните и од невладини 
организации, Министерството за труд и социјална политика зазеде став за 
преиспитување на сите овие случаи и според сознанијата на Народниот правобранител 
веќе е пристапено кон преиспитување на секој поединечен случај. 

 

Во поглед на соработката на надлежните органи со Народниот правобранител 
може да се констатира дека во последниот период од извештајната година таа соработка 
се подобри, но неблаговремено се постапуваше по барањата, а особно по препораките и 
укажувањата на Народниот правобранител, како и по барањата на граѓаните, поради што 
се оневозможуваше брзо и ефикасно остварување на правата на граѓаните каде што е 
неопходна брза реакција на надлежните органи со оглед на тоа што станува збор за 
егзистенцијални прашања од кои зависи остварувањето и на други човекови права. 
 

Констатирајќи дека социјалната и економската состојба на граѓаните не е 
подобрена Народниот правобранител ги дава следните препораки: 

• Доследно почитување на законската и подзаконската регулатива што се 
однесува на правата од социјалната заштита и доследно почитување на 
уставното право на секој граѓанин на социјална сигурност и социјална правда; 

• Побрзи и поефикасни постапки за одлучување на правата од областа на 
социјалната заштита и донесување одлуки врз правилно и реално утврдена 
фактичка состојба со правилна примена на законските услови и критериуми; 

• Подобрување на соработката со Народниот правобранител, почитување  на 
неговите прелози и мислења и побрзо реагирање по истите; 

• Воведување  систем на едукација на службените лица во центрите за 
социјална работа заради подигање на нивната свест особено во поглед на 
комуникацијата со граѓаните и во остварувањето на правата од социјалната 
сфера и 

• Подобрување на кадровската екипираност на центрите за социјална работа, а 
особено на службите во Министерството за труд и социјална политика што 
одлучуваат во управната постапка. 

 
 

3.9.1. Раселени лица 
 

Во Република Македонија и во текот на 2004 година беше присутен проблемот со 
внатрешно раселените лица. Иако од завршувањето на конфликтот помина подолг 
период, за жал, Владата на Република Македонија, соодветните министерства и 
меѓународните институции кои водат грижа за оваа категорија не успеаја целосно да го 
решат нивното враќање во нивните домови и имоти. Во колективните центри воглавно се 
сместени: Македонци, Срби и Роми, додека Албанците се сместени претежно во 
домаќинства. Иако бројот на внатрешно раселените лица во текот на 2004 година е 
намален за околу 500 лица во однос на претходната година кога беа регистрирани околу 
1.900, сепак загрижува фактот дека се уште се раселени 1.425 лица. Процесот на 
враќањето на раселените лица побрзо и поуспешно течеше во тетовскиот регион. 
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Водејќи грижа за состојбите и проблемите со кои се соочуваат внатрешно 
раселените лица и заради изнаоѓање соодветни решенија за разрешување на овој 
проблем, Народниот правобранител кон крајот на 2004 година ги посети колективните 
центри: “Кристал” и “Куба” во Куманово, “Ранка Милановиќ” и “Стив Наумов” во 
Скопје и “Чичино Село” во општина Сарај. 

 

Незадоволството на сите раселени лица воглавно се однесува на: несоодветните  
услови за живеење, хигиената, лошите здравствени услуги, градскиот превоз, 
застареноста на картоните за регистрација со кои се утврдува нивниот идентитет и статус 
и други поплаки. Тие изразуваа и незадоволство во врска со распределбата на 
донацијата за раселени лица од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст. 
Оваа донација која воглавно била во натура според раселените лица наводно била 
доделена без претходно утврдени критериуми. 

 

Општо гледано, Република Македонија, органите и организациите кои се надлежни 
да се грижат за заштита на правата на раселните лица во основа се грижаат за овие 
граѓани. Сепак, условите во кои се сместени раселените лица се далеку од нормалното 
семејно и домашно живеење-право признато со меѓународното право и со Уставот на 
Република Македонија. При повторување на ваквите оценки Народниот правобранител е 
свесен дека во вакви ситуации е тешко до крај да се запазат и обезбедат основните 
принципи на социјална грижа и хуманост за раселените лица, но колективното 
сместување на овие лица во колективни центри и начинот на живеење во ваквите услови 
повеќе од три години оправдано се манифестира со нивен револт и критики,  пред се кон 
матичната држава и нејзините органи и организации. 

 

Народниот правобранител на Република Македонија уште еднаш ја повторува 
констатацијата дека на времено раселените лица им се повредени правата утврдени со 
Уставот на Република Македонија и со меѓународните конвенции за заштита на 
човековите права особено неповредливоста на домот, правото на слободен избор на 
живеалиште и правото на сопственост што секако подразбира и попречување на 
остварување други права. 

 

Иако поминаа повеќе од три години од потпишувањето на Рамковниот договор, 
општа оценка на Народниот правобранител е дека неговата имплементација во однос 
на враќањето на бегалците и во однос на градењето доверба кај овие лица оди 
бавно. Безбедносните причини, општата недоверба кон мешаните мултиетнички 
полициски сили и мултиетничкиот соживот и понатаму остануваат главни причини поради 
кои се одолжува процесот на враќање на раселените лица. 
 

Со оглед на ваквите состојби во врска со привремено раселените лица, а со цел за 
нивно подобрување Народниот правобранител препорачува: 

• Да се изнајдат ефикасни мерки и активности за остварување на стратешките 
решенија на Владата на Република Македонија за враќањето на раселените 
лица во нивните домови и имоти и во таа насока се апелира до сите органи и 
организации да придонесат за ублажување и разрешување на проблемот со 
раселените лица; 

• Да се подобрат општите услови за живеење особено во центарот “Чичино 
Село”; 

• Да се вклучат сите деца во основното образование; 
• Да се зајакне соработката на централно и локално ниво со раселените лица; 
• Да се ажурира евиденцијата за регистрација на раселените лица. 
 

Препораките се однесуваат и на раселените лица сместени по домаќинства за кои, 
поради начинот на сместување, Народниот правобранител тешко може да изврши увид 
во условите во кои тие живеат. 
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3.10. Заштита на правата на граѓаните од областа на 
       пензиското и инвалидското осигурување 

 
Секој граѓанин на Република Македонија има право на социјална сигурност и 

социјално осигурување, кое се остварува според начелото на социјална праведност и со 
почитување на хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, како темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. Во социјалните права спаѓаат и правата 
од областа на пензиското и инвалидското осигурување кои се остваруваат врз основа на 
условите и постапката пропишани со  закон. 

 

Во овој извештаен период како и во претходните, граѓаните најчесто се обраќаа до 
Народниот правобранител поради неблаговремено постапување на надлежните органи, 
неправилно определување на висината на пензијата или неправилно утврдување на 
пензискиот стаж или пензиската основа, како и поради неможноста да го остварат 
правото на старосна, семејна, а особено инвалидска пензија и други права од оваа 
област. Во поголемиот број претставки Народниот правобранител констатира 
неоправдано долго водење на постапките по барањата на граѓаните, иако станува збор за 
права на лица кои поради годините на старост, инвалидност или други причини немаат 
други начини за обезбедување средства за егзистенција освен пензијата. Исто така 
постапката за остварување на правата од оваа област се одолжува и поради 
неблаговременото постапување и непочитување на законските рокови за одговор по 
барањата, препораките и укажувањата на Народниот правобранител. 

 

Заради поефикасно и навремено одлучување и расчистување на одредени 
прашања по поднесените претставки, Народниот правобранител се почесто вршеше 
непосредни увиди, со што се подобруваше ефикасноста во одлучувањето на надлежните 
органи и се овозможуваше правилно утврдување на фактичката состојба и доследна 
примена на законската регулатива. 

 

Во поголемиот број од  претставките што се однесуваа на заштитата на правата од 
областа на пензиското и инвалидското осигурување Народниот правобранител не 
покренуваше постапка, или по спроведените истражувања ја запираше постапката затоа 
што констатираше дека нема повреда на правата особено во поглед на примената на 
материјалното право, но не и во поглед на роковите  за одлучување кои воопшто не се 
почитуваат ниту во првостепените ниту во постапките по жалба. Во случаи кога граѓаните 
поднесуваа претставки само поради неоправдано одолжување на постапката, најчесто по 
интервенции на Народниот прваобранител таа се забрзуваше и се одлучуваше по 
барањата на граѓаните, освен кога поради објективни причини не беше можно да се 
одлучи. 

 

Во поглед на односот на надлежните органи при констатирана повреда на правата 
и упатени препораки, предлози или укажувања на Народниот правобранител, цениме  
дека постои спремност за соработка и за почитување на предлозите на Народниот 
правобранител поради што во добар дел случаи постапката завршува со остварување на  
право на граѓаните по преземени дејствија на Народниот правобранител. 

 

Во остварувањето на правата од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, покрај одолжувањето на постапката граѓаните се судруваа со многу други 
проблеми и тоа: поради невнесени или погрешно внесени податоци во матичната 
евиденција, неблаговремено доставување податоци од страна на работодавците, 
неблаговремено платени придонеси и со други проблеми. Карактеристични беа неколку 
претставки што беа поднесени поради тоа што Фондот не постапуваше по барањата на 
граѓаните за остварување одредено право, доколку тие за истото или за некое друго 
право од областа на пензиското и инвалидското осигурување по некои претходни управни 
акти водеа постапка по управен спор пред Врховниот суд на Република Македонија иако 
во меѓувреме се изменила фактичката состојба или на пример ги исполниле условите за 
пензија Народниот правобранител во ваквите случаи констатираше повреда на правата и 
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препорачуваше Фондот да ги земе предвид изменетите околности или другите факти за 
одлучување и без оглед што е во тек судска постапка  да одлучи по новото барање. За 
жал, најчесто со образложение дека Фондот не располага со целокупната документација 
не се постапуваше по барањата на граѓаните и по укажувањата на Народниот 
правобранител, туку Фондот интервенираше до судот за побрзо одлучување по 
поднесента тужба. 

 

Најголемиот број претставки што беа предмет на работа во извештајниот период 
се однесуваа на остварувањето право на инвалидска пензија, во кои граѓаните 
изразуваа незадоволство од одлуките на надлежните комисии во поглед на оценката за 
нивната работна способност од што зависи остварувањето на инвалидска пензија. 

 

Имено, подносителите најчесто тврдеа дека се со тешка здравствена состојба и не 
се способни за работа, но и покрај таквата состојба надлежните комиси оценуваа дека 
тие се способни за работа, односно дека кај нив не настанало потполно губење на 
работната способност, поради што овие лица не можеа да остварат право на инвалидска 
пензија. Дел од подносителите на претставките, пак, иако имаа наод и мислење дека 
трајно ја изгубиле работната способност поради неисполнување на потребниот пензиски 
стаж немаа можност да го остварат правото на инвалидска пензија. Во остварувањето на 
правото на инвалидска пензија  Народниот правобранител 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 и 
работната способност. Сепак, во  случаи кога беше очигледно дека станува збор за лица 
кои се со тешки заболувања Народниот правобранител интервенираше надлежните 
органи реално и правилно да ја утврдат фактичката состојба  за остварување право на 
инвалидска пензија, но мал е бројот на предмети по кои е земено предвид мислењето на 
Народниот правобранител. 

 

Од искажувањата на граѓаните што побарале остварување на правото на 
инвалидска пензија, произлегува дека одделни членови на комисиите за оценка на 
работната способност се подложни на корупција. Заради надминување на ваквите 
појави и поради други недоследности и неправилности во работата на комисиите за 
оценка на работната способност беа извршени промени на членовите на  комисиите, а 
некои од членовите беа разрешени, но сепак од бројот на претставките и наводите на 
подносителите може да се констатира дека проблемите на кои наидуваат граѓаните  и 
понатаму остануваат отворени не само во поглед на одолжување на постапката, туку и во 
поглед на објективното и непристрасно давање наод, оценка и мислење за работната 
способност. 

 

Во врска со другите права кои се остваруваат по основ на инвалидност, односно 
преостаната работна способност, како проблем кој го потенцира Народниот 
правобранител беше остварувањето на одредени права од пензиското и инвалидското 
осигурување на лица со изменета работна способност, особено по престанокот на 
нивниот работен однос  поради стечај или ликвидација на правното лице каде што биле 
вработени, а кои според законската регулатива немаат право да добиваат надоместок од 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како лицата со намалена работна 
способност. Овие лица ценејќи дека се ставени во нееднаква положба со лицата со 
намалена работна способност побараа измена на законската регулатива. Постапувајќи по 
овие претставки Народниот правобранител  исто така оцени дека овие лица се ставени 
во нееднаква положба со лицата со намалена работна способност, затоа што и 
изменетета работна сопсобност всушност значи намалена работна способност, поради 
што проблемот беше презентиран пред Министерството за труд и социјална политика и 
пред Владата на Република Македонија кои оценија дека нема основ за проширување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување и на лицата со изменета работна 
способност. Поради тоа Народниот правобранител достави  информација до Собранието 
на Република Македонија, Комисија за труд и социјална политика со барање да се 
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разгледа прашањето и да се оцени  потребата од измени и дополнувања на законската 
регулатива. Меѓутоа со оглед на тоа што оваа собраниска комисија подолго време не 
одржува седници прашањето се уште не е ставено на дневен ред. 

 

Исто така во претходниот извештаен период Народниот правобранител го покрена 
и прашањето за остварување одредени права од пензиското и инвалидското осигурување 
на инвалидизираните лица кои како инвалиди биле вработени во заштитни работилници 
и работеле подолг период, но поради стечај или ликвидација на правното лице или 
поради технолошки вишок им престанал работниот однос. Овие лица најчесто поради 
возраста, како и поради влошување на нивната здравствена 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 на оваа право, а не  можат да го остварат и правото на надоместок 
поради престанок на работниот однос поради стечај и ликвидација на правното лице. 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 овие лица затоа што тие со преостанатата работна 
способност се вработуваат и работаат со полно работно време. Со оглед на тоа што по 
оваа информација до Народниот правобранител не беше доставен одговор од 
Министерството и не беа преземени мерки за надминување на проблемите Народниот 
правобранител ја информира Владата на Република Македонија. Меѓутоа според 
Владата и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување  предложените мерки на 
Народниот правобранител значеле проширување на правата на граѓаните надвор од 
принципите врз кои се засновало пензиското и инвалидското осигурување, со што би се 
навлегло во сферата на социјалната заштита, поради што беше оценето дека нема 
потреба од измени на законската регулатива од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, а како дополнителен  аргумент беше наведен и фактот дека последните 
измени на законската регулатива од оваа област  биле се порестриктивни. 

 

Дел  од претставките се поднесени поради нездоволство од висината на 
пензијата, при што Народниот правобранител интервенираше само во случаи кога при 
определувањето на висината на пензијата не беше земен предвид целокупниот пензиски 
стаж и стварно исплатените плати, а во еден случај заради испитување на наводите во 
претставката и утврдување дали се направени грешки и пропусти при утврдувањето на 
висината на пензијата Народниот правобранител побара стручно мислење, односно 
вештачење. По повод овие претставки Народниот правобранител најчесто не 
констатираше повреда на правата, но оцени  дека честите промени на законската 
регулатива и примената на постоечките законски одредби во поглед на определувањето 
на основицата за утврдување на висината на пензијата во различни периоди доведува до 
определување на различна висина на пензијата. 

 

Во поглед на висината на пензијата дел од граѓаните се обратија до Народниот 
правобранител затоа што им била намалена минималната пензија, но најчесто во овие 
случаи Народниот правобранител констатираше дека минималната пензија е намалена 
поради остварување странска пензија, а збирот на пензијата остварена во Република 
Македонија и странската пензија бил поголем од најниската пензија. Меѓутоа граѓаните 
најчесто очекуваа по добивањето на странската пензија пензијата од Република 
Македонија и натаму да ја добиваат во висина на најниската пензија, за што нема основ 
во законот. Во поглед на висината на пензијата беше поднесена и претставка поради 
ограничување на највисокиот износ на пензија, каде Народниот правобранител не 
констатира повреда на правото затоа што и според поранешните и според важечките 
прописи е предвидено ограничување на највисокиот износ на пензија, за што Народниот 
правобранител утврди дека на два наврати се изјаснил и Уставниот суд на Република 
Македонија кој по повод поднесена иницијатива не нашол основ за поведување постапка 
за оценување на уставноста на законските одредби со кои е предвидено ограничување на 
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највисоката пензија. Со оглед на тоа што подносителот се жалеше и поради различните 
износи на највисока пензија зависно од годината кога одредено лице ја остварило 
пензијата, Народниот правобранител  од Министерството за труд и социјална политика и 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување побара преиспитување на ова прашање 
заради доведување во еднаква положба на сите пензионери што примаат највисок износ 
на пензија. Притоа наведените органи истакнаа дека со неколкуте измени  на законската 
регулатива се предвидувале различни услови и критериуми за остварување на правото 
на пензија и за утврдување и усогласување на пензијата поради што дошло и до разлика 
во  дозволената највисока пензија. 

 

Поголем број претставки се поднесени и поради проблемите во остварувањето на 
старосна пензија, при што Народниот правобранител констатира дека во најголем број 
случаи неоправдано се одолжува постапка за остварување на ова право, иако граѓаните 
ги исполниле условите за пензија, при што по интервенциите на Народниот 
правобранител граѓаните го остваруваа правото на старосна пензија. Меѓутоа по голем 
дел од претставките што се однесуваа на ова право, Народниот правобранител не 
констатира повреда на правата, затоа што граѓаните не ги исполнуваа законските услови 
за остварување на старосна пензија, особено поради недостиг на пензиски стаж, 
неплатен придонес,  недоставување на потребните обрасци до Фондот или поради тоа 
што граѓаните немаа соодветни докази дека ги исполнуваат условите за старосна пензија. 

 

Во овој извештаен период е поднесен мал број претставки што се однесуваа на 
остварување право на семејна пензија, при што Народниот правобранител во 
поголемиот дел од претставките не констатира повреда на правата, односно само во мал 
дел од овие претставки е констатирана повреда на правата и по интервенциите на 
Народниот правобранител е остварено правото. 

 

Во поглед на остварувањето на старосна или семејна пензија дел од претставките 
беа поднесени поради тешкотиите на граѓаните да обезбедат податоци за остварен 
пензиски стаж во странство, при што Народниот правобранител интервенираше до 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да преземе мерки спрема странските 
органи заради побрзо добивање на потребните податоци кои често и по интервенциите на 
Фондот не беа доставувани. Народниот правобраниел немајќи овластување да 
интервенира до странските органи ја запираше постапката, но во случаи кога стануваше 
збор за остварување пензиски стаж во држава којашто има омбудсман, Народниот 
правобранител  во соработка со канцеларијата на омбудсманот се обидуваше да се 
преземат мерки за доставување на потребните податоци или за остварување на некое 
право, при што оствари добра сработка со омбудсманите на Република Словенија, 
Реублика Хрватска и Република Албанија. 

 

До Народниот правобранител беа поднесени и претставки поради задржување на 
дел од пензијата заради повеќе исплатени средства, но во поголемиот дел од нив 
Народниот правобранител констатира дека задржувањето од пензијата се врши без 
донесување посебно решение, што според оценката на Народниот правобранител е 
спротивно на закон. Исто така, во дел од претставките се задржуваше поголем дел од 
пензијата од со закон утврдената висина која може да биде предмет на административна 
забрана. Поради тоа  Народниот правобранител констатираше повреди на правата на 
граѓаните,  но по неговите интервенции беа исправени пропустите, односно беа 
донесувани решенија и беше прекинато незаконското задржување. Неколку претставки 
беа поднесени и во врска со задржувањето на дел од пензијата согласно Законот за 
обезбедување средства за давање помош на општините за отстранување на последиците 
од поплавите настанати во месец јуни 2004 година и тоа поради тоа што по барање на 
граѓаните не им било донесено решение за задржување на дел од пензијата, при што по 
интервенциите на Народниот правобранител за лицата што имаа поднесено барање  
Фондот донесе решенија. 
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Во врска со признавањето на пензискиот стаж и внесување на истиот во 
матичната евиденција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и оваа година 
беа поднесни претставки при што особено карактеристични беа претставките од лица кои 
дел од стажот оствариле во поранешна ЈНА или стажот го оствариле во Србија и Црна 
Гора. Во врска со правата на овие лица, со добивањето на податоците од поранешна ЈНА 
се надминаа проблемите што се однесуваа на внесувањето на стажот остварен во 
поранешна ЈНА и на признавањето на исплатените плати. Исто така се надминаа и 
проблемите со остварувањето на право на пензија од Србија и Црна Гора  со 
спроведување на Договорот меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија 
за социјално осигурување. Мал дел од претставките се однесуваа на исплатата на 
пензија на лица државјани на Република Македонија кои пензијата ја оствариле во 
поранешна ЈНА, а не беа опфатени со Договрот за социјално осигурување. Меѓутоа по 
влегувањето во сила на Договорот за сукцесија меѓу поранешните републики на 
поранешна СФРЈ Народниот правобранител интервенираше да се разрешат проблемите 
и на овие лица, при што во заеднички договор меѓу Република Македонија и Србија и 
Црна Гора Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија ја презеде 
обврската за исплата на пензиите на овие лица, со што и овој проблем по долги години се 
надмина. 

 

Во врска со исплатата на разликата од 48,53% на поранешните пензионери од 
Министерството за внатрешни работи кое усогласување беше извршено врз основа на 
поранешниот Закон за внатрешни работи и пресуда на Врховниот суд на Република 
Македонија Народниот правобранител продолжи со преземање дејствија по повод 
поднесените претставки со кои се бараше поддршка на иницијативата за измени на 
законската регулатива. Со оглед на тоа што иницијативата за измени на законската 
регулатива не беше прифатена од ресорните министерства и од Владата на Република 
Македонија, Народниот правобранител достави информација до Собранието на 
Република Македонија, Комисија за труд и социјална политика која требаше да го 
разгледа ова прашање и да заземе став по истото, но информацијата се уште не е 
разгледана од Комисијата. 

 

Во текот и на овој извештаен период беа поднесени претставки во врска со 
прибирањето средства од пензионерите во Солидарниот фонд, при што поплаките 
најчесто беа од здруженијата на пензионери 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 од причини што би се 
предизвикале големи проблеми во распределбата на средствата ако истите се 
доставуваат 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 најсоодветни решенија овој проблем  не се разреши 
ниту оваа година, поради што истиот  останува актуелен. 
 

Заради надминување  на проблемите во остварувањето на  правата од областа на 
пензиското и инвалидското осигурување кое е од егзистенцијално значење за граѓаните,  
Народниот правобранител предлага: 

• Да не се вршат чести промени на законската регулатива со предвидување 
драстично различни услови за остварување на правата од оваа област  кои  
доведуваат до нееднаков третман на осигурениците; 

• Да се предвиди поупростен систем на определување на пензијата кој би бил 
јасен за оние што го применуваат законот, како 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 
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законските рокови  за одлучување по барањата на граѓаните, како и за 
постапување по барањата на Народниот правобранител поради што е 
неопходно залагање на сите органи и поедници за доследно почитување на 
законските рокови за одлучување по барањата и жалбите на граѓаните; 

• Да се изнајдат нови или зајакнат механизмите за контрола на работењето на 
комисиите за оценка на работната способност заради елиминирање на 
можните појави на корупција. 

 
 

3.11. Заштита на правта во областа на здравственото 
         осигурување и здравствена заштита 

 
Постапувајќи по претставките за  заштита на уставното право на здравствена 

заштита, кое се остварува согласно Законот за здравствена заштита и Законот за 
здравствено осигурување врз основа на начелата на заемност и солидарност, Народниот 
правобранител констатира дека надлежните органи при одлучувањето за правата на 
граѓаните не водат доволно грижа за наведените начела, како и за начелата на хуманост 
и социјална правда прокламирани како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. Според  Народниот правобранител граѓаните во практиката често 
наидуваат на голем број пречки во остварувањето на правото на здравствена заштита, а 
одговорните службени лица ретко благовремено и ефикасно одлучуваат по барањата на 
граѓаните, што доведува до оневозможување на благовремена здравствена заштита. 

 

Во овој извештаен период, иако со донесувањето на новиот Закон за народниот 
правобранител се утврдија задолжителни рокови во кои  надлежните органи треба да 
одговорат на барањата на Народниот правобранител, може да се констатира дека 
најчесто не се постапува  во предвидените рокови  и во ниту еден случај органите и 
организациите не го известуваа  Народниот правобранител  дека од објективни причини 
не се во можност  да постапат по барањата во дадениот рок. Заради побрзо и поисцрпно 
добивање информации и податоци по поднесените претставки Народниот правобранител 
продолжи со воспоставената практика  често  да врши непосредни увиди во предметите, 
при што може да се констатира дека во поголем број случаи имаше добра соработка со 
службените лица и врз основа на увидите побрзо и законито се одлучуваше по 
поднесените барања на граѓаните, но имаше и случаи кога и покрај писмените и усните 
барања и извршените увиди не се доставуваа благовремено сите потребни информации 
и податоци битни за соодветно постапување по претставките, со што се попречуваше 
работата на Народниот правобранител. 

 

Постапувајќи во заштитата на правата на граѓаните од оваа област може да се 
констатира дека поголемиот дел од претставките се неосновани, но не е занемарлив и 
бројот на случаите во кои  е констатирана повреда на правата. Сепак треба да се истакне 
дека во случаите во кои е констатирана повреда на правата на граѓаните, подносителите 
ги остварија правата согласно законските и подзаконските акти по преземени дејствија на 
Народниот правобранител. Од наведеното може да се констатира дека во случаите во 
кои беше констатирана повреда на правата надлежните органи постапуваа по предлозите 
и укажувањата на Народниот правобранител и граѓаните ги остваруваа  правата. 

 

Дел од  претставките  се однесуваа на повреда на правата на граѓаните поради 
непризнавање својство на осигуреник затоа што по некој претходен основ кој 
престанал да постои не биле измирени обврските кон Фондот.  Исто така поради 
заостанат долг на име придонес за здравствено осигурување од претходен основ на 
осигурување граѓаните не добиваа “сини картони”, иако како осигуреници по друг основ 
започнале редовно да го уплатуваат придонесот во согласност со Законот. Во ваквите 
случаи Народниот правобранител укажуваше дека законските одредби што се однесуваат 
на пријавувањето и одјавувањето во здравственото осигурување и одредбите за начинот 
на наплата на заостанатите придонеси неправилно се применуваат  и по негово барање 
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граѓаните го остваруваа своето право, односно се одјавуваа или пријавуваа и им се 
издаваа “сини картони”, а за заостанатиот долг се покренуваа со закон предвидените 
постапки. 

 

И во овој извештаен период беа поднесени претставки за неисплата на 
надоместок на плата поради отсуство од работа заради болест или бременост и 
породување, но во многу помал број за разлика од претходните години. Постапувајќи по 
дел од овие претставки Народниот правобранител немаше можност да обезбеди заштита 
на правата затоа што работодавецот не ги платил придонесите, а согласно Законот 
доколку придонесите не се редовно плаќани не може да се користи наведеното право. 
Како работодавци кои не ги платиле придонесите, најчесто се јавуваа субјекти спрема кои 
Народниот правобранител немаше овластување да презема какви било мерки. За дел од 
овие претставки Народниот правобранител констатира повреда на правата, па по 
доставени препораки до надлежните органи за исплата на надоместокот се обезбеди 
остварување на наведеното право за кое странките водеа управни  постапки неколку 
години. 

 

Со оглед на тоа што во користењето на здравствената заштита граѓаните, 
согласно законската регулатива, учествуваат и со свои средства  за одредени 
здравствени услуги и за набавката на лекови или помагала до  Народниот 
правобранител беа поднесени и претставки што се однесуваа на рефундирањето на 
средства од страна на Фондот за здравствено осигурување во случаи кога граѓаните беа 
принудени  да ја платат услугата во целост или да набават лек кој е на т.н. “Позитивна 
листа”. Во остварување на правото на рефундирање на средствата граѓаните и оваа 
година се соочуваа со проблеми во однос на разликата меѓу цената што тие ја плаќаат и 
тендерската цена утврдена од страна на Фондот за здравствено осигурување. Народниот 
правобранител од надлежните органи во претходните години побара да се преземат 
мерки за надминување на овој проблем, со цел да се заштитат  граѓаните кои се 
принудени да плаќаат многу повисоки цени од цените што ги признава Фондот, но иако се 
преземаа некои мерки за надминување на проблемот Народниот правобранител оцени 
дека овој проблем се уште не е надминат. 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 се бавни и со доста административни 
пречки што им го отежнува и одолжува остварувањето на правата. Инаку во сите овие 
случаи по интервенциите на Народниот правобранител на граѓаните им беа рефундирани 
повеќето платени средства. 

 

Како проблем на кој се жалеа граѓаните  беше остварувањето на правото за 
лекување во странство и признавање на направените трошоци од страна на Фондот за 
здравствено осигурување. Меѓутоа за разлика од претходните години многу е мал бројот 
на претставките што се однесуваа на ова право по кои Народниот правобранител не 
констатира повреда на правата на подносителите. Во поглед на остварувањето на 
правото на лекување во странство Народниот правобранител постапуваше и по неколку 
претставки за кои постапката беше покрената претходната година и по кои поради 
констатирани повреди на правата беа упатени препораки, а се однесуваа на признавање 
и исплата на средствата потрошени за лекување во странство извршено врз основа на 
конзилијарно мислење и соодветно решение. По повеќе интервенции на Народниот 
правобранител во сите случаи за кои постоеше законски основ за надоместок на 
наведените трошоци подносителите го остварија своето право. 

 

Во текот на извештајниот период  беа поднесени и претставки што се однесуваа 
на несовесно или неквалитетно лекување, при што Народниот правобранител  бараше 
целосно да се испитаат случаите и да се преземат соодветни мерки, но во поголемиот 
број случаи  по испитувањето на случајот од страна на здравствените установи се 
констатираше дека не станува збор за несовесно или неправилно лекување. Поради тоа 
што во овие случаи Народниот правобранител немаше можност за преземање други 
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мерки подносителите на претставките беа принудени  да покренуваат судски постапки 
заради утврдување  дали станува збор за несовесно или неправилно лекување. Во 
неколку случаи кои исто така се однесуваа на несовесно и несоодветно однесување или 
лекување од страна на здравствените работници (физичко малтретирање на пациент, 
несовесно и несоодветно лекување поради кое наводно настанала смрт на пациент, 
сексуално малтретирање на пациент од страна на лекар) по интервенциите на Народниот 
правобранител здравствените работници инволвирани во случаите беа суспендирани од 
работа, односно беа преместени на друго работно место или им престана работниот 
однос. 

 

Посебен проблем со кој граѓаните се среќаваа во остварувањето на правото на 
здравствена заштита беше и непризнавањето на правото за рефундирање на 
средствата за болничко или друг вид лекување во приватни здравствени установи и тоа 
само поради фактот што овие здравствени установи немаа склучено договор со Фондот 
за здравствено осигурување. Во досегашната практика Фондот им ги признаваше овие 
трошоци на осигурениците, меѓутоа во последниот период Народниот правобранител е 
информиран дека Фондот го преиспитува својот став, поради што во постапка се неколку 
претставки по кои Народниот правобранител има упатено препораки, но се уште не е 
постапено по истите. 

 

Со оглед на тоа што во извештајната година се уште не беа донесни 
подзаконските акти за склучување договори меѓу Фондот за здравствено 
осигурување и приватните стоматолози, дел од претставките се однесуваа на ова 
прашање. Приватните стоматолози бараа интервенција од Народниот правобранител за 
забрзување на постапката за донесување правилник со кој ќе се утврдат критериумите за 
склучување договори меѓу Фондот за здравствено осигурување и приватните 
стоматолози. Народниот правобранител констатирајќи повреда на правата не само на 
приватните стоматолози, туку и на граѓаните на кои им се ограничува правото на 
слободен избор на лекар стоматолог и во претходните и оваа година интервенираше за 
донесување на наведениот правилник, по што истиот во меѓувреме се донесе и се 
надминаа формалните пречки за склучување на договорите. 

 

Од постапувањето по претставките во оваа област, иако не се многубројни во 
однос на претставките во другите области, не може да се изрази задоволство во 
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, како и по барањата, укажувањата и препораките на Народниот 
правобранител. Во контекст на оваа констатација потребно е да се напомене дека  
проблем на неблаговремено постапување  е присутен  скоро кај сите примени претставки 
без оглед поради кои причини граѓаните се обратиле до Народниот правобранител. 
Поради тоа Народниот правобранител континуирано укажува во секое свое обраќање до 
надлежните органи на обврската за почитување на законските рокови за одлучување за 
правата на граѓаните. 
 

Заради надминување на  проблемите и тешкотиите со кои се судруваат граѓаните 
во остварувањето на правата во областа на здравствената заштита Народниот 
правобранител препорачува: 

• Доследно почитување на постоечката законска регулатива и нејзина еднаква 
примена  за сите граѓани; 

• Измена на законската регулатива со предвидување можност за ослободување 
од партиципација на децата до 18 години и на постарите лица од 65 години, со 
цел остварување  највисоко ниво на здравствена заштита за децата 
предвидено со Конвенцијата за правата на детето и обезбедување соодветна 
здравствена заштита на постарите лица, како и ослободување од 
партиципација за одредени редовни здравствени услуги на лицата заболени 
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од тешки неизлечиви болести што сега се прави со годишните програми на 
Владата, а 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 со лекови кои се наоѓаат на т.н. 
“Позитивна листа” во аптеките, а особено во клиниките при болничко 
лекување, како и надминување на проблемите со разликите меѓу тенедерските 
и фактичките  цени на лековите и помагалата; 

• Запознавање на граѓаните со нивните права и олеснување на 
административната постапка за остварување на истите и подигање на свеста 
на службените лица во Фондот на здравствено осигурување и Министерството 
за здравство кои непосредно одлучуваат по барањата на граѓаните, со цел 
создавање предуслови за доследно почитување на законската регулатива, 
професионално и брзо одлучување за остварување на правата  на граѓаните.  

 
 

3.12. Заштита на правата на децата  
 

При обезбедување заштита на правата на децата, Народниот правобранител цени 
дека и во овој извештаен период 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. Народниот 
правобранител цени дека и во овој извештаен период не е променета состојбата со 
развојот на јавната свест за правата на децата и за нивниот статус како субјекти со 
посебни права и обврски и тоа почнувајќи од родителите, наставниците и службените 
лица во државните институции, како и дека при донесувањето на одлуки што се 
однесуваат на децата не се води секогаш сметка за нивниот најдобар интерес, со што се 
оневозможува доследно остварување на правата на децата и се врши повреда на 
нивните  права. 

 

 Најголемиот дел од претставките поднесени во областа на заштитата на правата 
на детето се однесуваа на остварување на неговото право да одржува лични 
контакти  со родителот со кого не живее, а предмет на овие претставки најчесто е 
незадоволството на родителите од работата на центрите за социјална работа во 
надминувањето на проблемите за соодветно остварување на наведеното право. 

 

Специфично за овие предмети е што во најголем дел случаи родителите укажуваа 
пред се на повреда на нивното право да одржуваат лични контакти со детето кое живее 
со другиот родител, не  секогаш водејќи сметка за правата на детето, при што најчесто 
родителите поради нерасчистени меѓусебни односи преземаат дејствија со кои самите 
тие ги повредуваат правата на децата. Посебен проблем при остварувањето на правото 
на детето да одржува лични контакти со родителот со кој не живее претставуваше и  
извршувањето на решенијата на центрите за социјална работа кои немаат ефикасни 
правни инструменти за извршување на нивните решенија. Со оглед на тоа што 
правилниот раст и развој на детето зависи и од неговите нормални лични контакти со 
двајцата родители, Народниот правобранител ценејќи дека присилното извршување на 
решенијата за остварување на личните контакти, кое најчесто треба да се изврши со 
асистенција на полиција, не е најпогоден метод затоа што може да остави трауматски 
последици врз психичкото здравје на детето, предложи Министерството за труд и 
социјална политика да иницира измени и дополнувања на законската регулатива со 
предвидување посоодветни решенија за остварување на наведеното право, со кои ќе се 
заштитат пред се правата и интересите на детето. Во таа смисла во текот на 2004 година 
се извршени измени на Законот за семејството, со кои се предвидени повеќе мерки што 
ги ограничуваат правата на родителите доколку не ги почитуваат правата на децата и не 
ги извршуваат своите родителски обврски, а се со цел да се принудат да го почитуваат 
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правото на детето да одржува лични контакти со двајцата родители и да не го 
злоупотребуваат тоа право на штета на интересите на детето. 

 

Постапувајќи во заштитата на ова право на децата, Народниот правобранител 
пред се се раководеше од најдобриот интерес на детето и во случаите кога постоеше 
соработка и разбирање со родителите и кога се почитуваа неговите предлози и 
укажувања се надминуваа проблемите и конфликтите меѓу родителите и се 
обезбедуваше редовно и нормално одржување на личните контакти меѓу детето и 
родителот. Меѓутоа во случаите кога и покрај укажувањата на Народниот правобранител 
и преземените мерки од страна на центрите родителите не успеваа да најдат соодветно 
решение, Народниот правобранител бараше овие семејства да бидат упатени на стручна 
помош кај специјализирани стручни институции. Воедно, Народниот правобранител им 
укажуваше на родителите дека остварувањето на нормални и непречени контакти на 
детето со родителот со кој не живее е доста битно за неговиот правилен раст и развој и 
дека за остварување на ова право не само што е потребна заложба од страна на 
наделжните институции, туку е потребен и соодветен однос на родителите кои треба да 
водат сметка за правата и интересите на детето, а не само за личните права и интереси. 
Според Народниот правобранител во овие постапки ретко беа вклучувани децата, 
односно ретко се слушаше нивното мислење и став за остварување на наведеното право, 
поради што на центрите и на родителите им беше укажувано дека треба да се слушне и 
почитува  и мислењето и ставот на децата, секако во зависност од нивната возраст и 
зрелост. 

 

За надминување на овој проблем и имплементирање на ова право на децата во 
законската регулатива со измените и дополнувањата на Законот за семејството извршени 
во текот на 2004 година се предвидува дека при определувањето на личните односи и 
непосредните контакти на детето со родителот центарот за социјална работа треба да го 
информира детето и да ги земе предвид неговите ставови и мислења во зависност од 
неговата возраст, зрелост и степен на развиток и да го извести за можните последици  од 
одлуките. 

 

Во претходните години Народниот правобранител, кој се залагаше за донесување 
на Законот за заштита на децата, очекуваше дека со неговото донесување ќе се подобри 
положбата во поглед на правата на децата пред се од аспект на обезбедување 
соодветен животен стандард, но тоа не се случи затоа што во предвидениот рок не беа 
донесени подзаконските акти, а по нивното донесување се извршија  измени на Законот  
со кој одредени права се намалија, особено во поглед на детскиот додаток кој се 
ограничи на одреден фиксен износ. Исто така остана отворен проблемот со остварување 
право на детски додаток за децата чии родители немаат никакви приходи, односно не 
се вработени, не се пензионери и не примаат надоместок поради невработеност и кои 
немаат право да поднесат барање и да остварат право на детски додаток. Ако еден од 
основните принципи за остварување на правото на детски додаток е материјалната 
состојба тогаш не е логично децата чии семејства се наоѓаат во најтешка материјална 
состојба да не можат да го остварат тоа право, поради што во претходната година 
Народниот правобранител предлагаше да се извршат измени на законската регулатива 
со цел да не се врши дискриминација на децата. Измени на законската регулатива не се 
извршија поради што проблемите со остварувањето на правото  на детски додаток  
останаа актуелни. 

 

До Народниот правобранител беа поднесени претставки што се однесуваа на 
доделувањето станови на лица со ниски приходи од причина што со Одлуката на 
Владата за условите и критериумите за распределба на овие станови беше предвидена 
дискриминација на децата, односно беше предвидено дека право на стан имаат само 
семејствата што имаат деца до 12 години. Народниот правобранител ценејќи дека 
ваквиот услов не е во согласност со Конвенцијата за правата на детето и со Законот за 
заштита на  децата според кои како деца се третираат сите лица до 18 години упати 
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укажување до Владата дека сите деца до 18 години треба да имаат еднакви права без 
каква било дискриминација и дека државата треба да ги преземе сите можни мерки за да 
обезбеди еднаква правна положба на сите деца, особено во поглед на обезбедувањето 
соодветен животен стандард во кое право спаѓа и решавањето на станбеното прашање. 
Меѓутоа со оглед на тоа што овие станови беа градени и распределувани врз основа на 
договор меѓу Република Македонија и Банката за развој при Советот на Европа, каде како 
услов било предвидено дека право на стан можат да имаат само семејства што имаат 
деца до 12 години, немаше можност да се менува договорот затоа што заемот веќе беше 
одобрен под тие услови. 

 

Во текот на извештајниот период доста актуелен проблем беше и обезбедувањето 
на доволни количини на лекови за децата заболени од малигни заболувања. 
Народниот правобранител ценејќи дека поради недостигот на лекови им се повредуваат 
правата на децата, особено правото на највисоко ниво на здравствена заштита 
гарантирано со Конвенцијата за правата на детето, покрена постапка по сопствена 
иницијатива и побара од Министерството за здравство и од Фондот за здравствено 
осигурување да ги преземат сите можни мерки за надминување на настанатиот проблем. 
Проблемот беше надминат и беа обезбедени доволно лекови за наведената категорија 
деца. Во поглед на обезбедување највисоко ниво на здравствена заштита, Народниот 
правобранител покрена постапка исто така по сопствена иницијатива поради пуштање во 
промет увезена храна за бебиња со декларација на македонски јазик во која не беше 
содржан податокот дека производот содржи глутен иако на оргиналната декларација 
јасно беше наведено дека производот содржи глутен кој во одредени случаи може да 
предизвика несакани последици по здравјето на децата. По интервенциите на Народниот 
правобранител наведениот производ целосно беше повлечен од промет и беше 
извршена исправка на декларацијата, а против увозникот беше поднесена прекршочна 
пријава. 

 

Во овој извештаен период беа поднесени и поголем број претставки што се 
однесуваа на постапката за упис на децата во матичната книга на родените, со 
особена изразеност на овој проблем кај граѓаните од албанската заедница. Постапувајќи 
по овие претставки  Народниот правобранител констатираше дека родителите не вршат 
секогаш благовремено пријавување на раѓањето на детето ако е тоа родено во домашни 
услови по што тешко можат да докажат дека детето е родено на територијата на 
Република Македонија. Причина за настанување на овој проблем беше и несоодветниот 
однос на службените лица кои не им ги примаа документите на странките или не им ги 
признаваа. Како посебен проблем во остварувањето на ова право беше и 
непризнавањето на документите издадени од УНМИК во случај кога стануваше збор за 
родител по потекло од Косово. Меѓутоа по повеќе интервенции  на Народниот 
правобранител за надминување на овој проблем, Владата на Република Македонија во 
текот на 2004 година донесе Заклучоци за признавање на овие документи, по што 
надлежните органи  го извршија уписот во матичната евиденција. 

 

Раководени од се почестите судири меѓу младите, како и застапеноста на 
алкохолот и пушењето кај малолетниците, во преходниот период, покрај 
инсистирањето надлежните органи доследно да ги почитуваат законските прописи за 
забрана на точење алкохол на малолетници и за рекламирање 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 беше прифатено и беа донесени 
вакви законски решенија. Меѓутоа, според сознанијата на Народниот правобранител, 
овие законски забрани секогаш не се почитуваат доследно поради што Народниот 
правобранител интервенираше до надлежните инспекциски служби за преземање мерки 
против лицата кои не се придржуваа на наведените забрани, а со цел за заштита на 
децата од штетното влијание на алкохолот и цигарите. И покрај интервенциите на 
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Народниот правобранител состојбата со почитувањето на наведените законски забрани 
не е драстично променета. 

 

Во поглед на штетното влијание на разни информации и дезинформации 
пласирани во јавноста, Народниот правобранител интервенираше до Владата на 
Република Македонија и до Советот за радиодифузија за заштита на децата од 
информации штетни за нивниот развој и благосостојба. Народниот правобранител 
интервенираше во поглед на објавување слики на деца заболени од разни тешки 
заболувања во средствата за јавно информирање. Народниот правобранител укажа дека 
една од обрвските на државата предвидена со Конвенцијата за правата на детето, е да 
го поттикнува развојот на основните насоки за заштита на детето од сите информации 
штетни за неговата благосостојба и  за неговото физичко и ментално здравје, како и  да 
обезбеди заштита на детето од повреди на неговата приватност и изнесување 
информации што можат да му наштетат на угледот и на неговиот приватен живот. За 
жал по овие реакции на Народниот правобранител не беа преземени никакви мерки ниту 
пак беше известен Народниот правобранител за ставот на Владата и на Советот за 
радиодифузија по ова прашање. Народниот правобранител интервенираше и за 
преземање соодветни мерки од страна на Советот за радиодифузија против одделна 
телевизиска куќа поради пласирање информации дека во одредено училиште секое 
второ дете се дрогира, кој факт без да биде проверен и утврдена неговата вистинитост 
беше пласиран во јавноста како потврден, со што беа повредени првата на децата, 
правата на родителите, па и правата на наставниците од училиштето,  со оглед на тоа 
што информациите не биле точни. И по оваа интервенција на Народниот правобранител 
немаше соодветна реакција од надлежните институции. 

 

Заради заштита на правата на децата од насилство, особено од семејното 
Народниот правобранител во претходниот период учествуваше со свои предлози за 
измена на Законот за семејството, потенцирајќи дека семејното насилство над децата 
треба да биде посебно третирано со законската регулатива. Во текот на 2004 година се 
извршени измени на Законот за семејството, со кои посебно се третира семејното 
насилство и се предвидуваат повеќе мерки што може да ги преземаат центрите за 
социјална работа и судовите за заштита на жртвите на семејно насилство, при што 
поголемиот дел од предлозите на Народнот правобранител се прифатени и вградени во 
законската регулатива. Особено значајно е прифаќањето на предлогот на Народниот 
правобранител за утврдување задолжителна обврска на центрите за социјална работа 
секогаш кога ќе се утврди континуирано семејно насилство над дете да преземат 
соодветни мерки, како и во случај на континуирано насилство над дете наместо детето 
да се одвои од семејството и да се смести во друго семејство или во установа времено 
да се отстрани од домот лицето што врши насилство над детето и да му се нареди 
задолжително да посетува одредено советувалиште за да го подобри своето 
однесување и да не врши насилство. 

 

Во текот на извештајниот период поднесени се неколку претставки што се 
однесуваа на физичко или психичко малтретирање на ученици од страна на 
наставниот кадар. За ова прашање Народниот правобранител изразува загриженост 
затоа што во средби со учениците се истакнува дека доста е застапено физичкото, а 
особено психичко малтретирање на децата, за што децата се уште немаат храброст 
јавно да проговорат. Во случаите што беа предмет на постапување пред Народниот 
правобранител, најчесто беа почитувани неговите укажувања и беа преземани 
соодветни мерки против наставниците што  применуваат вакви методи, но Народниот 
правобранител смета дека во законската регулатива не е доволно прецизирано и 
објективизирано што претставува физичко, а што психичко малтретирање на деца во 
училиштата и во случај на честа примена  на физичко или психичко малтретирање од 
одреден наставник според Народниот правобранител би требало да се предвиди и 
мерка забрана за вршење наставна дејност, со цел вакви лица да не бидат вклучени во 
образованието и воспитанието на децата. 
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Во врска со  насилството над децата и со несоодветниот однос од страна на 
службени лица би го истакнале и случајот за повреда на правата на децата во 
полициска постапка во која беа приведувани и сослушувани деца под 14-годишна 
возраст без присуство на родител или друго возрасно лице, како и без почитување на 
нивното право да обезбедат присуство на бранител во текот на полициската постапка. 
Народниот правобранител констатирајќи драстична повреда на правата на децата и на 
материјалното право побара преземање мерки против службените лица инволвирани во 
случајот, кој предлог беше прифатен и службените лица беа дисциплински казнети. 

 

Народниот правобранител обрна посебно внимание на правата на децата со 
посебни потреби особено од аспект на нивната социјална и здравствена заштита, 
барајќи да им се обезбеди социјална грижа и заштита од страна на државата и да имаат 
соодветни ослободувања и олеснувања во користењето на здравствените услуги, 
лекарствата и помагалата, што во претходната година беше прифатено и беа извршени 
измени на законската регулатива, но во практиката се уште се јавуваа проблеми со 
користењето на овие права. Сепак, иако се преземени доста мерки во поглед на 
заштитата на  децата со посебни потреби,  Народниот правобранител цени дека треба 
уште многу да се направи овие лица да не бидат на маргините на општеството. 

 

Народниот правобранител неколку години интервенираше за преземање мерки за 
заштита на правата на децата на улица. Тие најчесто се злоупотребени од нивните 
родители, трудово се експлоатирани, оневозможено им е правото на образование, 
загрозено им е правото на живот, на здравствена заштита и повредени им се и други 
права. Народниот правобранител предложи во законската регулатива оваа категорија 
деца да се предвиди како посебна кризна група на која треба да и се обезбеди социјална 
заштита и да се формираат  дневни центри преку кои ќе им се помогне и на децата и на 
семејствата. Предвидувањето на уличните деца како посебна социјална група беше 
извршено со донесувањето на Законот за локалната самоупрва, но со оглед на тоа што 
не беше извршена децентрализација на власта овие одредби не беа применети од 
страна на единиците за локалната самоуправа. Со оглед на тоа што социјалната 
заштита се обезбедуваше преку државните институции Народниот правобранител 
продолжи со своите интервенции, особено пред Министерството за труд и социјална 
политика, по што во текот на 2004 година со извршените измени и дополнувања на 
Законот за социјална заштита, се предвидува можност општините да обезбедат 
остварување социјална заштита, освен за други лица и на децата на улица, а се и 
предвиде формирање дневни центри за децата на улица, преку кои на оваа категорија 
деца им се обезбедуваат воспитно-едукативни услуги, советувалишна работа со децата 
и со членовите на нивните семејства, културно забавни и рекреативни активности. 
Согласно извршените измени на законската регулатива при крајот на 2004 година во 
Скопје започна со работа првиот дневен центар за уличните деца, со што се очекува 
овие деца да се тргнат од улиците, да се вратат во училиштата и да им се обезбеди 
нивно вклучување во општествениот живот. 

 

Посебно внимание при заштита на правата на децата Народниот правобранител 
обрнуваше на правата на децата кои се во судир со законот, така што во претходните 
години покрај предлозите за преземање превентивни мерки за спречување на појавата 
на деца деликвенти беше  предложено наместо казнени да се предвидат алтернативни 
мерки, како што е општокорисната работа, сместување во друго семејство и други 
алтернативни мерки. За воведувањето на алтернативните мерки Одделението за 
заштита на правата на децата при Народниот правобранител се залагаше и пред 
Европската мрежа на детски правобранители, која исто така зазеде став дека на децата 
кои се во судир со законот повеќе ќе им се помогне со изрекување алтернативни 
наместо казнени мерки. Со донесувањето на измените и дополнувањата на Кривичниот 
законик на Република Македонија извршени во текот на 2004 година како алтернативни 
мерки за малолетници се предвидоа: општокорисна работа и условно прекинување на 
кривичната постапка, како и мерки на безбедност. 
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Еден од основните принципи на Конвенцијата за правата на детето е учеството 
на децата во сите прашања што се однесуваат на нивните права и интереси. Со цел да 
се слушне мислењето на децата, односно да им се даде можност за учество со нивни 
предлози и мислења во преземањето мерки, Народниот правобранител во текот на 2004 
година со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје формира т.н. Одбор на 
деца составен од деца од основното и средното образование од различни заедници што 
живеат во Република Македонија. Во текот на 2004 година се одржаа неколку средби со 
Одборот при што се изврши обука на децата на која им беше презентирана надлежноста 
и начинот на работа на Народниот правобранител, нивните  права и обврски предвидени 
со Конвенцијата за правата на детето, со посебен осврт на нивната имплементација во 
Уставот на Република Македонија  и во законската регулатива. Во поглед на практичното 
остварување, почитување и заштита  на правата на децата во нивниот секојдневен 
живот во семејството, училиштето, средината која ги опкружува,  децата ги изнесоа 
нивните мислења и предлози за надминување на проблемиите со кои се соочуваат во 
почитувањето и заштитата на нивните права. Со предлозите и мислењата на Одборот на 
деца Народниот правобранител го запозна Министерството  за образование и наука и 
Владата на Република Македонија од каде очекува сериозно да се разгледаат 
предлозите на децата и да се преземат мерки како во поглед на измена и дополнување 
на законската регулатива така и во поглед на нејзината примена, заради создавање 
соодветни услови за остварување, почитување и заштита на правата на децата. 

 

За обезбедување брза и ефикасна  заштита на правата на децата секако е 
неопходна добра соработка со сите надлежни органи и организации, како и со 
невладиниот сектор. Соработката на Народниот правобранител со органите на 
државната управа е на задоволително ниво, но сепак неблаговремено се постапува по 
неговита барања, мислења и препораки со што всушност се толерираат повреди на 
правата на децата. Народниот правобранител оцени 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, при што државата секогаш треба да се раководи од најдобриот интерес на децата 
и  децата да ги става  над сите други интереси. Републиката треба 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 Конвенцијата 
за правата на детето затоа што Републиката се обврзала на тоа со ратификувањето на 
оваа Конвенција. 
 

Со цел создавање услови за остварување и доследно почитување на правата на 
децата Народниот правобранител препорачува: 

• При креирањето на политиката и обезбедувањето средства за задоволување 
на потребите на децата и при донесување на сите одлуки што  се одразуваат 
на детските права и обврски државата  пред се да се раководи од најдобриот 
интерес на децата  и децата да ги стави над сите други потреби; 

• При преземањето мерки што се однесуваат на децата да се води сметка за 
трите основни принципи на Конвенцијата за правата на детето, 
недискриминацијата, најдобриот интерес на децата и учеството на децата; 

• Со оглед на тоа што се уште не е докрај завршен процесот со воведувањето во  
наставните содржини предмет за запознавање со човековите права во сите 
степени на образованието поради  што децата се уште недоволно ги знаат 
своите  права и обврски Народниот правобранител и во оваа прилика предлага 
воведување на човековите права во образовниот систем во сите степени на 
образование, едукација на наставниот кадар за правилно презентирање и 
почитување на човековите, односно детските права и оспособување на децата 
со знаења и вештини применливи во реалниот живот за остварување и 
заштита на нивните права; 
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• Преземање мерки за развој на јавната свест за правата на децата и за нивниот 
статус како посебни субјекти, почнувајќи од родителите, наставниците и 
службените лица во државните институции, заради доследно остварување, 
почитување и заштита на правата на децата. 

 
 

3.13  Заштита на правата од областа на образованието   
 

Како и претходната и во текот на 2004  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 
лицата до 18 годишна возраст, кои се третираа како деца, се опфатени во заштитата на 
правата на децата. 

 

Според Уставот на Република Македонија образованието треба да биде достапно 
на секого под еднакви услови. Меѓутоа имајќи го предвид фактот што во денешни услови 
запишувањето на високо-образовните установи се врши и со лично учество на студентите 
во трошоците за студирање често се бара интервенција на Народниот правобранител во 
поглед на примената на законските одредби за задолжување, односно ослободување од 
партиципацијата на студентите. Народниот правобранител интервенираше и во случаите 
кога  и покрај предвидената партиципација се воведени разни давачки од страна на 
високо-образовните установи со кои се задолжуваат сите студенти независно дали се 
запишани со партиципација или во т.н. државна квота за кои трошоците се обезбедуваат 
со Буџетот на Републиката. Народниот правобранител постапувајќи по претставките што 
се однесуваат на партиципацијата на студентите во трошоците за студирање пред се 
укажуваше на доследна примена на законската регулатива во поглед на задолжувањето, 
односно ослободувањето од партиципација, а при воведување разни трошоци што треба 
да ги плаќаат студентите укажуваше да се води сметка за законските основи за 
воведување на овие трошоци и за заштита и унапредување на стандардот на студентите, 
за што според законот, задолжени да водат грижа се универзитетите и високо-
образовните установи. 

 

Најголемиот број претставки од оваа област и оваа година како и претходната се 
однесуваа токму на правата на студентите во поглед на коофинасирањето за 
студирање. Во текот на овој извештаен период особено е зголемен бројот на 
претставките што се однесуваа на ослободување од партиципација на лицата 
припадници на безбедносните сили или на членовите на нивните семејства согласно 
Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и на членовите на нивните семејства. Карактеристично за овој вид претставки 
е тоа што високообразовните установи правеа отпор во прифаќањето на документите со 
кои се докажуваше дека одредено лице е припадник на безбедносните сили или е дете на 
загинат или починат припадник на безбедносните сили, при што не се вршеше 
благовремено ослободување од партиципацијата. По интервенциите на Народниот 
правобранител, кога во ваквите случаи констатираше повреда на правата на студентите, 
високообразовните установи ги ослободуваа од партиципација лицата кои ги исполнуваа 
законските услови. Во поглед на остварувањето на ова право Народниот правобранител 
констатира дека високообразовните установи различно го применуваа Законот, односно 
дел од нив го применуваа само на студентите што за првпат се запишуваат, а не и на 
студентите што биле припадници на безбедносните сили, но запишуваат втора или 
следна година на факултет. Заради  еднаков третман на студентите на сите 
високообразовни установи Народниот правобранител се обрати до Министерството за 
образование и наука и до Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и побара 
мислење за начинот на примена на наведениот закон, по што  Комисијата за нормативна 
дејност на Универзитетот зазеде став дека Законот треба да се применува на сите 
припадници на безбедносните сили независно дали запишуваат прва или  втора, односно 
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натамошна година, по што практиката на високообразовните установи во поглед на 
ослободувањето од партиципацијата на оваа категорија студенти беше изедначена. 

 

Во однос на учеството на студентите во трошоците за студирање надвор од 
утврдената партиципација, Народниот правобранител по сопствена иницијатива 
покрена постапка за испитување на ова прашање. Во таа смисла Народниот 
правобранител констатира дека е веќе воспоставен Совет за развој и финансирање на 
високото образование, кој согласно законските овластувања, покрај другото, треба да 
донесе правилник за мерила и критериуми за финансирање на дејноста на Универзитетот 
и на високо-образовните установи. Меѓутоа актите што требаше да ги донесе Советот, а 
со кои треба да се воведе ред во финансирањето на високото образование и  да се 
утврдат еднакви мерила и критериуми на сите високообразовни установи се уште не се 
донесени. 

 

Со оглед на тоа што во претходниот период Народниот правобранител констатира 
повеќе пропусти и незаконитости при сместувањето во студентските домови, особено 
во поглед на определувањето на бројот на бодовите по одделни критериуми, во 
извештајниот период пред распишувањето на огласот и по неговото распишување беа 
направени увиди од страна на Народниот правобранител и беше укажано на пропустите 
од претходните години, поради што во овој извештаен период беа поднесени мал број на 
претставки  што се однесуваа на ова прашање. 

 

Сепак и во овој период  беа поднесени неколку претставки од студенти поради  
неправилно вреднување на утврдените критериуми, но по извршениот увид и 
интервенциите на Народниот правобранител пропустите и неправилностите беа 
отстранети и студентите беа сместени  во студенски дом. 

 

Во поглед на правата на студентите, пред Народниот правобранител беа 
поднесени и претставки поради неиздавање уверенија за завршени студии. 
Уверенијата не се издаваа поради наводно заостанат долг  или поради непризнавање 
одреден испит поради недостиг на пријава иако испитот бил положен и запишан во 
индексот. Народниот правобранител укажувајќи дека согласно Законот уверенијата или 
дипломите треба да се издаваат со завршувањето на студирањето, односно со 
полагањето на предвидените испити и дека нема законски основ за неиздавање уверение 
или диплома поради заостанат долг или други причини и  интервенираше да  се издадат 
уверенијата, по што беше постапено, а спорните прашања меѓусебно беа расчистени. 

 

Неколку претставки се однесуваа на правото на специјализација на 
здравствени работници, при што карактеристичен беше случајот на Стоматолошки 
клиники каде по склучувањето на договорите за специјализација и започнувањето на 
специјализацијата кај некои специјализанти пред година или две дополнително беше 
изменета висината на надоместокот, односно истиот беше зголемен, а донесената одлука 
за определување на висината на надоместокот без да биде објавена на соодветен начин 
започна да се применува на сите специјализанти. Народниот правобранител укажувајќи 
на уставната обврска за објавување на општите акти и на забраната за повратно дејство 
на актите, освен ако не се поповолни за граѓаните, побара истата претходно да се објави 
и да не се однесува на специјализантите со кои се склучени договори и кои започнале да 
специјализираат под претходно определени услови. По интервенцијата на Народниот 
правобранител  проблемот беше надминат. 

 

До Народниот правобранител се обратија и група дипломирани санитарни 
инспектори кои студиите ги завршиле во Република Бугарија, а чии студии биле 
стипендирани од страна на Република Македонија, но по нивното дипломирање не биле 
примени на работа, иако вакви кадри биле дефицитарни во Републиката. Меѓутоа, со 
оглед на тоа што со законската регулатива е дадена можност условите за вршење на 
санитарната инспекција да се предвидуваат со акт на Министерството за здравство, во 
актот на Министерството како услов не беше предвидено лицата да имаат завршено 
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факултет за санитарни инспектори, туку одредени медицински струки, поради што 
наведените лица не ги исполнуваа условите за вработување како санитарни инспектори. 
Поради тоа, Народниот правобранител, кој мора да постапува во согласност со законите, 
немаше можност за преземање мерки за остварување на правото на работа на 
наведените лица, но укажа на потребата од измена на законската регулатива и општите 
акти на Министерството. 

 

Дел од преставките во оваа област се однесуваа на нострификацијата на 
странски дипломи и на одобрувањето учебници во кои случаи Народниот 
правобранител можеше да се впушта само во поглед на почитувањето на законски 
определената постапка за остварување на овие права и при тоа констатира дека и при 
остварувањето на овие права постапката е неоправдано долга. Една од претставките 
беше поднесена поради тоа што нострификацијата беше одбиена затоа што надлежните 
органи за нострификација дале негативна оценка дека докторската дисертација не била 
самостоен труд и нејзината стручност, квалитет и  придонес не биле на задоволително 
ниво, со што всушност органите за нострификација се впуштиле во оценка на докторската 
дисертација која беше одбранета и беше стекнат степен на докторат. Имајќи ги предвид 
одредбите од Законот за високото образование и поранешниот Закон за насочено 
образование Народниот правобранител го постави прашањето дали при 
нострификацијата на диплома за стекнат докторат врз основа на одбранета докторска 
дистертација пред призната виско-образовна установа, во случај кога се исполнети 
формалните законски услови за нострификација, нострификацијата може да се одбие 
поради евентуална негативна оценка за стручноста и квалитетот на докторската 
дисертација, кои елементи се предмет на оценка пред истата да биде одбранета и дали 
со тоа не се негира стручноста и статусот на институцијата каде е одбранета докторската 
дисертација и е стекната дипломата. Меѓутоа и покрај дилемите и укажувањата на 
Народниот правобранител  дипломата не беше нострифицирана. 

 

Постапувајќи по претставките од оваа област и во овој извештаен период 
Народниот правобранител не наидуваше секогаш на коперативност и соработка со 
надлежните органи особено не се постапуваше по неговите барања во законските рокови, 
а  во одделни случаи и по повеќе ургенции не се доставуваше одговор. За  сите овие 
проблеми и пречки во работата на Народниот правобранител по дел од претставките 
беше доставена посебна информација до Владата на Република Македонија,  но и по 
оваа информација за дел од предметите постапката не беше забрзана, со што се 
повредуваа основните принципи на управната постапка за брзо и ефикасно одлучување. 
Ваквиот однос на органите и организациите доведува до неефикасност и на постапката 
пред Народниот правобранител, односно нејзино одолжување што не е интенција на 
Законот за народниот правобранител, со кој се определни кратки рокови за постапување 
по неговите барања. 
 

Заради надминување на проблемите во  остварувањето на правата од областа на 
образованието  Народниот правобранител препорачува:  

• Воспоставување солидна, редовна и благовремена соработка на надлежните 
органи со Народниот правобранител и почитување на неговите барања, 
предлози и препораки; 

• Создавање основи за достапност на  образованието  на  секого под еднакви 
услови и почитување на законската обврска за  заштита и унапредување на 
студентскиот стандард и изедначување на надоместоците што ги плаќаат 
студентите за исти услуги на различни високо-образовни установи. 

 
 

3.14. Заштита на правата на потрошувачите 
 

Анализирајќи го извештајниот период од аспект на функционирањето и 
постапувањето на Народниот правобранител во делот на потрошувачките права, 
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неодминлив е генералниот впечаток дека главен мотив за обраќањата на граѓаните за 
правна помош е отсуството на принципот на транспарентност во работата на давателите 
на јавните услуги и максималното искористување, односно злоупотреба на 
монополската позиција при извршувањето на услугите. 

 

Главен сегмент на постапувањето на Народниот правобранител во областа на 
потрошувачките права и оваа година е регулирањето на односите корисник-давател на 
услуга во областа на телекомуникациите, дистрибуцијата на електрична и топлинска 
енергија, водоснабдувањето и другите комунални дејности. 

 

Притоа, од расположивите податоци повторно се констатира дека во најголем дел 
обраќањата на граѓаните се однесуваат на постапувањето-однесувањето на АД 
“Македонски телекомуникации”, како и на јавните комунални претпријатија. 

 

Реакциите на граѓаните-потрошувачи генерално се однесуваат на дискреционите 
права на давателите на услугите што произлегуваат од гарантираната монополска 
позиција, односно нивната волја и проценка да ги искористат по сопствени потреби и на 
начин со кој ќе им се наметнат крајно нереални и неприфатливи услови и цени на 
корисниците. 

 

Воедно, како констатирани состојби се и одредени постапувања на давателите на 
услуги надвор од овластувањата дадени со соодветни законски акти што се реперкуира 
на квалитот на услугите и исклучување од користење услуги во случаи кога граѓаните 
извесно време не ги платиле сметките, без претходно доставени опомени. Во напорите 
да ги реализираат своите побарувања спрема оние граѓани-должници кои не ги 
подмириле своите сметки, некои од давателите на јавните услуги не се воздржуваат и од 
примена на мерки на колективно исклучување од користење на услугите што ги опфаќа 
и граѓаните кои редовно и во целост ги подмириле истите. Во овој контекст се и случаите 
кога потрошувачот се принудува да ги плати заостанатите сметки и покрај тоа што 
неспорно е констатирано дека побарувањата по оваа основа се застарени, согласно 
одредбите од Законот за облигационите односи, кои децидно го пропишале законскиот 
рок од една година за наплата на надоместокот за извршените услуги за домаќинствата. 

 

При постапувањето по претставките на граѓаните, неспорно се наметнува 
моменталната социо-економска состојба со која се соочени граѓаните. Конкретно, 
обраќањата се однесуваат на неплатени сметки кои подносителите не се во состојба да 
ги подмират, поради што бараат одредени погодности, односно плаќање на повеќе рати 
или ослободување на дел од своите долгови. Во оваа категорија граѓани се опфатени и 
корисниците на социјална заштита за кои не е предвидена одредена привилегија со 
постојната законска регулатива, така што некои даватели на услуги по сопствена процена 
и наоѓање одредуваат поволности за овие корисници, при што се констатира дека со 
текот на времето, ценејќи ја сопствената материјално-финансиска состојба, истите 
отстапуваат, односно не се доследни во нивната примена. 

 

Во одредени сфери во остварувањето на потрошувачките права се забележува 
влијанието на институцијата Народен правобранител во насока на заштита на правата на 
граѓаните-корисници на услуги. Имено, како резултат на перманентното користење на 
сите законски расположиви инструменти се наметнува заклучокот дека субјектите пред 
кои Народниот правобранител надлежно постапува го имаат предвид неговото значење и 
започнуваат да ги прифаќаат неговите ставови. 

 

Од друга страна, и покрај ваквата оцена која се констатира од случаите по кои се 
постапува, неодминлив е генералниот впечаток на недоволно обезбеден демократски 
принцип на транспарентност во работата на давателите на услугите и нивниот третман 
кон потрошувачите, што претставува еден од основните услови за функционирање на 
демократско општество во кое граѓанинот е поставен на централно место. Исто така кај 
правните субјекти кои вршат дејност од јавен интерес на граѓаните не им е овозможена 
жалбена постапка, освен кај јавниот телекомуникациски оператор АД “Македонски 
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телекомуникации”. Ова претставува непочитување на уставно гарантираното начело на 
двостепеност во постапките. Воедно, од постапувањето на другите институции кои имаат 
одредени законски ингеренции спрема давателите на услугите, во кои се вбројуваат 
Монополската управа и надлежните инспекциски органи се констатира дека истите 
недоволно ги користат расположивите законски средства во правец на заштита на 
правата на граѓаните. 

 

Со оглед на проблемите за кои граѓаните бараа помош од Народниот 
правобранител, а се однесуваа особено: на квалитетот на услугата, начинот на наплата и 
висината на утврдената цена, на вршителите на јавните дејности, во натамошното 
излагање ќе се задржиме поединечно на трите најзначајни области од јавен интерес. 

 

Во извештајната година најголем број од претставките на граѓаните се однесуваа 
на АД “Македонски телекомуникации”. Од анализата на податоците со кои се стекна 
Народниот правобранител произлегува дека “Македонски телекомуникации” со својата 
монополска позиција ги ставаат граѓаните во безизлезна положба да го прифатат 
понудениот квалитет, а пред се висината на цената на услугите. Принципот на 
дистанцирање на граѓаните се потврдува и во лимитираната можност за реален пристап 
во постапувањето на надлежните служби, што практично значи отсуство на увид и 
контрола во конкретното користење и тарифирање на услугите, а тоа остава простор за 
сомневање за евентуално извршени манипулации. 

 

Од тие причини, во најголем дел претставките на граѓаните се однесуваат на 
исклучително високите износи на телефонските сметки. Во ваквите случаи од 
преземените дејства се констатира дека речиси е невозможно да се потврди евентуална 
злоупотреба на телефонската линија или грешка при утврдувањето на реализираните 
телефонски импулси на која укажуваат граѓаните. Во делот на користењето на 
дополнителните услуги, Народниот правобранител во неколку наврати се обраќаше до 
“Македонски телекомуникации” со укажување при утврдувањето на нивната цена особено 
да се има предвид економскиот момент на корисниците, што подолг период немаше 
позитивен ефект. Воедно, Народниот правобранител со својот став ја запозна и Владата 
на Република Македонија, која со оглед на тоа што во дадениот период беа во подготовка 
соодветни измени и дополнувања на Законот за телекомуникации, го прифати 
укажувањето, така што сега новодонесените законски одредби овозможуваат 
дополнителните услуги да се користат бесплатно. 

 

Можноста за користење на монополската положба по своја потреба, се изразува и 
преку масовното исклучување на претплатниците поради неплатени сметки. При 
преземањето на вакви колективни мерки се констатира дека покрај корисниците кои 
подолг период не ги подмириле долговите, неосновано се опфатени и оние претплатници 
кои во исклучително краток период задоцниле во подмирувањето сметки, а за кои не се 
извршени потребни проверки дали истите во моментот кога биле исклучени од користење 
телефонски услуги ја платиле сметката. Народниот правобранител зазеде став во 
наведените случаи АД “Македонски телекомуникации” по службена должност да им 
надомести со соодветен износ за периодот кога им била исклучена телефонската линија, 
што како право на претплатниците произлегува од интерните акти на АД “Македонски 
телекомуникации” и од договорите за засновање претплатнички односи. Од досешните 
постапки не може да се констатира дека е прифатен дадениот став на Народниот 
правобранител. 

 

При користењето на услугите на телекомуникацискиот оператор,  се утврдени 
повреди на правата и во однос на оние корисници кои склучиле договор за засновање 
претплатнички односи и извршиле уплата на потребните средства по наведената основа, 
а сепак и покрај изминатиот подолг период не им е обезбеден телефонски приклучок или 
евентуално им се вратени средства, но во износ исклучително помал од износот што го 
уплатиле своеовремено. Заради остварување на правата на корисниците, имајќи ги 
притоа предвид и одредбите од Законот за облигационите односи, Народниот 
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правобранител се обрати до надлежните служби на АД “Македонски телекомуникации” со 
укажување да им се исплати износот кој претходно го уплатиле. По вака заземениот став 
се уште нема повратен одговор. 

 

Дел од претставките доставени до Народниот правобранител се однесуваа на 
постапувањето на АД “Електростопанство на Македонија” во однос на исклучувања на 
граѓаните заради неплатени сметки за потрошена електрична енергија. При 
постапувањето по одделни случаи, Народниот правобранител особено го преиспитуваше 
фактот дали предметните побарувања се застарени согласно Законот за облигационите 
односи, за што од надлежните служби бараше корисниците да бидат ослободени од 
подмирувањето на истите. Констатирано е дека ставот на Народниот правобранител во 
смисла на наведеново се повеќе се прифаќа, односно АД “Електростопанство на 
Македонија” постапува согласно законската регулатива. 

 

Во однос на побарувањата за кои благовремено е покрената постапка за присилна 
наплата пред надлежните судски органи, како и за поновите побарувања кои се уште не 
можат да се опфатат со рокот на застареност, Народниот правобранител нема основа за 
постапување поради што на граѓаните им се посочуваат одредбите од Законот за 
енергетика и Општите услови за испорака на електрична енергија, според кои 
испорачувачот има право да врши прекин на снабдувањето со електрична енергија во 
случај корисникот да не ја подмири сметката. 

 

И во извештајната година Народниот правобранител се соочуваше со случаи кога 
новите корисници или сопственици на станбени или деловни простории се ставени во 
ситуација да ги подмират долговите на своите правни претходници, за што во 
спротивност им следуваше прекин на испораката на електричната енергија, како и 
одбивање на нивното барање да се евидентираат како нови потрошувачи во соодветната 
евиденција на надлежните служби. 

 

Постапувајќи по барањата на подносителите, Народниот правобранител во 
неколку наврати им укажа на одговорните лица во АД “Електростопанство на Македонија” 
да ги имаат предвид одредбите од Законот за облигационите односи, од кои произлегува 
дека корисниците по основ на закуп или купопродажен договор не можат да ги преземат 
обврските за потрошената електрична енергија доколку со тоа изречно не се согласиле. 
Ваквиот став на Народниот правобранител се прифати од одговорните лица во АД 
“Електростопанство на Македонија”, кои понатаму до своите подружници доставија 
генерално упатство во кое го пренесоа ставот на Народниот правобранител и ги 
задолжија во иднина да ги евидентираат новите корисници врз основа на презентираните 
договори за купопродажба или закуп, без при тоа да ги задолжуваат со спорните сметки. 

 

Сепак, во ваквите случаи, од практичното постапување по одделни предмети, се 
наметна и впечатокот дека доколку граѓаните како идни нови корисници, 
самоиницијативно се обратат до подружниците, истите не го прифаќаат нивното барање 
и не ги евидентираат како потрошувачи, туку проблемот се решава доколку побараат 
правна заштита од Народниот правобранител. Во оваа смисла, цениме дека е потребно 
АД “Електростопанство на Македонија” да ги координира своите служби со цел да се 
обезбеди доследност во примената на законските одредби на кои укажува Народниот 
правобранител. 

 

Во рамките на своите надлежности, Народниот правобранител по барање на 
граѓаните, како и по сопствена иницијатива, покренуваше постапки и во случаите на 
колективно исклучување од електричната мрежа на цели региони каде што наплатата 
била под одреден процент, но се опфатени и оние корисници кои благовремено и 
редовно ги подмирувале долговите. Во своите укажувања Народниот правобранител 
ценеше дека со исклучувањето на корисниците кои ја исполниле својата обврска спрема 
давателот на услугата и со нивното оневозможување за непречено користење на 
електричната енергија се врши повреда на правата. Дадените укажувања се прифатени 



                 
              Naroden pravobranitel 
              (Ombudsman)                                         
 

           70 
 

од страна на АД “Електростопанство на Македонија” кое не извести дека во иднина ќе ги 
има предвид наводите од Народниот правобранител и соодветната законска регулатива. 

 

Народниот правобранител по сопствена иницијатива покрена постапка по повод 
доставата на сметките за електрична енергија во кои конкретно не е наведена радио-
дифузната такса, како и висината на износот, при што до АД “Електростопанство на 
Македонија” и до Владата на Република Македонија, како единствен акционер, достави 
препорака со барање да се врши достава на сметките во кои јасно ќе биде презентирана 
предметната такса. Во поткрепа на својот став Народниот правобранител цени дека 
согласно уставните и законските одредби, радио-дифузната такса претставува  обврска - 
јавна давачка што сите граѓани се должни да ја подмират. 

 

Од тие причини истата е неопходно да биде јавно презентирана-транспарентна во 
соодветните сметки за електрична енергија. На тој начин граѓаните всушност ќе бидат 
запознати и конкретно информирани за сите релевантни елементи во однос на нејзината 
висина и периодот за кој истата се подмирува, а ќе го имаат и неспорното право на 
целосна достапност-увид во сметките за електрична енергија во кои би требало да се 
евидентира и ставката-побарување по основа на радио-дифузната такса. Дадената 
препорака на Народниот правобранител е во фаза на преиспитување од страна на 
Владата на Република Македонија за што дополнително се очекува соодветен одговор. 

 

Народниот правобранител, согласно своите законски овластувања интервенираше 
и во оние случаи кога се констатира дека шалтерските служби на ЈП “Македонска пошта” 
не прифаќаат поединечни уплати на дел од износот назначен во сметката за електрична 
енергија, што всушност било согласно соодветен договор постигнат пред подолг период 
со АД “Електростопанство на Македонија” кој  се коси со одредбите од Законот за 
облигационите односи, од причини што им се наметнуваат обврски на граѓаните кои не 
партиципираат како страна во предметниот договор. 

 

Во овој контекст, Народниот правобранител сметаше дека граѓаните се должни 
редовно и благовремено да ги подмируваат своите обврски-сметки и истите се обврзани 
до истекот на рокот на втасаноста целосно да ги подмират. Доколку не се врши уплата во 
предвидениот рок, давателот на услугата има право да бара присилна наплата на долгот 
пред надлежните судски органи. Препораката на Народниот правобранител е прифатена, 
така што од досегашните податоци произлегува дека граѓаните не се ограничуваат при 
плаќањето на сметките за електрична енергија. 

 

Инаку, една од новините во делот на снабдувањето со електрична енергија е 
реформата во енергетскиот систем и соодветните измени во законската регулатива, 
процес што започна во текот на извештајната година и претпоставува приватизација на 
сегашното АД “Електростопанство на Македонија”, подобрена конкуретност на пазарот и 
негова либерализација. 

 

Во текот на извештајниот период мал е бројот на граѓаните кои се обратиле заради 
заштита на правата од АД “Топлификација”. Барањата на корисниците се однесуваа на 
исплатата на заостанати, неплатени сметки, за кои се констатира дека се поднесени 
предлози за извршување, како и во однос на температурата на испорачаната топлинска 
енергија. 

 

Во сите случаи може да се констатира дека АД “Топлификација” постапува по 
барањата на Народниот правобранител, така што во делот кој се однесува на 
неплатените сметки им се дава можност да ги подмират на повеќе месечни рати. Во 
случаите на приговорите за обезбедена топлинска енергија се констатира дека 
надлежните служби во најкраток рок преземаат дејства за надминување на проблемот, за 
што дополнително во неколку наврати вршат контрола. 

 

Инаку,  генерално за предметната извештајна година може да се оцени дека е 
воспоставена поинтензивна и поефективна соработка со АД “Електростопанство на 
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Македонија” со оглед на фактот што укажувањата по одредени спорни случаи, како и 
барањата за прибирање податоци и докази од кои е неопходно да се утврди објективна 
фактичка состојба целосно се прифаќаа и се постапуваше по истите. Воедно, може да се 
констатира дека надлежните служби на АД “Електростопанство на Македонија” 
постапуваа во најкраток можен рок со оглед на тоа што Народниот правобранител 
првично воспостави комуникација со службата во Дирекцијата на АД “Електростопанство 
на Македонија” одредена исклучиво за контакт со канцеларијата на Народниот 
правобранител и во функција на неопходни координирања на преземените активности. 

 

Ваква соработка и начин на комуникација со одредена контакт-служба на АД 
“Топлификација” и канцеларијата на Народниот правобранител веќе е воспоставена и 
функционира подолг период, поради што по барањата на граѓаните се постапува во 
исклучително краток рок. 

 

Во делот на постапувањето на комуналните претпријатија чија основна функција 
е обезбедување непречена испорака на вода до корисниците, од досегашното 
постапување произлегува дека со оглед на тоа што се работи за исклучително важна 
услуга, неопходна за нормално функционирање на корисниците, вклучително и општиот 
интерес за зачувување на јавното здравје, цениме дека исклучувањето од мрежата за 
водоснабдување треба да се изврши само со одлука на надлежниот суд. Всушност, во 
прилог на ваквиот заклучок се и искуствата од други држави каде што граѓаните се 
заштитени од давателите на услуги, кои се должни за прекинот на испораката да 
обезбедат судска одлука. Од друга страна, постојната регулатива, односно Одлуката која 
се однесува на град Скопје и одлуките за комунален ред од другите општини утврдуваат 
право на давателот на услугата да врши прекин на испораката поради неплатени две, 
односно три сметки. Конечно, ваква ситуација предвидува и Законот за снабдување со 
вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, кој треба да започне да се 
применува од денот на конституирање на органите на локалната самоуправа по 
спроведување на локалните избори согласно Законот за локалните избори.  

 

Сепак, и оваа година барањата на граѓаните се однесуваа на исклучување од 
водоводната мрежа, за што од дополнителното постапување се констатира дека за дел 
од долгот не се поднесени предлози за извршување, односно настапила застареност на 
побарувањата на јавните претпријатија, согласно одредбите од Законот за облигациони 
односи, поради што беше укажано да се ослободат корисниците од спорните износи. Вака 
доставените барања главно се почитуваат и граѓаните не се доведуваат во ситуација и 
натаму да бидат задолжувани за застарено побарување. 

 

Она што може да се констатира за извештајниот период се ретките и исклучителни 
случаи на масовно исклучување од јавната мрежа за водоснабдување, за што цениме 
дека влијание имаше и институцијата Народен правобранител со оглед на перманентните 
укажувања дека со ваквиот начин на постапување се врши повреда на правата на 
граѓаните бидејќи со ваквите мерки се опфатени и оние корисници кои редовно и 
благовременено ги подмируваат сметките за вода. 

 

Во рамките на надлежностите да се следи остварувањето на правата на граѓаните 
во одделни битни сегменти, и натаму се потврдуваат одредени сознанија дека повеќе 
правни-индустриски субјекти, односно потрошувачи не ги подмируваат своите обврски за 
потрошена вода, кои се со многу поголем износ од долговите на потрошувачите-
домаќинства. 

 

При постапувањето по барањата на граѓаните, во дел се констатира дека не се 
задоволни од начинот на наплата и висината на надоместокот за смет, во оние случи кога 
одреден станбен објект никој не го користи, односно не живее. Народниот правобранител 
констатира дека со соодветна одлука на Управниот одбор  на ЈП “Комунална хигиена” е 
регулирано ослободување на дел од долгот во наведените случаи, што е во корист на 
граѓаните со оглед на тоа што Законот за комуналните дејности и Законот за одржување 
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на јавната чистота, собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки 
отпад, ги обврзуваат сите граѓани-корисници да го подмират надоместокот за смет 
независно од фактот што одредени станбени објекти не се вселени. 

 

Сепак, и покрај одредени проблеми со кои се соочуваме при постапувањето по 
претставките на граѓаните, може да се констатира дека и годинава продолжи трендот на 
добра соработка со ЈП “Водовод и канализација”-Скопје и ЈП “Комунална хигиена”, а се 
вложуваат напори да се постигне соодветна соработка и со другите јавни комунални 
претпријатија во останатите општини. 

 

Инаку, како заедничка карактеристика во постапките за сите даватели на услуги е 
проблемот на достава на предлозите за извршување до корисниците од страна на 
надлежните судски органи, така што граѓаните не се благовремено или воопшто 
информирани со податокот дека за предметните долгови е покрената извршна постапка 
пред надлежниот суд, поради што често сметаат дека одреден спорен долг, што 
своевремено не го подмириле, веќе е застарен. По прибавените податоци и докази од 
страна на Народниот правобранител, подносителите се запознаваат со фактот дека се 
поднесени предлози за извршување и се упатуваат до надлежниот суд да достават 
соодветни приговори согласно законски предвидениот рок, доколку ценат дека имаат 
релевантни докази да го оспорат побарувањето на давателот на услугата. 
 

Од сето погоре изнесено, а заради надминување на проблемите што граѓаните ги 
имаат при остврувањето на уставно и законски гарантираните права во оваа област, 
Народниот правобранител и препорачува на Владата на Република Македонија и на 
другите релевантни фактори во претстојниот период да ги преземат следниве мерки и 
активности: 

• Да се преземат мерки за надоградување и усовршување на правниот систем 
на Република Македонија во поглед на остварување на правата на граѓаните 
како потрошувачи пред јавните претпријатија и другите вршители на стопански 
дејности од јавен интерес; 

• Да се релативизира монополската положба и монополското однесување на 
овие правни субјекти и да се активираат механизми за заштита на правата и 
интересите на граѓаните; 

• Да се преземат мерки за воспоставување професионални и етички норми на 
дејствување на субјектите од чие однесување зависи остварувањето на 
правата на граѓаните како потрошувачи; 

• Државниот пазарен инспекторат доследно да ги применува правните 
инструменти дадени со Законот за заштита на потрошувачите и да врши 
континуиран надзор на работењето; 

• Да се воспостави соработка со Народниот правобранител и доследно да се 
почитуиваат неговите барања, препораки и други укажувања; 

• Комисијата за заштита на правата на потрошувачите формирана при Советот 
на Град Скопје да соработува со Народниот правобранител; 

• Вршителите на дејности од јавен интерес и другите субјекти даватели на 
услуги да водат сметка при утврдувањето на цените на услугите во зависност 
од начелото на еквивалентност; 

• Да се воведат дополнителни социјални мерки со цел да им се помогне на 
најзагрозените граѓани кои не се во објективна можност да ги подмируваат 
обврските спрема давателите на услугите; 

• Процесот на хармонизација на законодавството на Република Македонија со 
законодавството на Европската Унија да се забрза, а притоа да се изврши 
целосна имплементација на европските правила во поглед на 
стандардизацијата и примената на прописите со кои се уредуваат техничките 
барања за производите и нивната сообразеност со пропишаните услови; 

• Да се овозможи соодветна жалбена постапка, односно да се почитува 
принципот на двостепеност на постапката. 
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3.15. Заштита на правата во областа на  
         финансиите и царинската постапка 

 
Граѓаните на Република Македонија во извештајниот период се обраќаа во 

канцеларијата на Народниот правобранител со претставки во кои изразија незадоволство 
од работењето на Министерството за финансии, односно од Управата за јавни приходи и 
тоа во постапките за утврдување 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. 

 

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 поради што истите 
не можат да остваруваат одредени права пред центрите за социјална работа. 

 

Имено, од покренатите постапки се констатира дека надлежната управа 
практикува да издава уверенија само доколку барателите-граѓаните ги исполниле своите 
обврски, а Народниот правобранител зазеде став 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. 

 

Дел од претставките се однесуваа на обврската за плаќање данок на промет на 
недвижности и права во врска со склучените 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 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, а 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. Постапувајќи по овие предмети, а имајќи ја предвид законската 
регулатива, Народниот правобранител сметаше дека купувачите не се во обврска да го 
платат данокот, односно немаат својство на даночни обврзници. По упатените препораки, 
со ваквиот став се согласија и претставниците на Министерството за финансии и 
Управата за јавни приходи. 

 

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 со 
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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 беа регистрирани две претставки од оваа 
област и по истите, со оглед на тоа што не се констатира повреда на законските права на 
граѓаните, постапката е запрена. 

 

Со оглед на ваквата состојба Народниот правобранител објективно не е во 
можност да изгради став по однос на начинот на водењето на постапките пред 
царинските органи и брзината на одлучувањето.  

 

Зарди 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, заради поефикасно остварување на нивните права, Народниот 
правобранител на Министерството за финансии и на Управата за јавни приходи им 
препорачува: 

• Доследно почитување и применување на законската регулатива, особено на 
одредбите кои се однесуваат на ослободување од плаќање даноци и такси; 

• Забрзување на постапките за остварување на правата на граѓаните како пред 
првостепените така и пред второстепените органи; 

• Преземање мерки и активности за подигање на свеста  на државните 
службеници, особено на оние кои непосредно одлучуваат по барањата на 
граѓаните. 

 
 
 

3.16. Заштита на правата на воените  
         лица и воените обврзници 

 
Во извештајниот период покрај разработката на  Законот  за одбрана во поглед на 

одредбите за служењето на воениот рок во цивилна служба со низа подзаконски прописи 
во кои се регулира постапката и организациите во кои ќе се служи овој воен рок, се 
донесе и Законот за заштита и спасување каде на современ и конзистентен начин се 
регулираат правата и должностите на граѓаните во заштитата и спасувањето од природни 
непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи во мир и од воени дејства во 
Република Македонија. Сите овие законски проекти свој позитивен одраз најдоа во 
остварувањето на правата на воените лица и обврзници. Со заокружувањето на 
законската регулатива се овозможи подобрување на статусот на воените лица и 
обврзници. На тој начин се стеснува подрачјето на можно повредување на гарантираните 
права на овие категории граѓани на Републиката како потенцијални субјекти кои би 
барале заштита од Народен правобранител. 

 

Од горните причини во извештајниот период незначителен е бројот на 
претставките од оваа област. Карактеристично е дека од сите примени претставки во овој 
период само една се однесува на одложување на служењето на воениот рок  за лице кое  
е на редовно студирање. 

 

За одбележување е дека во изминатиот период Народниот правобранител 
воспостави добра соработка со Секторот за персонални и правни работи на 
Министерството за одбрана, а од друга страна пак, министерот за одбрана се уште не 
одговара на  доставените  извештаи. 
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Со оглед на тоа што во извештајниот период се поднесени мал број претставки од 
оваа област, Народниот правобранител, смета дека не е во можност да изгради став по 
однос на почитувањето на правата на овие лица, меѓутоа во идниот период меѓу другите 
активности секако дека ќе бидат и посетите на некои од единиците на АРМ заради 
непосредно запознавање со можностите за користење на законските права на воените 
лица и воените обврзници, а исто така и во оние организации и установи во кои 
функционира цивилното служење на воениот рок со цел утврдување на обезбеденоста на 
условите за ваквото служење во согласност со општите акти на Министерството. 

 
 
3.17. Заштита на правата на граѓаните 
         во други области 

 
По својата содржина и изнесените барања претставките распоредени во оваа 

област, претежно беа 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 
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 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 не покренуваше секогаш 
постапка по ваквите претставки. Во дел од претставките во оваа област, граѓаните 
изразија незадоволство од спроведената постапка за трансформација на претпријатијата, 
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 до Агенцијата 
бидејќи тие може да побараат финансиска, сметководствена и правна контрола на 
законитоста и правилноста на спроведувањето на постапката, што е во согласност со 
одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. 
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 ОПШТИ КОНСТАТАЦИИ 
 
 4 4 И ПРЕПОРАКИ 

 
 

4.1. Општа констатација 
 

Општа констатација е дека и оваа година, иако е забележан позитивен тренд и 
развој, степенот на обезбедување, почитување и заштита на правата и слободите на 
граѓаните се уште не е на задоволително ниво. 
 

Имено, граѓаните своите уставни и законски права пред надлежните органи на 
државната управа и другите органи и организации што вршат јавни овластувања се уште 
ги остваруваат отежнато и бавно, низ долготрајни управни и судски постапки во кои се 
уште има појави на злоупотреби и непочитување на законската регулатива. 
 
 

4.2. Однос и соработка на 
       Народниот правобранител со граѓаните 

 
Зголемениот пораст на бројот на претставките од година во година, изнесените 

мислења на граѓани и ставовите од компетентни институции, како и од одговорниот 
пристап на вработените кон барањата на граѓаните со право упатуваат на констатација 
дека граѓаните на Република Македонија знаат за постоењето на оваа институција, каде 
можат слободно и бесплатно да се обратат за помош и во кој случај да го направат тоа, 
поради што неспорен е заклучокот дека односот на Народниот правобранител спрема 
граѓаните е на потребното ниво. 
 
 

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

 
Собранието на Република Македонија секоја година при разгледувањето на 

извештаите им препорачува на органите на државната управа и на другите органи и 
организации што вршат јавни овластувања посериозен пристап при постапувањето по 
барањата и  соработката со Народниот правобранител. 
 

Меѓутоа се уште има органи на јавната администрација за кои може да се каже 
дека несоодветно се однесуваат кон барањата и препораките на Народниот 
правобранител, изразувајќи декларативна спремност за соработка.  
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4.4. Односот и комуникацијата на 
       јавната администрација со граѓаните 

 
И покрај тоа што беа преземени бројни активности за едукација и 

професионализација на службениците во постапувањата по барањата и во 
комуникацијата со граѓаните, сепак се уште се присутни појави и состојби на бирократско, 
непрофесионално, неодговорно, а на моменти и недолично однесување на службениците 
со граѓаните, спротивно на позитивните норми, особено спротивни на Кодексот на 
однесување на вработените во државните органи. 
 

Оваа констатација упатува дека во наредниот период е неопходно да се забрза 
веќе започнатиот процес на реформи на јавната администрација со цел  да се обезбеди 
мала, компетентна, стручна и ефикасна администрација што ќе претставува сервис на 
граѓаните.  
 
 

4.5. Односот и комуникацијата на 
       Народниот правобранител со медиумите 

 
Во изминатиот период Народниот правобранител ја имаше потребната поддршка 

од медиумите, што претставува значаен сегмент за успешно остварување на уставно и 
законски утврдените надлежности. 
 

Меѓутоа неспорна е оценката дека во иднина Народниот правобранител ќе треба 
да остварува поголема соработка и да тежнее кон максимална отвореност кон средствата 
за јавно информирање. 
 
 

4.6. Остварување на надлежноста 
       на Народниот правобранител 

 
 Од анализата на состојбите во судството,  имајќи ја предвид надлежноста 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 
повеќе години наназад. Ваквите состојби се резултат на објективни и субјективни 
слабости и неспорно е дека се неопходни законодавни, оперативни и институционални 
реформски зафати за нивно подобрување. 
 

Во тој правец Народниот правобранител очекува доследна реализација на 
Стратегијата за реформа на правосудниот систем донесена во 2004 година како 
предуслов за создавање на систем на ефикасна и ефективна правда.  
 

Од претставките за работата на Јавното обвинителство, во извештајниот период 
може да се констатира појава на недоволна стручност и совесност во постапувањето по 
предметите. Неспорно е дека негативните состојби во судството соодветно се одразуваат 
и врз остварувањето на јавно-обвинителската функција и создаваат појава на 
неефикасна казнена правда. 
 

Имајќи ги предвид законските надлежности Народниот правобранител смета дека 
е потребна поголема ажурност и иницијативност на јавните обвинители и соодветна 
соработка со подносителите на кривичните пријави, како  и перманентна едукација на 
носителите на јавно-обвинителската функција. 

 

Од примените претставки и извршените посети на казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи, а посебно во КПД “Идризово” и Затворот во Скопје, 
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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. 
 

Имено, 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 социјална адаптација на осуденичката популација. 
 

 Посебно загрижува состојбата со просториите во кои се извршува мерката 
притвор на што континуирано е укажувано со години наназад. 
 

Ваквите состојби предизвикани од недоволната грижа на надлежните органи 
упатуваат на неопходната итност за обезбедување  финансиски средства за 
подобрување на условите за престој на осудените и притворените лица, опремување со 
технички средства и кадровско екипирање на службите во овие установи. Едновремено, 
Народониот правобранител укажува на неопходноста од унапредување на законската 
рамка во областа на извршувањето на санкциите. 
 

Оваа година, иако започнаа реформските зафати во полицијата, констатација е 
дека повторно се присутни проблемите поврани со непочитувањето на човековите права 
при задржувањето и приведувањето на граѓаните од страна на припадниците на МВР, 
како и појава на непрофесионално, недолично и грубо однесување на службените лица 
во односите со граѓаните. 
 

Во функција на унапредување на состојбите во оваа област Народниот 
правобранител препорачува да се интензивира процесот на имплементација на 
стратегијата за реформа на полицијата. 
 

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 се остваруваат. Недостатокот од средства за 
унапредување на овие права, особено правото на социјална заштита негативно се одрази 
врз животниот стандард бидејќи голем број од граѓаните на Република Македонија немаат 
основни материјални средства за нормална егзистенција. 
 

Надлежните органи  во наредниот период треба да создаваат нови услови и 
извори на средства за вработување или за социјална заштита на граѓаните, што е во 
согласност со уставниот карактер на државата. 
 

Проблемите што произлегуваат од остварувањето на правата од работен однос и 
оваа година беа значително присутни. Изигрувањето на законските прописи за начинот на 
засновање и престанок на работниот однос,  суспендирањето на  работниците, 
остварувањето на правото на годишен одмор и отсуство од работа, постапката за 
утврдување статус на вработени, незадоволството од работните услови и од 
прекувременото извршување на работите и работните задачи беа проблеми за кои 
граѓаните најчесто бараа интервенција на Народниот правобранител. 
 

Во вакви состојби  упатените препораки, сугестии и мислења на Народниот 
правобранител најчесто не беа почитувани, што упатува на неопходноста за одговорен, 
професионален и соодветен однос не само на службениците, туку и на работодавците. 
 

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 семејства со што не се 
создаваат услови и претпоставки за остварување на сите права на децата гарантирани со 
Конвенцијата за правата на детето и со домашните прописи. 
 

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

Најчесто присутни проблеми во остварувањето на правата на граѓаните во 
областа на образованието евидентирани низ претставките се правата на студентите во 
поглед на финасирањето за студирање, промените во уписната политика на 
високообразовните установи во однос на условите за кофинансирање, уписот, 
студентскиот стандард и сместувањето во студентските домови и добивањето студентски 
кредити и стипендии. 
 

И оваа година како и претходните може да се констатира дека малку е сторено за 
подобрување на студентскиот стандард, кој дополнително беше загрозен со воведување 
разни давачки од високообразовните установи без законска и реална основа. 
 

Правата од облста на имотно-правните односи како што се: 
денационализацијата, запишувањето на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижности, експропријацијата, и обезбедувањето право на доделување градежно 
земјиште, како најзастапени барања на граѓаните и оваа година тешко и бавно се 
остваруваа, при што е забележан висок степен на субјективност и нестручност при 
водењето на постапките. 
 

Издвојувајќи го процесот на денационализација, Народниот правобранител смета 
дека не само што овој процес трае долго и се уште не е завршен, туку често пати 
донесените решенија со кои е извршено враќање на порано одземените имоти немаат 
практична реализација. 
 

Во изминатата година предметното работење укажува 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 поради 
нетранспарентност на постапките при донесување на деталните урбанистички планови. 
Граѓаните исто така се судираат и со неефикасни инспекциски служби кои најчесто во 
практиката не вршат доследна контрола и надзор во спроведувањето на законската 
регулатива. Притоа, 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 можност за појава на корупција. 

 

Општа констатација е дека многу проблеми на граѓаните што се однесуваат 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. 
 

Поради тоа потребно е надлежните органи да востановат соодветен пристап за 
решавањето на ваквите суштински прашања што се од животен интерес за граѓаните на 
Република Македонија.  
 

Со сигурност може да се констатира дека проблемите со загадувањето на 
животната средина се многу сериозни појави, но присутно е сознанието дека меѓу 
граѓаните постои ниско ниво на еколошка свест, како и недоволен и индиферентен однос 
кон животната средина на што упатува и малиот број примени претставки. 
 

Од друга страна, имајќи предвид дека во изминатата година беа донесени бројни 
прописи од оваа област и претстои фазата на нивна имплементација, Народниот 
правобранител препорачува дека е потребен поорганизиран, активен и програмски 
пристап од страна на надлежните органи. 
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Во областа на потрошувачките права Народниот правобранител е надлежен да 
ги штити правата на граѓаните кога се повредени од давателите на јавните комунални 
услуги. (телекомуникации, дистрибуција на електрична и топлинска енергија, 
водоснабдување и други комунални дејности). 
 

Од преставките на граѓаните и од комуникацијата со одговорните лица во  јавните 
претпријатија од областа на телекомуникациите, дистрибуција на електрична и топлинска 
енергија, водоснабдувањето и други, 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 граѓаните беа ставени во положба на безусловно 
прифаќање на понудените цени. 
 

Поради ваквата состојба потрошувачите често се обраќаа до Народниот 
правобранител и притоа со право очекуваа дека Владата на Република Македонија и 
надлежните органи преку примена на соодветна законска регулатива ќе обезбеди 
контрола над можните злоупотреби на пазарот сторени од страна на монополите. 
 

Имајќи го предвид фактот дека пред извесно време беше донесен Законот за 
заштита на конкуренција, Народниот правобранител смета дека истиот претставува 
добра правна рамка за сузбивање на монополската положба и заштита на 
потрошувачките права, при што потребно е на новоформираниот орган-Комисијата за 
заштита на конкуренција да и се обезбеди можноста за изрекување на санкции, што е во 
согласност со директивите на Европската унија. 
 

Остварувањето на правата на граѓаните во органите на општините како единици 
на локалната самоуправа и градот Скопје и во 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. 
 

Имајќи предвид дека активностите поврзани со децентрализацијата ќе се одвиваат 
оваа година, Народниот правобранител цени дека ќе биде потребно поголемо 
информирање на граѓаните за овој процес, односно за остварувањето на нивните права 
пред органите на единиците на локалната самоуправа. Во таа функција за Народниот 
правобранител несомнено ќе биде значајно интензивирањето на активностите на 
надлежното тело на Владата на Република Македонија за процесот на децентрализација 
и соработка со истото, влучувајќи ја и можноста за учество  на Народниот правобранител 
во процесот на пренесување на надлежностите од централно на локално ниво. 
 
 

4.7 Препораки до Владата на Република Македонија, 
       органите на државната управа и другите органи и 
       организации што вршат јавни овластувања 

 
Констатациите што произлегоа од предметното работење на Народниот 

правобранител упатуваат на неопходноста Владата на Република Македонија и другите 
органи и организации што вршат јавни овластувања  да преземат интензивни мерки и 
активности со кои ќе ги отстранат сите незаконитости и неправилности, како и другите 
негативни појави изнесени во Извештајот, а во иднина да обезбедат: 

• континуирано усогласување на законите со Уставот на Република Македонија и 
хармонизација со меѓународните стандарди; 

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

• доследна примена на уставно утврдените начела за недискриминација и 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите 



 
 

Godi{en izve{taj 2004 
  

  81  
 

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 сугестии на Народниот правобранител и 

• поголема транспарентност, информираност, обука и едукација на граѓаните за 
нивните уставни и законски права. 

 
 
 4.8 Очекувања од Собранието на 
                 Република Македонија 
  

Народниот правобранител очекува Собранието на Република Македонија по 
разгледувањето на Извештајот во рамките на своите овластувања да утврди заклучоци 
со кои ќе ги обврзе Владата на Република Македонија и другите надлежни органи и 
организации целосно, доследно и навремено да постапуваат по барањата и препораките 
на Народниот правобранител изнесени во овој ивештај. 
 

Едновремено, во функција да се обезбеди целосна примена, почитување и 
заштита на човековите слободи и права Собранието на Република Македонија да ги 
обврзе надлежните органи за преземените активности редовно да го информираат и 
Народниот правобранител. 
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5 ПРЕСТОЈНИ АКТИВНОСТИ 
 
 

 
Народниот правобранител активностите и во наредниот период ќе ги насочи кон 

остварување на основните функции што произлегуваат од уставните и законските 
надлежности, како и од меѓународните стандарди во областа на остварувањето и 
заштитата на слободите и правата. 
 

Особено ќе се обрне внимание на имплементацијата и програмирањето на 
нововостановените надлежности и овластувања согласно Законот 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. За оваа активност ќе биде изготвен соодветен 
стратешки документ, во функција на целосна имплементација на овие начела. 
 

 Во наредниот период ќе се преземат соодветни активности и мерки за 
програмирање на непосредните увиди во работењето на органите на државната 
управа, особено во полициските станици, одделенијата за притвор и казнено-поправните 
установи, психијатриските болници и другите установи каде што движењето на лицата е 
ограничено. 
 

Народниот правобранител во наредниот период поголемо внимание  ќе посвети на 
самоиницијативноста како принцип на работа преку непосредно истражување на 
состојбите во соодветните области. 
 

На организациски план, заради целосна имплементација на Законот ќе се 
преземат активности за реализација на веќе донесената програма за имплементација на 
новиот закон и за унапредување на просторните и  техничките услови за работа на 
шестте нови подрачни организациски единици и на канцеларијата во Скопје, како и за 
неопходното кадровско екипирање на Народниот правобранител. Во таа функција на 
оперативен план ќе се настојува да се примени и новиот Деловник за работа. 
 

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. 
 

Во овој правец ќе се продолжи со реализација на активностите програмирани со 
медиумската кампања, а кои не беа реализирани во текот на 2004 година. 
 

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. 
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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 нормативна 
надградба на правниот систем и за хармонизација на домашното законодавство со 
меѓународните стандарди, активност тесно поврзана со процесот на евроинтеграција на 
Република Македонија. 
 

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. 
 

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. 
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. 



                 
              Naroden pravobranitel 
              (Ombudsman)                                         
 

           84 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИЧНОТО  
РАБОТЕЊЕ 
 

 
1. НП бр.1775/04 
 И.М. од с.Љубанци, поднесе 
претставка заради повреда на правото 
на социјална заштита, односно правото 
на надоместок за помош и нега од друго 
лице кое го користел од 1992 година до 
месец август 2004 година кога 
престанала исплата на овој надоместок, 
без при тоа да биде донесен управен 
акт. Дополнително било донесено 
решение за престанок на правото на 
паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице, со кое бил задолжен да ги 
врати дотогаш примените средства на 
име на овој надоместок наводно поради 
незаконско призанавање на ова право. 
Од содржината на донесеното решение 
Народниот правобранител утврди дека 
не е спроведена законска обнова на 
постапка за поништу-вање на порано 
донесените решенија кои станале 
конечни и биле извршени. Исто така, 
Народниот правобранител утврди дека 
ваква постапка за укинување и 
задолжување за враќање на порано 
исплатени средства е спроведена во 
повеќе случаи, при што утврди дека не е 
поста-пено согласно одредбите на 
Законот за општата управна постапка 
според кои вондредните правни 
средства за укинување и поништување 
на конечни и веќе извршени решенија 
можат да се применат само во точно 
определени случаи и под определени 
услови и рокови. Воедно беше утврдено 
дека во овие случаи не беа донесувани 
посебни решенија за поништување на 
веќе донесени правосилни и извршни 
решенија, туку при одлучувањето по 
ново поднесени барања за остварување 
одредено право од областа на 

социјалната заштита се прекинуваше 
правото што дотогаш го користеле 
граѓаните и се задолжуваа да ги вратат 
наводно незаконски исплатените 
средства. Ова беше случај особено со 
корисниците на постојана парична 
помош и на надоместокот за помош и 
нега од друго лице. 

По повод оваа и други претставки 
што се однесуваа на истото прашање 
Народниот правобранител утврди дека 
престанокот на исплатата на 
социјалната заштита се вршеше неколку 
месеци пред да се утврди фактичката и 
правната состојба во поглед на 
исполнувањето на условите за 
натамошно користење на правата од 
социјалната заштита и без  при тоа да 
биде донесен управен акт, со кој 
корисниците би се запознале со 
причините за укинување на правото и би 
имале можност да го користат правото 
на жалба. Поради ваквата практика на 
Центарот за социјална работа 
Народниот правобранител во секое 
обраќање укажу-ваше дека не се 
постапува во согласност со закон и дека 
треба да се преземат мерки за 
надминување на овие проблеми со цел 
да не се создава правна несигурност кај 
граѓаните, но укажувањата не беа 
почитувани и не беше благовремено 
реагирано поради што беше доставена 
посебна информација до министерот за 
труд и социјална политика. Во врска со 
ова прашање имаше и доста јавно 
изразени реакции од граѓаните, 
невладини организации и одделни 
политички фактори. Поради тоа 
Министерството за труд и социјална 
политика презеде мерки за 
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преиспитување на  ваквата практика и 
на секој конкретен случај, за што 
Народниот правобранител се уште не е 
официјално информиран.          

 
2. НП бр. 325/02 
 Народниот правобранител веќе 
две години постапува по претставката 
на В.Л. од Куманово, поради 
неоправдано одолжување на постапката 
за признава-ње на високообразовна 
диплома за завр-шено високо 
образование на Воено-техничката 
академија на војската на Југославија во 
Белград. Претходните години во повеќе 
наврати Народниот правобранител 
интервенираше до Министерството за 
образование и наука да спроведе 
соодветна постапка за призна-вање на 
наведената диплома, но истата не беше 
спроведена наводно поради недостиг на 
одредени податоци од Воено-техничката 
Академија во Белград, но и по 
добивањето на дополнителните 
податоци и документи и покрај 
информациите упатени до Народниот 
правобранител дека во најкраток можен 
рок ќе се формира посебна комисија од 
страна на министерот за образование 
која треба да постапува во врска со 
признавањето на дипломата, комисијата 
беше формирана по изминување на 
подолг период. Меѓутоа и по 
формирањето на Комисијата, иако 
Народниот правобранител беше 
информиран и очекуваше дека брзо ќе 
се постапи по барањето на 
подносителот на претставката. тоа не се 
случи поради што Народниот 
правобранител достави посебна 
информација до министерот за 
образование и наука, но и по таа 
информација не беше спроведена 
постапка за признавање на дипломата. 

Тргнувајќи од овластувањата за 
преземање натамошни мерки 
предвидени со Законот за народниот 
правобранител, Народниот 
правобранител за непостапу-вањето и 
неоправданото одолжување на 
постапката  во случајов ја информира 
Владата на Република Македонија. 
Меѓутоа и по информацијата доставена 
до Владата постапката се уште не е 
спроведена и подносителот го нема 

остварено правото, ниту по повторно 
упатеното барање  до министерот е 
доставен одговор за причините поради 
кои не е спроведена постапка.  
 
3. НП бр.1106/02 
 М.О. поднесе претставка заради 
повреда на правото да одржува лични 
контакти со малолетното дете кое со 
судска пресуда и е доделено на чување, 
згрижување и делумно издржување, но 
живее кај таткото кој го попречува 
контактирањето на детето со  мајката. 
Имајќи го предвид фактот дека во 
случајов станува збор за непостапување 
и непочитување на судска одлука и за 
повреда на правата на детето, а и на 
мајката, Народниот правобранител 
покрена постапка и побара од Центарот 
за социјална работа преземање 
соодветни дејствија и мерки со цел 
остварување на правото на мајката да 
се грижи и да го чува своето дете, а 
особено за остварување на правото на 
детето да одржува непосредни и лични 
контакти со мајката со која времено не 
живее. Воедно Народниот 
правобранител интервенираше и до 
судот заради извршување на судската 
пресуда. Меѓутоа  со оглед на тоа што 
постоеа проблеми во нормалната 
комуникација на мајката со детето 
Народниот правобранител пред се се 
залагаше да се преземат мерки за 
ревоспитување и подобрување на 
квалитетот на непосредните контакти на 
детето со мајката, со цел да се создадат 
и услови, без трауми и други несакани 
последици по детето, да се спроведе 
судската одлука. 

Меѓутоа и по интервенциите на 
Народниот правобранител проблемите 
не беа надминати и одржувањето на 
контакти на детето со мајката не беше 
на задоволително ниво, поради што 
Народниот правобранител предложи 
Центарот за социјална работа да 
преземе поригорозни мерки што му 
стојат на располагање, особено во 
поглед на несоодветното однесување на 
таткото кој и натаму го попречуваше 
обезбедувањето на непосредните 
контакти на детето со мајката. Во таа 
смисла Народниот правобранител 
предложи преземање мерки во рамките 
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на овластувањето на Центарот да врши 
надзор над врешењето на родителското 
право,  а се со цел заштита и 
остварување на правата на детето. 
Постапувајќи по укажувањата на 
Народниот правобранител Центарот 
презеде соодветни мерки за 
надминување на проблемите, по што  се 
обезбедија поредовни контакти на 
детето со мајката, а со тоа се создадоа 
и предуслови за извршу-вање на 
судската пресуда.  
 
4. НП бр.95/02 
 В.М. од Битола поднесе 
претставка во која наведе дека и се 
повредени правата од страна на Фондот 
за здравствено осигурување на 
Македонија поради непризнавање на 
правото на надоместок поради отсуство 
од работа поради бременост и 
породување. Барањето за приз-навање 
право на надоместок на плата за време 
на привремена спреченост за работа 
поради бременост и раѓање и беше 
прекинато  со образложение дека 
осигурувањето траело помалку од шест 
месеци непрекинато. Поради одбивање 
на жалбата странката заведе управен 
спор во кој решението на Министертвото 
за здрваство беше поништено и 
предметот вратен на повторно 
разгледување и одлучување со 
укажување дека станува збор за 
повреда на правото на странката од 
причини што е погрешно применето 
материјалното право имајќи ја притоа 
предвид Одлуката на Уставниот суд на 
Република Македонија со која се укинати 
одредбите од Законот со кој ова право 
се условува со здравствено осигурување 
непрекинато најмалку шест месеци пред 
започнувањето на отсуството. Меѓутоа 
второстепениот орган не постапи според 
правното сфаќање изнесено во судската 
пресуда и повторно го одби барањето, 
поради што Народниот правобранител 
упати препорака до Министерството во 
која укажа дека не се согласува со 
образложението во Решението дека 
немало можност за донесување 
поинакво решение затоа што отсуството 
било пред  укинувањето на законската 
одредба,а според ставот на 
Министерството управната постапка со 

донесувањето на второстепеното 
решение завршила. 

Народниот правобранител ценеј-
ќи дека  управната постапка се смета за 
завршена со правосилноста на 
управниот акт, односно кога против 
управниот акт странката не може да 
изјави жалба, ниту да поведе управен 
спор укажа дека во повторната постапка  
управниот орган е должен  да и го 
признае правото на странката. Меѓутоа, 
надлежниот орган во повторната 
постапка не постапи согласно 
препораката на Народниот правобрани-
тел и пресудата на Врховниот суд, 
поради што странката по вторпат заведе 
управен спор. И покрај тоа, ценејќи дека 
е неспорна повредата на правото, 
Народниот правобранител препорача 
Министерство-то за здравство, чиј акт 
беше спорен, самиот да го реши 
предметот со прифа-ќање на барањето 
на странката без да чека окончување на 
управниот спор. Меѓутоа и покрај 
упатената препорака и доставената 
информација лично до министерот не 
беше прифатено мислењето на 
Народниот правобранител поради што 
странката беше доведена во состојба да 
го чека исходот од повторно заведениот 
управен спор. Со оглед на ваквата 
фактичка состојба Народниот 
правобранител продолжувајќи ја 
постапката интервенираше 
Министерството да ги почитува 
законските одредби, препораките на 
Народниот правобранител и пресудите 
на Врховниот суд на Република 
Македонија и на подносителката на 
претставката да и се признае правото на 
надоместок поради породилно отсуство. 
Народниот правобрнаител, исто така, 
оцени дека со несоодветно постапување 
на Министерството не само што се 
повредува Законот, задолжителноста на 
судските пресуди и правото на 
подносителката, туку се повредуваат и 
правата на новороденото дете затоа 
што со ускратувањето на наведениот 
надоместок се постапува спротивно на 
уставната обврска за обезбедување 
посебна грижа и заштита на семејството, 
мајчинството и децата, а се повредуваат 
и најдобриот интерес на детето и 
правото на опстанок и развој гарантиран 
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со Конвенцијата за правото на детето. 
Во натамошниот тек на постапката 
повторно беше донесена позитивна 
пресуда од Врховниот суд поради што 
Народниот правобранител повторно 
упати препорака која конечно беше 
прифатена и подносителката го оствари 
правото.      
 
5. НП бр.1264/04 
 З.Л. од Скопје поднесе 
претставка  заради повреда на правото  
на  надомес-ток за помош  и нега од 
друго лице. Во претставката беше 
наведено дека правото на надоместок 
му престанало само поради фактот што 
не бил најден дома при непосредниот 
увид од страна на надлежната комисија, 
па било оценето дека  може сам да се 
грижи за себе. Од увидот во 
доставената документација Народниот 
правобранител утврди дека 
подносителот на претставката уште во 
1982 година е категоризиран како лице 
со умерена попреченост во психичкиот 
развој и дека покрај други болести 
боледува и од епилепсија. Меѓутоа  во 
2003 година  со наод оценка и мислење 
на првостепената комисија  е утврдено 
дека  тој нема потреба од помош и нега 
од друго лице наводно поради  изменета 
фактичка состојба, но не беше 
образложено во што и како е изменета 
истата. Од увидот во наодот Народниот 
правобранител, констатира дека 
именуваниот при посетата на 
првостепената комисија не е најден 
дома при што наодот е утврден врз 
основа на документацијата. Исто така 
Народниот правобранител утврди дека 
на наодот  имаше потпис само на еден 
член на Комисијата, поради што 
Народниот правобранител оцени дека 
тој наод не е валиден и не може да 
претставува основ за одбивање на 
барањето. Народниот правобранител, 
констатира дека комисијата одлучувала 
во неправилен состав и дека нема 
образложение поради кои причини и врз 
основа на што е утврдено дека кај 
подносителот настанало подобрување 
на здравствената состојба, поради што 
оцени дека станува збор за повреда на 
правата и предложи преиспи-тување на 
случајот. Постапувајќи по укажувањето 

на Народниот правобрани-тел беше 
извршен повторен преглед на 
подносителот на претставката и му 
беше признато правото на паричен 
надоместок за помош и нега од друго 
лице. 
 
6. НП бр.503/04 
 Р.З. од Скопје поднесе  
претставка поради повреда на правата 
од пензиско и инвалидско осигурување, 
затоа што иако била трајно  
неспоспобна за работа не и било 
признато право на инвалидска пензија, 
односно од страна на комисиите за 
оценка на работната способност било 
утврдено дека кај неа не постои 
загубена работна способност. 
Народниот правобранител вклучувајќи 
се во постапката по жалба против 
првостепеното решение оцени дека  е 
неспорен фактот дека подносителката 
на претставката е со нару-шена 
здравствена состојба, поради што 
повеќепати била и болнички лекувана. 
Тргнувајќи од вака утврдената фактичка 
состојба Народниот правобранител  му 
укажа на второстепениот орган дека при 
повторното одлучување треба да ги 
земе  предвид сите наведени 
заболувања и врз основа на правилно и 
реално утврдена фактичка состојба да 
издаде соодветен наод и мислење за 
работна способност на подносителката. 
По доставувањето на писменото барање 
беа извршени и неколку увиди во 
Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и второстепената комисија, 
со повторно укажување на тешката 
здравствена состојба на подносителката 
на претставката. По наведените 
интервенции и дејствија на Народ-ниот 
правобранител  беше утврдена трајна 
неспособност за работа, поради што 
требаше да се донесе решение за 
инвалидска пензија. Во понатамошната 
постапка Народниот правобранител 
повторно интервенираше да се донесе 
реше-ние за висината на пензијата, по 
што беше постапено и подносителката 
го оствари правото на инвалидска 
пензија.  
 
7. НП бр.1209/04 
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 И.М. од Скопје поднесе 
претставка заради повреда на правата 
од здравствено осигурување од страна 
на Фондот за здравствено осигурување 
на Република Македонија со 
неиздавање потврди за здравствено 
осигурување, односно “сини картони”. 
Според наводите во претставката 
подносителот  бил пријавен во 
Агенцијата за вработување  како 
невработен, по кој основ редовно бил 
уплатуван придонесот за здравствено 
осгурување. Фондот за здравствено 
осигурување не му издавал “сини 
картони” само поради неплатени 
придонеси по некој претходен основ на 
осигурување кога претпријатието каде 
што работел вооп-што не работело и не 
биле остварени приходи со кои би биле 
платени придонесите поради што од 
страна на Управата за јавни приходи 
било ослободено од плаќање 
персонален данок од доход. 

Ценејќи дека на подносителот 
му се повредени правата од страна на 
Фондот за здравствено осигурување, 
поради неприфаќањето на пријавата за 
здравствено осигурување по основ на 
невработеност и поради неиздавање на 
потврдите за здравствено осигурување 
иако неспорно беше утврдено дека 
редовно се подмируваат придонесите за 
здравствено осигурување од страна на 
Агенцијата за вработување, Народниот 
правобранител побара Фондот за 
здравствено осигурување да ја прифати 
пријавата за здравствено осигурување 
на подносителот и да започне да му 
издава потврди како осигуреник. 
Упатувајќи го овој предлог до Фондот 
Народниот правобранител се повика на 
одредбите од Законот за здравствено 
осигурување во кои е утврдена 
постапката и условите за пријавување и 
стекнување својство на осигуреник, како 
и на одредбите за начинот на наплата 
на придонесите, според кои не постоеше 
законска пречка за пријавување на 
подносителот како осигуреник, затоа 
што има статус на невработен и редовно 
се уплатуваше придонесот, а за 
евентуално заостанат долг на име 
придонес Фондот беше упатен да 
покрене со закон утврдена постапка. 
Упатеното укажување на Народниот 

правобранител беше прифатено од 
Фондот и подносителот го оствари 
правото на здравствено осигурување. 
 
8. НП бр.621/04 
 М.Р. од Охрид поднесе 
претставка заради повреда на правата 
на малолетни лица од 17, 13 и 10 години 
од страна на службени лица на 
Министерството за внатрешни работи. 
Народниот правобранител утврди дека 
на наведените малолетни лица им било 
оневозможено право на бранител во 
полициска постапка и дека биле 
приведувани и  повикувани на разговор 
во Министерството без присуство на 
родител или друго возрасно лице, 
поради што оцени дека станува збор за 
драстично кршење на детските права со 
повреда на законот и правилата на 
однесување на службените лица. 

Поради тоа Народниот правобра-
нител достави предлог за поведување 
дисциплинска постапка против 
инволвираните службени лица 
укажувајќи дека според Уставот на 
Република Македонија сите лица, 
особено малолетните имаат право на 
бранител во текот на полициската 
постапка,  и дека според прописите за 
вршење на работите на Министерство-
то за внатрешни работи овластените 
службени лица не можат да приведат 
дете без присуство на родител и 
бранител и нагласи дека спрема 
малолетните лица е предвидена 
посебна процедура според која 
службените лица не можат да притворат 
и задржат дете што не наполнило 14 
години, затоа што истото не е кривич-но 
одговорно.  Народниот правобранител 
особено укажа на одредбите од 
Конвенцијата за правата на детето, 
според кои при лишување на дете од 
слобода (која мерка може да се преземе 
само како крајна и последна), 
службеното лице треба да се однесува 
со почитување на досто-инството на 
детето, веднаш да го извести родителот 
и без негово присуство да не презема 
никави мерки против детето, а на детето 
да му овозможи добивање соод-ветна 
правна помош, односно бранител. 
Постапувајќуи по укажувањата и предло-
зите на Народниот правобранител 
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Министерството за внатрешни работи 
против службените лица инволвирани во 
случа-јот покрена дисциплинска 
постапка за утврдување одговорност за 
повреда на работната дисциплина и 
правилата на однесување и 
постапување и по спроведената 
постапка им беа изречени соодветни 
дисциплински мерки.     
 
9. НП бр.1090/03   
 Р.С. од Куманово поднесе 
претставка во која наведе дека како 
воен обврзник бил ангажиран во 
одбраната на земјата, односно 
учествувал во вооруже-ните дејствија во 
одбраната на суверени-тетот на 
Република Македонија одреден период, 
но поради болест, како последица од 
стрес и нервни растројства за време на 
учеството во вооружените дејствија, бил 
хоспитализиран во Институтот за срцеви 
заболувања.  
 Меѓутоа и покрај ваквата фактич-
ка состојба по барањето поднесено до 
надлежниот орган за утврдување  воен 
инвалидитет, согласно Законот за 
посебните права на припадниците на 
безбедносните сили на Република 
Македонија, не беше постапено. 
Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката утврди дека му се 
повредени правата на подносителот на 
претставката и дека пречка за 
одлучување по барањето, покрај 
другото, беше и неиздавањето на 
уверение од Министертвото за внатреш-
ни работи дека бил припадник на 
безбедносните сили кој учествувал во 
одбраната на земјата во 2001 година. 
Поради тоа Народниот правобранител 
покрај интер-венциите до органот кој 
требаше да одлучи за правата на 
подносителот  како воен инвалид 
интервенираше и до Министерството за 
внатрешни работи за издавање на 
наведеното уверение. По упатените 
интервенции и укажувања на Народниот 
правобранител постапија и наведеното 
министерство и Управата за прашањата 
на борците, по што подносителот на 
претставката беше прогласен за воен 
инвалид и му беше определена 
инвалиднина од денот кога ги исполнил 
законските услови. 

 
10. НП бр.1918/03 
 А.Т. од Скопје поднесе 
претставка заради повреда на правата 
од областа на образованието поради 
тоа што не беше ослободен од плаќање 
партиципација за запишување втора 
година на Факултет, согласно Законот за 
посебните права на припадниците на 
безбедносните сили на Република 
Македонија и на членовите на нивните 
семејства. Имајќи ги предвид одредбите 
од наведениот закон, како и фактот дека 
тој  се однесува на сите лица што ќе се 
запишат на високообразовните установи 
по неговото влегување во сила, 
Народниот правобранител оцени дека 
се повредени правата на подносителот 
на претставката, поради што 
интервенира-ше до Факултетот да биде 
ослободен од партиципација како 
припадник на безбедносните сили. 
Факултетот не го прифати предлогот на 
Народниот правобранител со 
образложение дека нема основ за 
ослободување од партиципација затоа 
што наведениот закон, според 
Факултетот, се однесува на лица кои ќе 
се запишат прва година на Факултетот 
во учебната 2002/2003 година и во 
иднина, но не се однесува за студентите 
што веќе се запишани. 
 Заради расчистување на ова 
прашање и добивање сознанија како се 
применува наведениот закон, Народниот 
правобранител се обрати до  
Министерството за образование и наука 
и до Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј”-Скопје и побара информација 
во врска со  практиката во примената на  
наведените одредби, односно дали тие 
се применуваат  само за лица кои се 
запишуваат во прва година на факултет 
или пак лицата опфатени со Законот 
треба да бидат ослободени од плаќање 
партиципација и при запишување во 
втора или следна година на студиите. 
Универзитетот во врска со ова прашање 
одржа седница на Комисијата за 
нормативна дејност, која утврди дека 
одредбите од наведениот  закон се јасни 
и не треба да се доведува во прашање 
нивната примена, односно тие треба да 
се применуваат за сите припадници на 
безбедносните сили, независно дали се 
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запишуваат во прва, втора или следна 
година на студирање. Имајќи го предвид 
ваквиот став Народниот правобранител 
повторно му укажа на Факултетот дека 
доследно треба да се почитуваат 
законските одредби во поглед на 
ослободувањето од плаќање партици-
пација на подносителот на претставката 
по што беше постапено и подносителот  
на претставката  беше ослободен од 
партиципација.  
 
11. НП бр.1593/02 
 Д.Ц. од Скопје поднесе 
претставка во која наведе дека 
нејзиниот сопруг хоспитализиран во 
Психијатриска болница бил физички 
малтретиран и тепан од страна на 
медицинскиот персонал на болницата, 
поради што  побарала интервенција за 
заштита на неговите права од страна на 
одговорните лица во Болницата, од 
Министерството за внатрешни работи и 
од Народниот правобранител. Заради 
добивање целосни сознанија за случајот 
веднаш по добивањето на претставката 
Народниот правобранител извр-ши увид 
и консултативна средба со одговорни 
лица во Болницата, при што  неспорно 
утврди дека  на телото на  пациентот  
постојат видливи траги од физички 
повреди. Со цел истражување на 
случајот беше формирана и интерна 
петчлена комисија од доктори-
специјалисти од Уста-новата која со 
поединечни разговори со персоналот кој 
бил во контакт со пациентот,  преку  
рендгенски и други снимања и 
испитувања на пациентот побарани од  
други клиники  изготви извештај за 
утврдената фактичка состојба. 
Народниот правобранител побара 
примерок од извештајот и информација 
за преземените мерки, по што беше 
известен дека е потврдено дека на 
пациентот била применета прекумерна 
сила од страна на болничар во 
болницата и дека заради пречекорување 
на овластувањата кон болничарот била 
поведена дисциплинска постапка при 
што бил суспендиран од работа, а 
воедно разрешен од функција бил и 
раководителот на Одделението каде 
пациентот бил хоспитализиран. 

Народниот правобранител ја 
продолжи постапката интервенирајќи и 
во покренувањето кривична постапка од 
страна на Министерството за внатрешни 
работи. Народниот правобранител ја 
следеше натамошната состојба во 
Болницата во однос на третманот на 
пациентите, при што во натамошниот 
тек на постапката од Болницата побара 
преземање превентивни мерки за 
спречување на ваквите недозволени и 
непожелни инциденти кон пациентите. 
За таа цел во Болницата покрај 
направените кадровски промени беа 
организирани и едукативни семинари и 
работилници со стручни лица од земјата 
и од странство. Со преземањето на сите 
можни мерки од надлеж-ните органи во 
наведениот случај Народниот 
правобранител ја заврши постапката по 
поднесената претставка и во 
натамошниот период немаше 
информации за вакви случувања во 
Болницата. 
 
12. НП бр.496/04 
 Х.Х. од Скопје, до Народниот 
правобранител поднесе претставка во 
која наведе дека и се повредени устав-
ните и законските права во постапката 
за денационализација бидејќи и по 
истекот на подолг временски период не 
се презе-мени дејства за донесување 
управен акт со кој ќе биде одлучено во 
контекст на барањето за 
денационализација-враќање на 
недвижен имот. Постапувајќи по 
претставката, притоа имајќи ги предвид 
изнесените наводи, околностите и 
прило-жените факти и докази, 
Народниот правобранител, констатира 
дека истата е основана. Имено, во врска 
со конкретнава управна работа станува 
збор за постапување спротивно на 
начелата за итност, ефикасност, 
економичност и ефективно остварување 
на правата на граѓаните во смисла на 
одредбите од Законот за општата 
управна постапка, односно Законот за 
денационализација, што претставува 
повреда на правата на странката-
учесник во постапката. Впрочем, во 
случајов воопшто не  е спорно дека 
предметното барање е доставено во 
средината на 2001 год., но и покрај 
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ваквата состојба се уште не е донесен 
првостепен управен акт-решение, ниту 
пак, на каков било друг начин странката 
е известена за текот и исходот на 
постапката. 

Со оглед на фактот што во 
случајов не беше почитуван законски 
определениот рок што произлегува од 
одредбите од Законот за денационали-
зација, како и заради спречување 
натамошно предизвикување штетни 
последици по однос на лицето 
наследник на правото на 
денационализација на предметниот 
имот, во контекст на своите 
овластувања што произлегуваат од 
Законот за народниот правобранител, 
Народниот правобранител, укажа на 
потребата од приоритетно постапување 
и одлучување по конкретниот предмет 
со цел обезбедување на односното 
право на денационализација. Воедно 
Народниот правобранител побара да 
биде известен кои и какви дејства биле 
преземени во изминатиот период по 
повод предметното барање и за 
причините поради кои подолго време не 
било одлучено по истото. Во 
натамошниот тек на постапката 
надлежниот управен орган-Комисијата 
за одлучување по барања за 
денационализација со седиште во 
Општина “Гази Баба”-Скопје на  
Министерството за финансии во врска 
со предметната управна работа-барање 
за денационализација, го извести 
Народниот правобранител дека донела 
соодветно решение, со што всушност 
беше постапено во смисла на 
содржината на даденото укажување на 
Народниот правобранител.  
 
13. НП бр.1652/04 
 С.П. од Скопје, до Народниот 
правобранител, достави претставка во 
која наведе дека во Министесрството за 
транспорт и врски, Подрачна единица 
Карпош, неоправдано се одолжува пос-
тапката по нејзиното барање за транс-
формација на правото на користење на 
градежно земјиште во право на сопстве-
ност, заради што смета дека и се повре-
дени уставните и законски права. Народ-
ниот правобранител, веднаш по приемот 
на претставката побара да биде 

известени за преземените дејства по 
повод бара-њето, како и за причините 
поради кои предметната постапка не е 
завршена и при тоа укажа на 
неопходната потреба од итно 
постапување во смисла на пози-тивно 
решавање на предметното барање. Во 
понатамошниот тек на постапката 
Народниот правобранител беше 
известен од страна на надлежниот орган 
- Министерството за транспорт и врски - 
Подрач-на единица Карпош-Скопје, дека 
на под-носителката и било доставено 
соодветно решение со кое се уважува 
нејзиното барање за трансформација на 
правото на користење на градежно 
земјиште во право на сопственост. 
 
14. НП бр.670/04 
 А.В. од Скопје, до Народниот 
правобранител поднесе претставка во 
која наведе дека му се повредени 
уставните и законските права по основ 
на денационализација бидејќи и по 
истекот на подолг временски период не 
се преземени дејства за предавање во 
непосредно владение на 
денационализираниот имот, односно не 
се пристапува кон извршување на 
Решението за денационализација кое е 
правосилно и извршно. Постапувајќи по 
претставката, притоа имајќи ги предвид 
изнесените наводи, околностите и 
приложените факти и докази, Народниот 
правобранител констатира дека истата е 
основана со оглед на тоа што во врска 
со предметната управна работа 
надлежниот управен орган постапувал 
спротивно на начелата за итност, 
ефикасност, економичност и ефективно 
остварување на правата на граѓаните 
што произлегуваат од одредбите од 
Законот за денационализација, како и 
Законот за општата управна постапка, 
што претставува повреда на правата на 
странката-учесник во постапката. 

Тргнувајќи од одредбите од 
Законот за денационализација, според 
кои имотот вратен во сопственост се 
предава во владение по исполнувањето 
на условите утврдени во правосилното 
реше-ние за денационализација на 
начин што предавањето треба да го 
изврши органот за денационализација 
по барање на барателот, бидејќи 
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подносителот на претставката во повеќе 
наврати тоа го барал, а надлежниот 
орган не преземал дејствија во правец 
на удоволување на барањето, 
Народниот правобранител на 
надлежната комисија и препорача во 
најкраток можен рок да преземе мерки 
заради извршување на предметно 
Решение и предавање на денационали-
зираниот имот во непосредно владение. 
Во понатамошниот тек на постапката 
беше добиен одговор од кој можеше да 
се констатира дека Комисијата за 
координација на работата на комисиите 
што одлучуваат по барањата за 
денационализација на Министерството 
за финансии “ги побарала списите од 
конкретниов предмет и воочила спорни 
околности, па предметот го доставила 
до Комисијата за решавање во управна 
постапка во втор степен од областа на 
денационализацијата во Владата на 
Република Македонија  за истата да го 
поништи или укине по право на надзор”. 
Ваквиот одговор за Народниот 
правобранител беше ирелевантен и 
претставуваше доказ за постапување 
спротивно на соодветните материјално-
правни прописи со кои е регулирана 
областа на денационализацијата, 
односно управната постапка. Поради тоа 
Народниот правобранител уште еднаш 
побара веднаш да бидат преземени 
соодветни дејства заради постапување 
согласно дадената препорака, меѓутоа 
Министерството за финансии, Комисија 
за денационализација со седиште во 
Општина Центар-Скопје, се уште нема 
доставено одговор. 
 
15. НП бр.1313/04 
 А.Ш. од с. Бачишта, до 
Народниот правобранител достави 
претставка во која наведе дека 
Министерството за транспорт и врски, 
Подрачна единица Кичево, неоправдано 
ја одолжува постап-ката за издавање 
потврда - клаузула за правосилност на 
управниот акт-Решение, со кое е 
извршена трансформација на правото 
на користење на градежно зем-јиште во 
право на сопственост. По про-учување 
на изнесените наводи, околностите и 
приложените факти и докази Народниот 
правобранител утврди дека истата е 

основана. Ова особено ако се има 
предвид неспорниот факт дека во 
случајов странките-учесници во 
постапката, односно именуваниот 
граѓанин и Јавното правобранителство 
на Република Македонија за подрачје 
Кичево по извр-шеното уредно 
доставување на напред означеното 
решение со посебни писмени поднесоци 
се откажале од користење на правото на 
жалба, од што како неспорно 
произлегуваше дека решението е 
правосилно и извршно во смисла на 
одредбите од Законот за општата 
управна постапка, односно дека не 
постојат какви било материјално-правни 
пречки за непреземање дејства во 
контекст на барањето на подносителот 
на претставката. 

Околноста што едно физичко 
лице вложило жалба за Народниот 
правобранител не претставуваше 
пречка за удоволување на предметното 
барање бидејќи лицето кое поднело 
жалба нема право да биде странка во 
оваа постапка со оглед на тоа што не е 
одлучено за негово право или 
непосреден правен интерес. Имајќи ја 
предвид ваквата правна и фактичка 
состојба на работите, а заради 
спречување неоправдано 
предизвикување штетни последици, во 
согласност со овластувањата што 
произлегуваат од Законот Народниот 
правобрани-тел препорача во најкраток 
можен рок да биде удоволено барањето 
на подносителот на претставката, а 
вложената жалба со решение да се 
отфрли како недозволена. Вака 
дадената препорака не е почитувана од 
Подрачната единица во Кичево, ниту пак 
од второстепената комисија, така што до 
Народниот правобранител не е доставен 
одговор. 

 
16. НП бр. 735/04 
 До Народниот правобранител 
претставка достави Л.К. во која меѓу 
другото наведе дека од Секторот за 
премер и катастар-Скопје на Државниот 
завод за геодетски работи и начинот на 
којшто била спроведена првостепената 
постапка се повредени нејзините права 
што произлегуваат од одредбите од 
Законот за премер, катастар и 
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запишување на правата на 
недвижностите, како и Законот за 
општата управна постапка, со тоа што 
постапувајќи по барањето за измена во 
катастарот на недвижностите за КО 
Центар И, првостепениот управен орган 
истото го одбил со образложение дека 
“приложената документација не 
претставува правен основ за 
запишување на правото на користење 
на предметното земјиште согласно 
одредбите од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на 
недвижностите, иако предметната 
катастарска парцела според службената 
евиденција е запишана во соодветен 
Имотен лист на Република Македонија 
со неутврдено право на сопственост”. Во 
текот на постапката Народниот 
правобранител констатира дека 
подносителката на претставката, како 
носител на станарско право на 
предметниот стан, согласно Законот за 
продажба на становите во општествена 
сопственост и Уредбата за критериумите 
и начинот на утврдување на продажната 
цена на становите во општествена 
сопственост, со Република Македонија 
како продавач има склучено договор за 
купопродажба на станот кој всушност 
претставува индивидуален станбен 
објект-куќа изградена на т.н. 
општествено земјиште, како и дека 
зградата има земјиште што служи за 
редовна употреба-дворно место 
дефинирано согласно урбанистичкиот 
план за односната месност. Исто така, 
од содржината на одредбите од 
склучениот договор произлегува дека 
купувачот не и го пренел правото на 
користење на земјиштето на кое е 
изградена зградата-станот и на земјиш-
тето што служи за редовна употреба на 
истиот, но Народниот правобранител 
укажа дека во случајов треба да се 
имаат предвид соодветните одредби од 
тогаш важечкиот Закон за основните 
сопстве-носно правни односи според кои 
ако зградата на која постои право на 
сопстве-ност е изградена согласно 
законот, на земјиште во општествена 
сопственост, сопственикот на зградата 
има право на користење на земјиштето 
на кое е изградена зградата и на 
земјиштето што служи за редовна 

употреба на таа зграда при што правото 
на користење може да се пренесе само 
со сопственост на зградата. 

При ваква правна и фактичка 
состојба на работите, за Народниот 
правобранител беше неспорно дека 
договорот со кој се пренесува правото 
на сопственост на зграда изградена на 
градежно земјиште во општествена 
сопственост претставува правен основ 
во смисла на Законот за премер 
катастар и запишу-вање на правата на 
недвижностите, односно Правилникот за 
начинот и постапката на излагањето на 
податоците за недвижностите и начинот 
на запишу-вањето на правата на 
недвижностите и за пренесување на 
правото на користење на земјиштето 
под зградата, како и на земјиштето што 
служи за редовна употреба на зградата. 
Од овие причини Народниот 
правобранител до второсте-пениот 
управен орган упати мислење дека е 
неопходно во постапката по повод 
вложената жалба да се донесе решение 
со кое истата ќе биде уважена, а 
оспореното решение поништено и 
предметот вратен на првостепениот 
орган на повторна постапка. Со оглед на 
тоа што Народниот правобранител не 
доби одговор, достави информација до 
Владата на Република Македонија по 
која се уште не е постапено. 

 
17. НП бр.822/04  
 Постапувајќи по претставката на 
подносителите С.П. и М.Г. од Скопје, 
Народниот правобранител констатира 
дека согласно пресуда на надлежниот 
суд подносителите во текот на периодот 
од 1978 до 1980 година го подмириле 
надоместокот за уредување градежно 
земји-ште за изградба на семејна 
станбена зграда. Со оглед на тоа што 
подносите-лите во дадениот период, 
како што наведуваат, по нивна вина не 
ја завршиле постапката целосно, 
односно немале при-бавено одобрение 
за градба, во текот на месец јануари 
2004 година се обратиле до Градскиот 
комитет за урбанизам, комунално-
станбени работи, сообраќај и заш-тита 
на човековата околина-Скопје, при што 
од страна на надлежната служба не се 
прифатени извршените уплати, туку 
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напротив подносителите повторно биле 
задолжени да ја платат предметната об-
врска поради што им биле изготвени 
соодветни налози за регулирање на 
надоместокот за уредување градежно 
земји-ште со исклучително високи 
износи. 
 Воедно, подносителите се 
обрати-ле и до Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, 
Подрачна единица-Скопје, како орган 
надлежен за уплата на делот од 
надоместокот на сметка на секоја 
општина кое констатирало дека 
надоместокот е целосно измирен во 
тогашниот период, поради што за 
разлика од Градскиот комитет не ги 
задолжило подносителите на повторна 
уплата. Преиспитувајќи го конкретниот 
случај, Народниот правобранител 
согласно законските овластувања 
достави препорака до Градскиот комитет 
за урбанизам, комунално-станбени 
работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина во која укажа дека 
нема основа да ги задолжува 
подносителите за предметниот 
надоместок, односно дека се должни да 
им овозможат непречено да ја прибават 
соодветната документација. Со оглед на 
тоа што од страна на Градскиот комитет 
не е прифатена препораката, На-
родниот правобранител се обрати до 
Градоначалникот на град Скопје со 
бара-ње да преземе соодветни дејства 
во рамките на овластувањата од 
Законот за локална самоуправа, со цел 
да се прифати укажувањето на 
Народниот правобранител. Од 
канцеларијата на градоначални-кот на 
град Скопје првично не беше доставен 
соодветен одговор по информацијата, 
ниту по дополнителните ургенции, така 
што по неколкукратни обраќа-ња на 
Народниот правобранител конечно се 
остварија контакти со раководителите на 
надлежната служба-Градски комитет при 
што повторно беше одговорено дека не 
го прифаќаат ставот на Народниот 
правобранител. 

Народниот правобранител до 
Градскиот комитет дополнително доста-
ви примерок од допис што истиот го 
донел во постапка по предмет во кој 

прифатил уплата на надоместок за 
уредување градежно земјиште 
подмирена во текот на 1980 година, што 
исто така беше предмет формиран пред 
Народниот правобранител. Од страна на 
Градскиот комитет бевме известени 
дека конкретниот случај дополнително 
ќе се разгледа пред надлежните служби, 
поради што предметот е и натаму во 
постапка. 
 
18. НП бр.1144/04 
 Народниот правобранител по 
сопствена иницијатива покрена постапка 
по повод доставата на сметките за 
електрична енергија во кои не е 
конкретно наведена радио-дифузната 
такса, како и висината на износот, при 
што се обрати до АД 
“Електростопанство на Македонија” и до 
Владата на Република Македонија, како 
единствен акционер, со препорака да се 
врши достава на сметки во кои јасно ќе 
биде презентирана предметната такса. 
Во поткрепа на својот став Народниот 
правобранител оцени дека согласно 
уставните и законските одредби радио-
дифузната такса претставува об-врска-
јавна давачка што сите граѓани се 
должни да ја подмират. Во таа насока 
Народниот правобранител истакна дека 
е неопходно радиодифузната такса да 
биде јавно презентирана-транспарентна 
во соодветните сметки за електрична 
енергија. На тој начин граѓаните 
всушност ќе бидат запознати и 
конкретно информирани за сите 
релевантни елементи во однос на 
нејзината висина и периодот за кој 
истата се подмирува, односно граѓа-ните 
ќе го имаат неспорното право на 
целосна достапност-увид во сметките за 
електрична енергија во кои би требало 
да се евидентира и ставката-
побарување по основа на радио-
дифузната такса. Дадената препорака 
на Народниот правобранител е во фаза 
на преиспитување од страна на Владата 
на Република Македонија за што 
очекуваме соодветен одговор.  
 
19. НП бр.1071/04  
 Граѓанинот Г.Б. од Скопје се 
обрати до Народниот правобранител со 
барање за заштита на правата за кои 
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сметаше дека му се повредени од 
страна на “Електродистрибуција”- 
Скопје. Име-но, од претставката и 
доказите во прилог на истата 
произлегува дека подносителот се 
стекнал со право на сопственост на куќа 
согласно соодветен договор за 
купопродажба, поради што се обратил 
до Подружница “Електродистрибуција”-
Скопје со барање да се евидентира како 
корисник на електрична енергија за 
пред-метната куќа, но од таму му било 
укажа-но дека поради неподмирени 
сметки за периодот кога објектот не бил 
во негово владение, односно 
сопственост, броило-то, односно 
сметките и натаму ќе се доставуваат на 
име на претходно евидентираниот 
корисник. Воедно, подноси-телот бил 
задолжен да ги плати сите неподмирени 
сметки за периодот кога не бил 
сопственик на куќата, додека од 
приложените докази беше констатирано 
дека се поднесени и тужби за наплата 
на побарувањата по основа на 
неплатени сметки против претходниот 
корисник.  
 Со оглед на сето погоре 
изнесено, Народниот правобранител до 
Подруж-ница Скопје достави препорака 
во најкраток можен рок на подносителот 
да му се овозможи непречено користење 
на услугите, односно да се евидентира 
како корисник и да не се задолжува со 
спор-ниот долг. Притоа укажано е дека 
од одредбите од Законот за 
облигационите односи и од  
приложените сметки нес-порно 
произлегува дека единствен долж-ник по 
основа на неподмирени побарувања е 
лицето кое во спорниот период го 
користело станот, односно електричната 
енергија. Вака доставената препорака е 
прифатена од Подружница 
Електродистрибуција-Скопје. 
 
20. НП бр.1275/04 
 Во овој предмет карактеристично 
е тоа што работодавецот при спроведу-
вањето на постапката за 
рационализација донел решение за 
престанок на работ-ниот однос на 
работник на кој работното место не се 
укинува според актот за 
систематизација, додека работникот на 

кој работното место му се укинува го 
распо-редил на работното место на 
подносителот. Народниот 
правобранител достави укажување до 
второстепениот орган кој одлучуваше по 
приговорот на работникот. По 
укажувањата на Народниот 
правобранител второстепе-ниот орган 
донесе одлука за поништување на 
решението за престанок на работниот 
однос. Работодавецот ја прифати 
одлуката и работникот го распореди 
повторно на работно место на кое беше 
распореден пред да му се донесе 
решението за престанок на работниот 
однос.  
 
21. НП бр.1326/04 
 Повредата на правото во овој 
предмет беше пред Центарот за 
вработување-Скопје кој работникот го 
одјавил од осигурување 6 месеци 
подоцна од денот на донесеното 
решение за престанок на работниот 
однос. Народниот правобрани-тел 
достави укажување до директорот на 
органот дека работникот треба најдоцна 
во рок од 8 дена од денот на 
доставувањето на решението за 
престанок на работниот однос да биде 
одјавен од осигурувањето, но истото не 
беше прифатено од страна на 
директорот. Со оглед на тоа дека 
понискиот орган не го прифати 
укажувањето Народниот правобранител 
врз основа на овластувањата проблемот 
по овој предмет го изнесе пред 
повисокиот орган, односно до Агенцијата 
за вработување на Република 
Македонија на која исто така и достави 
укажување за преземање мерки и 
дејства од нивна надлежност за 
надминување на проблемот и пред се за 
штетните последици кои ги трпи 
работникот поради нестручноста и 
неажурноста на понискиот орган. 
Народниот правобранител подоцна е 
известен дека понискиот орган постапил 
по барањето на Народниот 
правобранител, серабира откако добил 
насока за постапување по предметот на 
работникот од повисокиот орган.  
 



                 
              Naroden pravobranitel 
              (Ombudsman)                                         
 

           96 
 

22. НП бр.1618/04 
 До Народниот правобранител 
претставка достави претставник на 
турската етничка заедница во која 
побара интервенција пред Исламската 
верска заедница на Република 
Македонија  за остварување на 
принципот на соодветна и правична 
застапеност во рамките на органите на 
Заедницата. По проучување на наводите 
во претставката и прило-жените 
материјални докази Народниот 
правобранител констатира дека нема 
основ да постапува по барањето на 
подносителот со оглед дека согласно 
Уставот и Законот за народен 
правобранител Народниот правобрани-
тел презема дејствија и мерки за 
заштита на начелото 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, но не и во органите 
на верските заедници. Имајќи ги 
предвид уставните решенија дека 
верските заедници и религиозните групи 
се одвоени од државата, Народниот 
правобранител оцени дека застапеноста 
на етничките заедници во органите на 
Исламската верска заедница 
претставува нејзино внатрешно 
прашање, поради што укажа дека 
барањето за правична застапеност 
подносителот треба да го упати до 
надлежните органи на Заед-ницата. 
 
23. НП  бр.1792/04 
 Граѓанинот Р.С. од ромската ет-
ничка заедница од Скопје  при крајот на 
2004 год. побара помош од Народниот 
правобранител заради утврдување  
одго-ворност на  овластеното службено 
лице П.Т. вработен во органот за 
внатрешни работи за град Скопје,  
бидејќи истиот на јавно место, пред 
многу граѓани брутално постапувајќи врз 
него употребил  физич-ка сила 
нанесувајќи му средно-тешки телесни 
повреди констатирани од неколку 
здравствени организации во Скопје 
поради што морал да биде и на 
болничко лекување. Поради сериозноста 
на повре-дите на човековите права и 

слободи и поткрепеноста на наводите на 
граѓанинот со соодветни материјални 
докази, Народниот правобранител се 
одлучи против  пријавеното службено 
лице на органот за внатрешни работи 
веднаш да поднесе кривична пријава до 
Основното јавно обвинителство - Скопје 
поради основано сомневање дека  
истиот сторил кривично дело против 
слободите и правата на човекот и 
граѓанинот од Кривичниот законик на 
Република Македонија. Надлежното  
обвинителство го извести Народниот  
правобранител дека  покренало 
постапка со собирање потребни 
известувања против пријавеното 
службено лице за кривично дело-
Мачење и друго сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување и казнување 
од член 142 од Кривичниот законик на 
Република Македонија. Пос-тапката по 
претставката е во тек и се чека јавно 
обвинителска одлука за случајот. 
 
24. НП бр.652/04 
 Претставка  за повредени права 
во полициско постапување на две 
службени лица-инспектори  во органот 
за внатреш-ни работи за Скопје достави  
и А.Н. кој бил приведен во својство на 
сведок во просториите на полициската 
станица “Центар”. Со намера од него да 
изнудат изјава и да добијат корисни 
информации во врска со сторено 
кривично дело, службените лица  врз 
подносителот на претставката 
употребиле сила удирајќи го со безбол 
палки по главата и задниот дел од 
телото  нанесувајќи му тешки телесни 
повреди од кои како последица кај него 
се појавила епилепсија. Како доказ за 
своите наводи граѓанинот на Народниот 
правобранител му презентира 
материјални докази, односно албум со 
фотографии, Лекарско уверение од 
27.07.2001 година и друга медицинска  
документација за последиците од 
полициската интервенција. Врз основа 
на наводите и доказите за  брутално 
постапување на полициски службеници 
кон подносителот на претставката, 
Народниот правобранител  до 
Основното јавно обвинителство-Скопје 
достави барање за покренување 
постапка заради утврдување  казнена 
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одговорност на посо-чените полициски  
службеници поради основано сомнение 
дека  сториле казниво дело-Тортура по 
член 142, став 2 од Кривичниот законик 
на Република Македонија. Со тоа беше 
завршена постапката пред Народниот 
правобра-нител бидејќи надлежното 
Обвинителство информираше дека 
поднело барање за спроведување 
истрага за предметното кривично дело. 
Подносителот на претставката 
дополнително го извести Народниот 
правобранител дека Обвинителството 
се откажало од гонење на пријавените  
полициски службеници и истражниот 
судија ја запрел кривичната постапка со 
поука дека граѓанинот може сам да го 
преземе гонењето во рок од 8 дена. 
  
25. НП  бр.1518/03 
 Лицата Н. и С. А. кои живеат во 
Република Турција од 1998 г., а се 
родени во Македонија каде сопругот 
дипломирал на Правниот факултет-
Скопје, уште на 04.08.1995 година 
побарале  од Министерството за 
внатрешни работи прием во 
државјанството на Република Македони-
ја, за себе и за своите деца  согласно 
одредбите од законот кои важат за 
иселениците од Македонија. Во долгата 
управна постапка  органот надлежен за 
државјанство неколкупати донесувал 
негативени решенија, по што подносите-
лите заведувале управни спорови пред 
Врховниот суд на Република Македонија 
и истиот предметот го враќал на 
повторна постапка при што констатирал 
повреда на законот. Притоа, судот ука-
жал дека органот за внатрешни работи 
треба да го има предвид Уставот на 
Република Македонија и грижата на 
Републиката за положбата и правата на 
припадниците на македонскиот народ во 
соседните земји како и за иселениците 
од Македонија кои во поширока смисла 
на зборот ги опфаќа и оние граѓани кои 
по потекло не се Македонци, а на кои 
Македонија им е родна татковина без 
оглед на националната и верската 
припадност. 

Народниот правобранител до 
органот за внатрешни работи надлежен 
за стекнување на државјанството на 
Република Македонија достави 

соодветни ука-жувања за целосно 
утврдување на фак-тичката состојба со 
исполнетост на условите за прием во 
државјанство и за правилна примена на  
Уставот, законот и меѓународните 
договори  на кои се теме-ли уставниот 
поредок на Република  Македонија. 
Притоа, Народниот право-бранител 
укажа дека правилното и законито 
решавање на барањето на 
подносителите на претставката  упатува 
на примена на одредбите од членовите 
8 и 11 од Законот за државјанството на 
Република Македонија и Европската 
конвенција за државјанство во која е 
предвидено дека барателот одбира која 
држава  ќе ја смета за матична со која 
има  ефективни врски. Во конкретниот 
предмет  Народниот правобранител 
констатира кршење на Законот од 
страна на органот за внатрешни работи, 
бидејќи истиот се впуш-тил во основата 
за иселување на  барате-лите од 
Република Македонија. При решавање 
на конкретното барање  над-лежниот 
орган секогаш треба да ги има предвид  
унивезалноста на слободата на човекот 
на движење и населување, а не самиот 
тој да го одредува местото на неговото 
живеење и населување. Ова е во 
контекст на одредбата од Уставот дека 
странците во Република Македонија 
ужи-ваат слободи и права гарантирани 
со Уставот, под услови утврдени со 
закон и меѓународни договори. Со оглед 
дека  постапката се уште трае пред 
органот за внатрешни работи,  
Народниот правобра-нител се надева 
дека неговите настојувања и укажувања 
во  наведениот случај ќе вродат со  плод 
и позитивна пракса на органот надлежен 
за регулирање на државјанскиот статус  
во Република Ма-кедонија. 
 
26. НП бр.447/04 
 Постапувајќи по службена долж-
ност, а по напис објавен во вести на 
“МИА” за загадување на воздухот пре-
дизвикано од рудникот “Огражден”, 
Народниот правобранител констатира 
дека и покрај сугестиите на упатените 
лица за монтирање филтри за физичко и 
хемиско прочистување на воздухот, 
мена-џерскиот тим на рудникот 
“Огражден” ги игнорира реакциите на 
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струмичани, а надлежните за заштита на 
животната средина не преземаат 
никакви мерки.  
 Имајќи го предвид изнесеното, 
Народниот правобранител се обрати до  
Државниот инспекторат за животна сре-
дина, со барање најитно да биде 
извршен инспекциски надзор врз 
посочениот локалитет, со цел да се 
утврди фактичката состојба и врз основа 
на констатираната состојба да се 
преземат соодветни мерки за заштита 
на воздухот од загадување. По 
упатеното барање Државниот 
инспекторат изврши инспекциски надзор 
врз  АД за неметали “Огражден”-
Струмица, при што наредено беше 
правниот субјект веднаш да изврши 
снимање на конценрациите на штетни 
материи во излезните гасови и количина 
на прашина што се емитира и мерење 
на таложените материи од сите 
седиментатори кои се наоѓаат во и околу 
просторот на АД за неметали 
“Огражден” со напомена дека доколку во 
определениот рок правниот субјект не 
постапи по дадените задолже-нија, 
Државниот инспекторат за животна 
средина ќе пристапи кон принудно извр-
шување на сметка и терет на друштвото. 
Народниот правобранител за котину-
ираното следење на состојбите побара 
да биде известен. 
 
27. НП бр.434/04 
 Н.Ќ.-лице на издршување казна 
затвор во КПУ “Идризово” достави прêт-
ставка до Народниот правобранител во 
која беше наведено дека против пресуда 
на Апелациониот суд Скопје има 
поднесено жалба до Врховниот суд на 
Република Македонија, но дека по 
истата подолго врме не е одлучено. 
Заради појаснување на наводите од 
претставката, Народниот правобранител 
се обрати до Основниот суд-Куманово, 
од каде беше известен дека поднесокот 
насловен како “жалба”, според 
содржината, од страна на судот бил 
сметан како Барање за вонредно 
ублажување на казната и истиот бил 
доставен до Врховниот суд на 
Република Македонија, за натамошна 
постапка. Во натамошниот тек на 
постапката Народниот правобранител 

утврди дека по поднесокот било 
донесено решение со кое барањето на 
подносителот било одбиено како 
неосновано. Со оглед дека во 
известувањето на судот беше наведено 
дека од нивна страна биле направени 
неколку обиди за достава на наведеното 
решение до подносителот, но нема 
доказ дека истото уредно го примил, 
односно дека според нивни сознанија 
подносителот не се наоѓа во КПУ 
“Идризово”, Народниот правобранител 
се обрати до КПУ “Идризово” при што 
беше потврдено дека лицето сепак се 
наоѓа во установата на издржување 
казна затвор. За ова Народниот 
правобранител го извести Основниот 
суд Куманово и побара  повторна 
достава. По повторно извршените 
проверки се констатира дека судот 
постапил по барањето на Народниот 
правобранител. 
 
28. НП бр.792/03 
 Група граѓани-пензионери од 
пензионерскиот дом во нас. 
Автокоманда доставија претставка до 
Народниот правобранител во која 
укажаа на нарушува-ње на мирот 
предизвикано од прекумерната бучава 
која се создава со користење жива и 
акустична музика од страна на 
ресторанот “ВИВА”-сместен во 
приземјето на  домот. Во текот на 
постапката, На-родниот правобранител 
презеде повеќе дејствија кои, според 
него не вродија со плод поради 
опструкции од повеќе одговорни лица во 
Министерството за живот-на средина и 
просторно планирање  што му одеа во 
прилог на сопственикот на предметниот 
угостителски објект. 
 Имено, и покрај правосилноста и 
извршноста на донесеното решение за 
забрана на работа со жива музика и 
повеќето инсистирања на Народниот 
правобранител, истото во пракса не 
беше извршено што беше констатирано 
и при увидот извршен врз 
угостителскиот објект. Од тие причини, 
Народниот правобранител до Основното 
јавно обвинителство-Скопје поднесе 
Барање за покренување постапка 
заради утврдување казне-на 
одговорност против лицата Арсовски 
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Милчо од Скопје, сопственик на 
ресторанот “Вива” за основано сомнение 
дека сторил кривично дело “Симнување 
или оштетување на службен печат или 
знак” и против лицето Влатко 
Стефановски, директор на Институтот за 
животна средина за кривично дело 
“Злоупотреба на службената положба и 
овластување”. Од страна на надлежното 
Основното јавно обвинителство-Скопје 
Народниот правобранител е известен 
дека кривич-ната пријава е ефектуирана 
и во тек е истражна постапка. 
 
29. НП бр. 299/04 
 М.Г. од Дебар до Народниот 
правобранител достави претставка во 
која побара преземање мерки за 
заштита на нејзините права повредени 
со неоправ-дано одолжување на 
судската постапка пред Основниот суд 
Дебар. Во текот на постапката, 
Народниот правобранител констатира 
дека поради субјективни причини 
предметот подолго време не бил земен 
во работа, односно судијата кој 
постапувал по предметот бил разрешен 
од функцијата, а на судот не му била 
позната адресата на судијата и од тие 
причини не биле во можност да го 
повикаат да ги предаде предметите. За 
причи-ните за одолжување на 
постапката На-родниот правобранител 
го извести Републичкиот судски совет, а 
од судот побара да преземе мерки за 
надминување на состојбата. По 
преземените активности предметот 
беше земен во работа со што барањето 
на граѓанинот беше удоволено. 
 
30. НП бр.1639/04 
 А.Е. од Тетово поднесе 
претставка во која укажа на одолжување 
на постапката по управен спор пред 
Врховниот суд на Република 
Македонија. По проучување на наводите 
од претставката и приложените 
материјални докази, На-родниот 
правобранител констатира  дека истите 
се основани при што се обрати до 
Врховниот суд со барање за преземање  
мерки и активности за ажурирање на 
постапката и давање приоритет во одлу-
чувањето по тужбата на подносителот 
на претставката. Ваквото барање во 

целост беше прифатено, односно 
претседателот на судот одлучи на овој 
предмет да му се даде приоритет во 
решавањето и истиот беше земен во 
работа.   
 
 
31. НП бр. 1493/04 
 А.П. од Скопје во претставката до 
Народниот правобранител побара 
одлагање на извршувањето на 
управните акти за уривање на неговата 
дворна ограда. Постапувајки по 
претставката, Народниот правобранител 
се обрати до Министерството за 
транспорт и врски, Државен инспекторат 
за градежништво и урбанизам - Скопје 
со барање времено да биде запрена од 
извршување постапката по решението и 
заклучокот за уривање на дворна ограда 
поради сознанијата дека истите се 
изградени пред подолг временски 
период и како бесправни објекти треба 
да ја делат истата судбина како и сите 
други бесправни објекти во поши-рокото 
подрачје во кое се уште не беше 
донесен детален урбанистички план и 
поради сознанијата дека е можно 
вклопување на објектот во претстојните 
измени на планот. Од добиеното 
известување Народниот правобранител 
констатира дека надлежниот 
инспекторат го прифатил неговото 
барање и споменатото решение за 
уривање времено е ставено во 
мирување се до окончување на 
постапката за легализација на 
бесправните објекти со измените и 
дополнувањата што треба да се 
извршат со донесување на новиот 
детален урбанистички план. 
 
32. НП бр. 1646/04 
 Џ.Џ. од Тетово упати претставка 
до Народниот правобранител со која 
побара негова интервенција пред 
надлеж-ниот инспекторат во постапката 
за над-градба на неговата семејна 
станбена куќа од страна на неговиот 
брат. Постапувајки по претставката 
Народниот правобрани-тел се обрати до 
Министерството за транспорт и врски, 
Одделение за инспекциски работи-
Тетово и побара да биде извршен 
вонреден инспекциски надзор на лице 
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место и во зависност од констатираната 
фактичка состојба да бидат презе-мени 
соодветни законски мерки. Од 
прибавеното известување и 
приложената документација, Народниот 
правобранител констатира дека 
надлежниот инспекцис-ки орган 
постапил по барањето на На-родниот 
правобранител и притоа донесени се 
решение и заклучок за уривање на 
делот од кровната конструкција-
поткровје кој отстапува од претходно 
издаденото одобрение за градење. 
 
33 НП.бр. 842/04 
 Ј.Б. од Скопје во претставката до 
Народниот правобранител побара 
негова интервенција пред Државниот 
инспекто-рат за градежништво и 
урбанизам Скопје заради неизвршување 
решение за урива-ње со оглед дека 
претходно било поднесено барање од 
негова страна за издавање одобрение 
за градење на истиот објект. Со оглед 
дека постапката беше во тек, а 
одлучувањето по истата било одол-
жувано поради решавање на други пра-
шања и поради фактот дека објектот е 
предвиден според Деталниот 
урбанистич-ки план, Народниот 
правобранител побара од Државниот 
инспекторат за гра-дежништво и 
урбанизам Скопје времено да биде 
запрено од извршување решени-ето за 
уривање се до правосилното окон-
чување на постапката за издавање 
одобрение за градење. Од прибавеното 
известување беше утврдено дека е 
прифатено барањето на Народниот 
правобрани-тел со тоа што на 
подрачното одделение за урбана 
полиција Кисела Вода-Скопје, му беше 
наложено решението за уривање 
времено да го стави во мирување 
додека не биде окончана постапката по 
бара-њето за издавање одобрение за 
градење. 
 
34. НП бр. 1869/04 
 З.М. од Струмица во 
претставката до Народниот 
правобранител побара негова 
интервенција пред надлежниот 
инспекторат во постапката за бесправна 
изградба на ѕид во соседството. 

Постапувајки по претставката 
Народниот правобранител се обрати до 
Министерството за транспорт и врски, 
Одделение за инспекциски работи на 
регион “Исток”-Струмица и побара да 
биде извршен вонреден инспекциски 
надзор на лице место и во зависност од 
констатираната фак-тичка состојба да 
бидат преземени соодветни законски 
мерки. Од прибавеното известување и 
приложената документа-ција, Народниот 
правобранител констатира дека 
надлежниот инспекциски орган постапил 
по барањето на Народниот 
правобранител и при тоа донесено е 
решение и заклучок за уривање на 
делот од оградниот ѕид.  
 
35. НП.бр. 774/04 
 Р.М. од Скопје упати претставка 
до Народниот правобранител која се 
однесуваше на постапка за изградба на 
потпорен ѕид. Постапувајки по 
претставката, Народниот правобранител 
и покрај сознанијата дека во случајов не 
постои обврска на единицата за локална 
самоуправа за удоволување на ова 
барање на подносителката, 
применувајки го принципот на 
правичност, се обрати до 
градоначалникот на Општина Центар и 
до градоначалникот на Град Скопје со 
барања и препорака за спроведување 
постапка во зависност од нивните 
реални можности за изградба на 
потпорниот ѕид на начин на кој нема да 
биде доведена во прашање стабилноста 
на станбената куќа на подносителката. 
По извршениот увид на лице место, како 
и од прибавените известувања и 
добиените сознанија од бројните 
остварени телефонски контакти со 
овластени службени лица беа 
договорени натамошните активности, а 
во моментов постапката е во завршна 
фаза на реализација. 
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