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Што ја одбележа 2005  
во работата на  
Народниот правобранител   
 
 

  Нови начини и методи  
 на работа на  
 институцијата 

 
 Самоиницијативност 
 Следење на состојбите 
 Непосреден увид  

 

Интересот беше насочен кон: 
 

 Информирање на граѓаните за 
надлежностите и можностите на 
институцијата во остварувањето и 
заштитата на нивните права; 

 Самоиницијативноста како принцип 
на работа преку непосредно 
истражување на состојбите во 
соодветните области; 

 Преземање мерки и активности за 
анализа и утврдување на состојбите 
во врска со начелото на 
недискриминација и соодветна и 
правична застапеност; 

 Користење на инструментот 
изложување на јавна критика  и во 
таа функција поблиска соработка со 
средствата за јавно информирање. 

 

Сето ова се темели на мотото: 
 

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. 
 

и принципите: 
Јавно, чесно и стручно ги следиме и 
надгледуваме постапувањата на органите 
на власта. 
Еднакви во односот со сите. 
Професионални во работата, отворени за 
сугестии и спремни за  постојано 
надградување. 

 
 
 
 
 
 

  Имиња на тројца судии 
 изнесени во јавност 

 
Народниот правобранител јавно ги 
посочи имињата на тројца судии за кои 
побара Републичкиот судски совет да 
поведе постапка за утврдување 
одговорност поради нестручно и 
несовесно работење и отсуство на 
етички однос. 
 
Резултат: Републичкиот судски совет 
поведе постапка за оценување на 
стручноста на еден од судиите по што 
предложи, а Собранието на Република 
Македонија го разреши. За другите 
двајца судии беше поведена претходна 
постапка за утврдување на стручноста и 
совесноста во вршењето на судската 
функција. 
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 Секторот за внатрешна 
контрола и професионални 
стандарди не постапува по 
барањата на Народниот 
правобранител  

 
Врз основа на спроведени постапки 
Народниот правобранител констатира 
повреди на човековите слободи и права со 
противправно лишување од слобода, 
мачење и друго сурово, нечовечно 
постапување и малтретирање при вршење 
на службени овластувања од 
припадниците на Министерството за 
внатрешни работи за што јавно го повика 
министерот за внатрешни работи да ги 
преземе сите мерки од негова надлежност 
за елиминирање на ваквите појави. 
 
Воедно Народниот правобранител ја 
информираше јавноста дека е попречен во 
работата бидејќи Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди не  
доставува потребни информации за 
целосно спроведување истрага. 
 
Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди и понатаму 
продолжува  со попречување на работата 
на Народниот правобранител бидејќи не ги 
доставува бараните податоци и 
информации.  
 

 

 

 

 Отстранети билбордите со 
фотографии на деца за 
време на локалните избори 

 
Народниот правобранител упати јавна 
критика до Градоначалникот на Град Скопје 
поради добиените сознанија дека во Скопје, 
кандидатите за градоначалници 
поставуваат билборди со фотографии на 
деца што претставува злоупотреба на 
децата за политички цели. 
По упатената критика билбордите беа 
отстранети. 
 
 

 Народниот правобранител 
против начинот на наплата 
на сметките од ЈП “Водовод 
и канализација”  

 
Народниот правобранител ја информираше 
јавноста дека директорот на ЈП “Водовод и 
канализација” користи незаконски методи 
за наплата на побарувањата за извршени 
услуги барајќи од одредени институции да 
не им издаваат документација на граѓаните 
кои не ги подмириле сметките за вода. 
 
Резултат: ЈП “Водовод и канализација” ги 
повлече дописите со кои од институциите 
се бараше да не издаваат документација на 
граѓаните кои не ги платиле сметките за 
вода. 
 
 

 Времено запрено урива-
њето на социјалните бара-
ки на ул.”Ленинградска” во 
Гостивар 

 
Народниот правобранител побара од 
локалната власт во Гостивар времено 
запирање на започнатото уривање на 
социјалните бараки. 
 
Градоначалникот на Општина Гостивар го 
прифати барањето на Народниот 
правобранител.  
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 Поништени 75 решенија за 
престанок на работен 
однос 

 
Откако констатира дека во Министерството 
за транспорт и врски се донесени решенија 
за престанок на работен однос бидејќи 
повеќе градоначалници не потпишале 
спогодби за преземање државни 
службеници во општините, со што беа 
повредени нивните права од работен 
однос, Народниот правобранител достави 
укажување до Агенцијата за државни 
службеници. Агенцијата постапи по 
укажувањето и жалбите на сите вработени 
ги уважи, а поединечните решенија за 
престанок на работниот однос ги поништи. 
 

 
 

 

 Народниот правобранител 
избран за член на 
Секретаријатот на АОМФ  

 
На 4-от Конгрес на Меѓународната 
асоцијација на омбудсмани од 
франкофонските земји во Париз, г.Иџет 
Мемети едногласно беше избран за член 
на Секретаријатот на Асоцијацијата на 
омбудсмани на Франкофонијата. 
 

 
 
 
 

 Г. Ерван Фуере во 
канцеларијата на 
Народниот 
правобранител 

 
Народниот правобранител се сретна со 
новиот специјален претставник на 
Европската унија - амбасадорот г. Ерван 
Фуере. 
 
На средбата заеднички е оценето дека 
институцијата Народен правобранител е 
исклучително важен фактор за развојот на 
Република Македонија особено во 
процесот за стекнување полноправно 
членство во  Европската унија.  
 

 
 
 
 
 

 “Правдата  сепак е 
достижна” 

 
Вака граѓанка од Скопје му се заблагодари 
на Народниот правобранител откако по три 
години талкање по државните институции, 
со интервенција на Народниот 
правобранител го оствари нејзиното право 
на сопственост на стан.  
 
 
 
 
 

 Омбудсманот Мемети 
“најбистар” настан во 2005 

 
Корупцискиот барометар- анкета во која 
учествуваат 19 главни уредници на 
национални медиуми што ја спроведува 
Мак-факс и “Транспарентност-Македонија”, 
покажа дека постапката на Омбудсманот, 
односно неговото посочување на  тројца 
судии за нестручно и несовесно работење, 
убедливо претставува “најбистар настан” во 
борбата против корупцијата за 2005 година. 
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Односи со јавноста 
и меѓународна соработка 
 
 
 

 Зацртаните програмски задачи за извештајната година и заземањето курс кој оди во 
насока на поголема отвореност и транспарентност на Институцијата заради нејзино 
приближување до граѓаните, наметнаа сосема нов и поинаков став во постапувањето во 
оваа сфера. 

 Имено, и покрај општата констатација дека институцијата има изградено солидни 
темели за ефективно функционирање, забележителна беше нејзината несодветна 
позиционираност во системот т.е. во јавноста во однос на нејзината суштинска важност како 
контролен механизам неопходен за функционирање на принципот на владеење на правото и 
правната држава. 

 Воспоставувањето поинаков пристап со изнесување на негативните состојби од 
работата на јавната администрација и другите државни органи пред се зависи од 
студиозното истражување на предметите и директниот увид во работата на органите, 
организациите и судовите заради 
формирање јасна и објективна слика за 
состојбите.  

Инструментот јавна критика се 
користеше како дополнителен притисок 
со единствена цел отстранување на 
негативните аспекти во работата на 
државните органи што претставуваа 
препрека за доследно и навремено 
остварување на правата на граѓаните. 

 Ваков пристап Народниот 
правобранител зазеде по серијата 
истраги спроведени за судски постапки 
за кои граѓаните укажуваа дека се 
одолжуваат од субјективни причини. Таквите состојби беа изнесени во јавноста по што беа 
преземени конкретни мерки од страна на Републичкиот судски совет. 

 Користењето на инструментот јавна критика во потполност одговори на очекувањата 
со што се зголеми довербата на граѓаните во институцијата што е видно од рапидно 
зголемениот број на претставки, но се зголеми и ажурноста на судските органи во 
постапувањата по барањата на Народниот правобранител. Ваквиот тренд продолжи во 
текот на целата извештајна година со континуирано следење на состојбите и известување 
на јавноста што одеше во насока на поставената цел - целосна отвореност на институцијата 
во информирањето на јавноста за сите констатирани состојби во работата на јавната 
администрација и другите органи и организации со јавни овластувања. 

 Ова од друга страна придонесе и  за зголемена информираност на граѓаните за 
Институцијата за што говорат и податоците до кои дојде невладината организација 
“Калдрма” од испитувањето на јавното мислење пред започнувањето на медиумската 
кампања за новите шест подрачни канцеларии на Народниот правобранител изведена со 
финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија. 
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 Имено, испитувањето на јавното мислење покажа дека околу 80% од граѓаните на 
локално ниво имале сознанија за институцијата Народен правобранител, но 
незадоволителен беше процентот на информираност на државните службеници. Со тоа се 
потврди констатацијата на Народниот правобранител - дека државните службеници имаат 
недоволни и нецелосни познавања за институцијата. 

За потребите на медиумската 
кампања во која пред се главни актери 
беа новоизбраните заменици на 
народниот правобранител кои 
раководат со регионалните 
канцеларии, беше организирана обука 
за односи со јавност од “Македонскиот 
Институт за медиуми” - МИМ со 
финансиска поддршка од Мисијата на 
ОБСЕ во Република Македонија. 

Во рамките на медиумската 
кампања беше спроведена јавна 
промоција на подрачните канцеларии 
што придонесе за поголема 
информираност на граѓаните за 

постоењето на новите канцеларии и за она што во нив како услуга може да го добијат за 
заштита на нивните права. 

Во рамките на кампањата беа организирани и јавни дебати кои освен во општините 
каде функционираат канцелариите, се изведуваа и во другите поголеми општини. Јавните 
дебати беа конципирани да допрат и до другиот неопходен сегмент за функционирање на 
Институцијата, а тоа е управата на локално ниво. 

Имено, главна тематска определба на дебатите беа пречките во комуникацијата 
помеѓу Народниот правобранител и органите на управата на локално ниво што придонесе 
во откривањето на главните проблеми на овој план и да се изнајдат решенија за нивно 
надминување со цел навремено да се постапува по барањата на Народниот правобранител. 

Медиумската кампања траеше три месеци во кој период на национално и локално 
ниво беше прикажуван ТВ спот за 
подрачните канцеларии на 
Народниот правобранител. 

Заложбите за поголема 
достапност до граѓаните во 
извештајната година резултираа и 
со нова вебстраница која 
обезбедува максимален пристап до 
базата на податоци од работата на 
Народниот правобранител, 
секојдневна комуникација на 
граѓаните со институцијата и прием 
на претставки по електронски пат. 
Вебстраната го задоволува и 
принципот на достапност до 
поголема група граѓани и меѓународни организации бидејќи нејзината содржина може да се 
прочита на македонски, албански и англиски јазик. 

Заради запознавање на граѓаните со постоењето на новата можност за комуникација 
со Народниот правобранител беше организирана прес-конференција чиј ефект беше 
забележан веднаш со прием на повеќе претставки и прашања по електронски пат за 
одредени состојби во општеството значајни за остварувањето на правата на граѓаните. 
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Позиционираноста на Народниот правобранител на домашната јавна сцена во голем 
дел зависи и од неговата позиционираност на меѓународен план поради што во делувањето 
и комуникацијата на тоа поле се зазема истиот директен и постудиозен пристап со поголема 
самоиницијативност и поангажирано учество на Народниот правобранител на 
меѓународните конференции. 

Народниот правобранител 
најпрвин се фокусира на 
институциите од регионот поради 
фактот дека станува збор за земји 
кои го минаа истиот тежок пат на 
транзицијата и се соочуваат со исти 
или слични предзвици и тешкотии. 

Така, народниот 
правобранител оствари блиски 
средби, посети и беше домаќин на 
омбудсманите на: Грција, Албанија и 
Црна Гора, а со омбудсманот на 
Косово изврши размена на 
професионален кадар заради 
размена на искуствата во 

работењето на двете институции. 

Во рамките на соработката со канцеларијата на Омбудсманот на Грција кој раководи 
со Проектот “Еуномија” – претставници на Народниот прваобранител учествуваа на семинар 
кој се одржа во Преспа-Лемос, Грција на тема “Заштита на животната средина”. 

Присуството на конфренциите од меѓународен карактер во текот на извештајната 
година Народниот правобранител го искористи за континуирана промоција на институцијата 
со презентации од доменот на работата за области и прашања кои во најголем дел го 
засегаат македонското општество, но воедно го прикажуваат и успехот што Народниот 
правобранител го има постигнато во работата. 

Во тој контекст канцеларијата на народниот правобранител ги презентираше и своите 
активности и придобивки на планот на заштитата на правата на децата на меѓународно ниво 
со оглед на фактот дека во рамките на институцијата функционира посебно Одделение за 
заштита на правата на децата кое е член на Европската мрежа на омбудсмани за деца. 

 Ценејќи го светскиот тренд и 
новоутврдените стандарди на полето 
на човековите права особено расната и 
секаква друга дискриминација, беше 
одржана меѓународна конференција во 
Казан, Руска Федерација, организирана 
од страна на Европскиот омбудсман 
институт и Омбудсманот на Република 
Татарстан на која Народниот 
правобранител го презентираше 
македонското искуство во 
справувањето со конфликтите на 
етничка основа со кои се соочи нашата 
држава. 

Имајќи предвид дека ова 
прашање има суштинско значење во голем број земји со мултиетнички карактер, 
македонското искуство во справувањето со овој вид конфликти предизвика особено 
внимание кај  омбудсман институциите членки на Европскиот омбудсман институт и 
излагањето беше публикувано од страна на оваа еминентна организација чиј член е и 
институцијата Народен правобранител. 
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Презентација на оваа тема Народниот правобранител имаше и на Конференцијата 
што се одржа во Нови Сад, а беше организирана од страна на Омбудсман канцеларијата на 
Војводина, каде македонскиот омбудсман беше посочен како институција која од аспект на 
развојот отскокнува од другите омбудсман канцеларии во земјите кои беа републики во 
поранешна СФРЈ. 

Со оглед на тоа што стратегијата на меѓународен план се темелеше пред се на 
поактивно учество во организациите и асоцијациите на омбудсмани, Народниот 
правобранител учествуваше и на Генералното собрание на Европскиот омбудсман институт 
на кое се разгледуваше и гласаше новиот Статут на Институтот. 

Народниот правобранител исто така беше примен и како член со право на глас во 
Американската асоцијација на омбудсмани и во Асоцијацијата на омбудсмани од 
Франкофонијата како резултат на што и учествуваше на осмиот Конгрес на оваа 
фракофонска организација на кој беше примен како член на нејзиниот Секретаријат. 

Остварените контакти и секојдневната комуникација со меѓународните организации 
во земјата, особено со Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија во голем дел ги зајакнаа 
позициите на институцијата на меѓународен план особено од гледна точка на 
евроинтеграциските процеси на Република Македонија бидејќи Народниот правобранител 
од страна на меѓународната заедница е прифатен и оценет како контролен механизам од 
суштинското значење што беше јасно илустрирано во препораките што Република 
Македонија ги доби по даденото мислење на Европската унија за кандидатскиот статус на 
земјата. 

Говорејќи за ова прашање од особена важност се и констатациите искажани од 
страна на челниците на меѓународната заедница во земјата во врска со настанатиот “спор” 
помеѓу Народниот правобранител и Министерството за внатрешни работи, а се јави како 
резултат на констатациите на народниот правобранител дека многу важниот сегмент на овој 
орган или таканаречниот негов интерен контролен механизам-Секторот за внатрешни 
работи одбива да му ги даде на Народниот правобранител потребните податоци и 
информации повикувајќи се на Законот за класифицирани информации. Ваквиот потег на 
Министерството за внатрешни работи од последниот извештај на Меѓународната кризна 
група беше наречен “правна заврзлама” заради изнаоѓање причина да не му се дадат 
информации на Народниот правобранител. 

Реакциите или поточно речено критиките изнесени на сметка на судовите и 
Министерството за внатрешни работи - двата сегмента за кои Европската унија смета дека 
имаат неопходна потреба од реформи, од страна на меѓународната заедница беа дочекани 
со поздрав, а институцијата Народен правобранител беше окарактеризирана како вистински 
коректив на власта. 

Сорботката со Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија на планот на 
надоградување на можностите на институцијата резултираа со започнување на проектот 
“СИДА” поддржан од Кралството Шведска и Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија. 
Освен што предвидува опремување на канцеларијата со неопходна информатичка опрема 
проектот содржи и обуки за допрофесионализација на стручниот кадар од гледна точка на 
вештините за истражување на предметите и светските стандарди за човекови права. Во 
текот на извештајната година беше изведена обука за усворшување на вештините за 
истражување на предметите во која учествуваше стручен кадар од седиштето на 
канцеларијата во Скопје и од подрачните канцеларии. Обуката ја изведе експерт врз основа 
на чиј Евалуационен извештај за капацитетите на институцијата започна да се спроведува 
проектот “СИДА”. Проектот ќе се изведува во текот на цела 2006 година и во него ќе биде 
вклучен целиот професионален кадар во институцијата Народен правобранител. 
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Годината во бројки 
 
 
 

Гледано во бројки работата на Народниот правобранител во заштитата на правата на 
граѓаните во текот на 2005 година упатува на констатација дека во Република Македонија се 
уште несоодветно се применуваат не се почитуваат во целост правните прописи поради што 
доаѓа до повреда на човековите слободи и права од страна на органите на државната 
управа и другите органи и организации кои вршат јавни овластувања. 

Функционирањето на правната држава претпоставува постоење на соодветна 
законска рамка, ефикасни и професионални институции и стручни и компетентни 
службеници кои непристрасно, објективно и подеднакво ќе го применуваат и спроведуваат 
правото. Овие карактеристики на ефикасна и ефективна правда отсуствуваа и во 
изминатата година на што упатуваат видот и бројот на поднесени претставки до Народниот 
правобранител. 
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3053 
novi pretstavki 

 
 
 
 

Општи показатели 
 
 
Во 2005 Народниот правобранител постапуваше по вкупно 3.935 претставки од кои во 

извештајниот период беа поднесени 3.053 претставки од 3.440 граѓани. Во 17 случаи 
Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива, а на разговор беа 
примени повеќе од 5.123 граѓани во канцеларијата во Скопје и во подрачните канцеларии и 
беше одговорено на повеќе од 7.041 телефонски јавувања. 
 

Графикон бр.1 
 

Ако се анализираат податоците за бројот на 
примени претставки во однос на минатите години 
може да се забележи дека во 2005 година бројот на 
примени претставки е зголемен за 55.84%. 
(Графикон бр.1  стр.9) 

 
Тоа се должи на новиот начин и метод на 

работа на институцијата, искористеноста на 
инструментот изложеност на јавна критика, а со тоа 
и поблиска соработка со медиумите и спроведената 
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. 
 

 
 
 

 
Графикон бр.2 
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3935 
pretstavki po 
koi postapuva{e 
NP 

 
 
 
 
 
Претставки по области 

 
 
Најголем број од претставките со кои граѓаните бараа заштита на правата се: во 

областа на правосудството 976 или 31,97%; потоа во имотно-правната област 403 или 
13,20%; во областа на заштита на правата при полициско постапување и други внатрешни 
работи 391 или 12,81%; работните односи 315 или 10,32%; во областа на урбанизмот и 
градежништвото 184 или 6,03%; во областа на пензиското и инвалидското осигурување 170 
или 5,59%; во областа на социјалните права 118, односно 3,87%; во областа на 
потрошувачките права (комунални и други надоместоци) 94 или 3,08%; во станбените 
односи 64 или 2,10%; во заштитата на правата на децата 63 или 2,06%; во здравствената 
заштита 43 или 1,41%; во областа на образованието, науката, културата и спортот 38 или 
1,24%; во областа на животната средина 23 или 0,75%; потоа во областа на финансиите и 
финансиското работење 19 или 0,62%; во областа на дискриминација 6 или 0.20%; правата 
на воените лица и воените обврзници 5 или 0,16%; правата на заедниците кои не се 
мнозинство 4 или 0,13%; во областа на царинското работење 1 или 0,03%; како и во други 
области во кои биле поднесени 136 или 4,45% претставки. (Преглед бр.2, стр.13 и 
Графикон бр.3 и 4, стр.10) 
 

Графикон бр.3 
Прегледот на поднесените претставки по 

области во однос на претходната година покажува 
незначително намалување или зголемување, освен во 
областа на правосудството каде бројот на поднесените 
претставки е зголемен за 253,51%. (Графикон бр.3  
стр.10) 

 

Најголемиот дел од претставките се однесуваа 
на неефикасноста на судовите, односно одолжување 
на судските постапки, а останатите на актите и 
дејствата преземени и донесени од страна на Владата 
на Република Македонија, Министерството за 
финансии, Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за транспорт и врски, Министерството 
за труд и социјална политика и други органи, како и на 
органи и организации што имаат јавни овластувања. 

 Графикон бр.4 
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Според 
етничката припадност од претставките во кои подносителите се изјасниле за својата етничка 
припадност, најголем број се Македонци 1061 или 64,00%, 429 или 25,87% се припадници на 
албанската  етничка  заедница, најмал  број,  односно 7 или 0,42% се поднесени од  
Македонци-Муслимани, а 1732 или 51,10% од подносителите на претставките не ја 
декларирале етничката припадност. (Преглед бр.3 стр.14) 
 

Преглед бр. 1 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ПО ГОДИНИ 
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ВКУПНО во 2005 год 882 3053 3440 3935 33 1347 761 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206

ВКУПНО во 2004 год 1243 1959 2299 3202 25 1145 683 50 569 417 - 152 102 116 33 2320 882
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Според местото на живеење на подносителите на претставките најголем број 
претставки, односно 1.169 се од Скопје, потоа следат останатите поголеми урбани средини, 
кои со незначителни отстапувања одговараат на бројот на граѓаните според бројот на 
жители. (Преглед бр. 4 стр.15) 
 
Преглед бр.2 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01.2005-31.12.2005 
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Права на заедниците 
кои не се мнозинство 4 4 9 13  2 2  1 1      5 8 

Права при полициско 
постапување и други 
внатрешни работи 

391 415 
13
8 529 2 129 55 7 

13
3 83 9 41 9 1  285 244 

Права од областа на 
правосудството 

976 109
3 
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8 6 385 36

6 
16 84 76  8 1  4 849 189 

Права на воени лица и 
воени обврзници 

5 5 8 13  2 3  1 1   1   6 7 

Права од областа на 
социјалната заштита 

118 118 70 188  77 12 3 64 58 2 4 11 3  152 36 
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работните односи 

315 359 19
7 

512 7 265 50 3 89 53 6 30 6 6 1 384 128 

Права од областа на 
станбените односи 

64 69 56 120  50 16 2 18 13  5 2   81 39 

Права од областа на 
здравствената заштита 

43 44 17 60  22 9  19 17  2    48 12 

Права од пензиско и 
инвалидско осигурување 

170 171 39 209 2 90 32 1 36 27  9 2 10  152 57 

Права од областа на 
образованието, науката, 
културата и спортот 

38 38 10 48  16 9  15 12 1 2 4  1 38 10 

Права на децата 63 65 12 75  31 1  25 23  2 5 2 2 55 20 

Права од областа на 
урбанизмот и 
градежништвото 

184 218 67 251 4 101 41 41 25 10  15 29   197 54 

Права од областа на 
животната средина 

23 23 1 24  9 2 1 3 2  1    14 10 

Права од областа на 
финансиите 

19 19 16 35  9 9  8 3 2 3 1   23 12 

Права од областа на 
царината 

1 1  1   1         1 0 

Права од областа на 
имотно-правните односи 

403 446 10
0 

503  57 63 5 23
1 61 6 164 3 20

1 
2 192 311 

Права на потрошувачите  94 195 41 135  48 22 2 36 31  5 2 1  103 32 

Права од областа на 
дискриминацијата 

6 6  6  1 2  2   2    3 3 

Права од други области  136 151 39 175 12 53 66 3 13 7  6 1 1 2 141 34 

ВКУПНО: 3053 3440 882 3935 33 1347 761 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206 
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Преглед бр.3  

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 Права на заедниците кои не се 
мнозинство 

4   4  2    1   1  

2 Права при полициско постапување и 
други внатрешни работи 

391 2 1 412 77 171 4 4 1 5 3 9 134 4 

3 Права од областа на правосудството 976 4 3 1085 331 83 9 13 2 5 2 14 625 1 

4 Права на воени лица и воени 
обврзници 

5   5 1        4  

5 Права од областа на социјалната  
заштита 

118  1 117 35 25 1 8 1 1  2 43 1 

6 Права од областа на работните 
односи 

315 5 1 350 133 28 2 5  1  2 177 2 

7 Права од областа на станбените 
односи 

64   69 27 3 3   1  4 31  

8 Права од областа на здравствената 
заштита 

43   44 15 9 2  1   1 16  

9 Права од пензиско и инвалидско 
осигурување 

170 2 1 168 53 35 2  1  1 5 71  

10 Права од областа на образованието, 
науката, културата и спортот 

38   38 14 3 1 1     19  

11 Права на децата 
 

63  4 61 17 9 1      34  

12 Права од областа на урбанизмот и 
градежништвото 

184 4  214 61 13  2 1   2 134 1 

13 Права од областа на животната 
средина 
 

23  4 19 5 3       11  

14 Права од областа на финансиите 
 

19   19 5 2 2      10  

15 Права од областа на царината 1   1         1  

16 Права од областа на имотно-
правните односи 

403  1 445 202 29 6 5  1 2 8 191 1 

17 Права на потрошувачите  
 

94   195 43 7 3   1  2 139  

18 Права од областа на 
дискриминацијата 

6  1 5    1     4  

19 Права од други области  
 

136 9  139 42 7  2     87 1 

20 ВКУПНО: 
 

3053 28 17 3390 1061 429 36 41 7 16 8 49 1732 11 

 
 
 
 



 

 

Godi{en izve{taj   2005 16 

 

79,82 % 
sprovedeni 
istragi na NP 

Преглед бр.4 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

Бр. на претставки 
по градови 

Бр. на претставки 
по градови Ред. 

број 
Градови и 
држави 

2004 год. 2005 год.

Ред. 
број 

Градови и 
држави  

2004 год. 2005 год.
1 Берово 6 18 26 Пехчево 3 3 
2 Битола 88 263 27 Прилеп 50 57 
3 Богданци - 3 28 Пробиштип 14 20 
4 Валандово 5 3 29 Радовиш 22 46 
5 Велес 33 77 30 Ресен 11 13 
6 Виница 7 6 31 Скопје 1104 1169 
7 Дебар 8 12 32 Струга 12 36 
8 Делчево 16 22 33 Струмица 29 169 
9 Демир Хисар 7 15 34 Свети Николе 5 15 

10 Демир Капија 1 4 35 Тетово 64 185 
11 Дојран 3 1 36 Штип 57 173 
12 Гевгелија 12 27 37 Австрија 2 1 
13 Гостивар 78 119 38 Италија  2 
14 Злетово 1 - 39 Косово 3 7 
15 Кавадарци 48 56 40 Полска  1 
16 Кичево 42 121 41 Р.Албанија 2 3 
17 Кочани 28 45 42 Р.Бугарија - 1 
18 Кратово 10 16 43 Р.Хрватска - 1 
19 Кр.Паланка 17 19 44 Р.Словенија 1  
20 Крушево                 6 14 45 Србија и Црна Гора 1 3 
21 Куманово               85 221 46 Стокхолм 1  
22 М.Каменица           2 4 47 САД  2 
23 Мак.Брод 8 10 48 Турција 1 1 
24 Неготино 16 21 49 Швајцарија 1  
25 Охрид 49 48     

ВКУПНО: 1959 3035 

 
 

 
 
 
 
 
 

Истрага по претставки 
 
 

По примање на претставките 
доколку не беа потребни дополнителни 
испитувања, се постапуваше веднаш, а 
доколку беше потребно се доставуваа 
барања до надлежните органи или до 
подносителите на претставките. Во 
некои случаи се вршеа увиди и се 
повикуваа на разговор службени и други 
лица. 

 

 Од вкупно 3.935 претставки 
завршени се 2.729 или 69,35%, а по 1206 
или 30,65% претставки постапката е во 
тек. (Слика бр.2 стр.17) 

 

 Од завршените 2.729 претставки, 
1347 или 49,39% се претставки по кои е 
запрена постапката, во 761 или 27,89% 

Slika br. 1-2005 god.

20,18%

79,82%

Pokrenata postapka

Ne e pokrenata postapka
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се претставки по кои не е покрената постапка, во 478 или 17,52% претставки Народниот 
правобранител утврдил повреди по кои е постапено, во 26 или 0,95% претставки Народниот 
правобранител утврдил повреди и ги презел сите законски дејтвија, 84 или 3.08% претставки 
решени се на друг начин, а 33 или 1.21% се анонимни поради што се завршени без 
постапување. (Слика бр.3 стр.17) 

 

 Од 803 претставки по кои 
Народниот правобранител констатира 
повреди на уставните и законските 
слободи и права, во 478 или 59,53% 
беше постапено по интервенција на 
Народниот правобранител, во 299 или  
37,24% се уште не е постапено по 
интервенција на Народниот 
правобранител, а во 26 или 3,24% 
случаи Народниот правобранител ги 
презеде сите законски дејствија. 

 

 Во 2005 година Народниот 
правобранител од вкупно 3935 
претставки постапуваше по 3141 или 
79,82%, а во 794 или 20,18% 
претставки не покрена постапка. 

(Слика бр.1 стр.16) 
 

Народниот правобранител цени дека се уште има граѓани кои не ги знаат доволно 
законските можности на институцијата. 

Од вкупно 3141 претставка по кои Народниот правобранител покрена постапка, 1935 
или 61,60% се завршени, а по 1206 или 38,40% постапката се уште е во тек. 

Претставките по кои постапката пред Народниот правобранител се уште е во тек, 
односно во фаза на истражување, се должи на сложеноста на проблемот,  потребата за 
прибирање повеќе информации или докази од повеќе органи и организации, но кај 
значителен дел поради ненавремен одговор на барањата на Народниот правобранител. 

 

Треба да се истакне дека во некои случаи подносителите на претставките реагираа 
дека постапката пред Народниот правобранител трае долго иако тоа се должеше токму на 
ненавременото постапување или воопшто непостапување на органите на државната управа 
по барањата упатени од Народниот правобранител. 

 

Slika br. 2-2005

69,35%

30,65%

Zavr{eni predmeti
Predmeti ostanati vo rabota

Slika br.3 - 2005 god

3,08%

0,95%

17,52%

27,89%

49,36%

1,21%

Zaprena postapka

Ne e pokrenata postapka

Utvrdeni povredi po koi e postapeno

Utvrdeni povredi po koi NP gi prezel
site zakonski dejstvija
Re{eni na drug na~in

Anonimni pretstavki
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20,41 % 
konstatirani 
povredi 

Иако новиот Закон за народниот правобранител утврди задолжителни рокови во кои 
надлежните органи треба да одговорат на барањата на Народниот правобранител, за жал 
најчесто не се постапува во предвидените рокови. 

Од практичното работење може да се констатира дека односот на службените лица 
спрема барањата на Народниот правобранител се уште не задоволува. Со цел за 
ажурирање на постапката и заради подобрување на состојбите, до органите и 
организациите со јавни овластувања беа упатени 12 информации од кои 3 беа прифатени, 
до надлежните министерства беа упатени 77 информации од кои 31 беа прифатени, а до 
Владата на Република Македонија беа упатени 225 информации од кои е постапено само по 
31. (Графикон бр.5 стр.17) 
 
 

 
 
 

Констатирани повреди и  
намалување на неправдата 

 
 

По испитувањето на претставките доколку констатира повреди на уставните и 
законските права на граѓаните Народниот правобранител со препораки, мислења, сугестии, 
укажувања, предлози, барања и други слични интервенции од надлежните органи бара да се 
отстранат неправилностите и незаконитостите за да можат граѓаните поекономично и 
поефикасно да го остварат нивното право.  

Во овој правец се и интервенциите на Народниот правобранител што треба да 
придонесат за подобрување и усовршување на организацијата и работењето на стручните 
служби во органите на државната управа и на другите органи и организации што имаат јавни 
овластувања. 

 Од вкупниот број на предмети по кои Народниот правобранител постапуваше во 2005 
година во 803 случаи констатира повреди на уставните и законските права на граѓаните. Од 
нив во 478 случаи (59,53%) органите на државната управа, другите органи и организациите 
со јавни овластувања постапија по интервенција на Народниот правобранител, за 299 
случаи (37,24%) постапката е во тек, а во 26 (3,24%) случаи Народниот правобранител ги 
презеде сите законски дејствија. (Слика бр.4 стр.19) 
 

JP

Ministerstva

Vlada na RM

Grafikon br.5
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Најголем број констатирани 
повреди во 2005 година беа од 
областа на имотно-правните односи 
231 или 28,77%, од кои во 61 случаи 
или 26,41% органите и 
организациите со јавни 
овластувања постапија по 
интервенција на Народниот 
правобранител. Потоа следат 
претставки во областа на 
полициската постапка, каде се 
констатирани повреди во 133 
случаи или 16,56%, од кои во 83 или 
62,41% беа прифатени 
интервенциите на Народниот 
правобранител; во областа на 
работните односи констатирани се 
повреди во 89 или 11,08% случаи од 
кои во 53 или 59,55% е постапено 
по интервенција на Народниот 
правобранител; во областа на 
правосудството 84 или 10,46%, од 

кои во 76 или 90,48% случаи е постапено и т.н.  

 

Од вкупниот број на констатирани повреди, најголем број непостапувања по 
укажаните мислења, сугестии и препораки на Народниот правобранител беа од 
Второстепените комисиите при Владата на Република Македонија, Министерството за 
финансии, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски 
и.т.н.  (Слика бр.5, стр.19) 

Поголемиот број констатирани повреди на правата на граѓаните како и претходните 
години се однесуваа на законските и повреди на процедурални одредби, односно на 
одолжување на постапката во која граѓаните ги остваруваат нивните права. Од вкупниот број 
констатирани повреди речиси 80% се однесуваа на одолжување на управните и судските 

Slika br.5 - Organi koi vo najgolem broj slu~ai se u{te ne
                        postapile po intervenciite na NP

11
10

1122

41

44

11

111

Vlada na RM - Vtorostepeni komisii

Ministerstvo za finansii

Ministerstvo za vnatre{ni raboti

Ministerstvo za transport i vrski

Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Javni pretprijatija, slu`bi i ustanovi

Dr`aven zavod za geodetski raboti

Ministerstvo za lokalna samouprava

Slika br.4 - Konstatirani povredi 
   vo 2005 god.

3,24%

59,53%

37,24%

Postapeno 

Se u{te ne e postapeno 

Slu~ai vo koi NP gi prezel site zakonski dejstvija
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5123 
gra|ani primeni 
na razgovor 

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.  

За отстранување на констатираните повреди Народниот правобранител до 
надлежните органи упати 403 интервенции меѓу кои: 76 препораки, 309 укажувања, 6 
мислења и 12 сугестии. Покрај ова  Народниот правобранител поднесе осум барања до 
Јавното обвинителство за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност, 
една иницијатива до Владата на Република Македонија за измени на закони и повеќе 
предлози за покренување дисциплинска постапка против одговорни или службени лица во 
органите и организациите. (Графикон бр.6 стр.19) 

 

 
 
 

Граѓаните и Народниот 
правобранител  

 
 

Народниот правобранител во канцеларијата во Скопје како и во подрачните 
канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип практикуваше 
секојдневен прием на граѓаните при што тој, неговите заменици или вработените во 
стручната служба примија на разговор над 5.123 граѓани, а по извршените разговори, 
доколку постоеше сомнение 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 нивните права. 

 

Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје има најмногу примени 
претставки, односно 2168. Во канцеларијата на Народниот правобранител во Битола се 
примени 222 претставки, 112 во Кичево, 156  во Куманово, 139 во Струмица, 118 во Тетово и 
138 претставки се примени во канцеларијата во Штип. (Преглед бр.5 стр.21) 

 
 
 

6

12

76

309

Grafikon br.6

Mislewa Sugestii

Preporaki Uka`uvawa
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Преглед бр.5 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КАНЦЕЛАРИТЕ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Примени претставки во канцелариите на Народен 
правобранител 

  

С
ко
пј
е 

Б
ит
ол

а 
 

Ки
че
во

 

С
тр
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иц
а 

Те
то
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Ш
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п 
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м
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ов

о 

В
КУ

П
Н
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Права на заедниците кои не се 
мнозинство 

4       4 

Права при полициско постапување и 
други внатрешни работи 

285 19 12 11 23 10 31 391 

Права од областа на правосудството 659 78 37 62 30 67 43 976 

Права на воени лица и воени 
обврзници 

4 1      5 

Права од областа на социјалната 
заштита 

79 15 1 3 6 6 8 118 

Права од областа на работните 
односи 

255 15 16 5 11 7 6 315 

Права од областа на станбените 
односи 

51  2 3 1 4 3 64 

Права од областа на здравствената 
заштита 

32 2  5 1 2 1 43 

Права од пензиско и инвалидско 
осигурување 

106 16 13 6 14 5 10 170 

Права од областа на образованието, 
науката, културата и спортот 

33 1   1 2 1 38 

Права на децата 56 2  1 1 1 2 63 

Права од областа на урбанизмот и 
градежништвото 

121 16 3 16 12 9 7 184 

Права од областа на животната 
средина 

15  1 2 2  3 23 

Права од областа на финансиите 16 1  1   1 19 

Права од областа на царината      1  1 

Права од областа на имотно-
правните односи 

264 42 21 15 13 15 33 403 

Права на потрошувачите  71 3 2 8  5 5 94 

Права од областа на 
дискриминацијата 

6       6 

Права од други области  111 11 4 1 3 4 2 136 

В К У П Н О: 2168 222 112 139 118 138 156 3053 

 
 



 

 

0,13 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 
 
 
 

Во служба на граѓаните 
 
 
 

 
 
 
 
 

Соодветна и правична  
застапеност 

 
 

Со Програмата за работа за 2005 година една од задачите и активностите планирани 
за реализација беше анализата на спроведувањето на уставно утврдените принципи на 
соодветна и правична застапеност во органите на државната власт, единиците на 
локалната самоуправа и другите јавни установи и служби. 

Постапувајќи по планираните активности, заради целосно согледување на состојбите 
на соодветна и правична застапеност Народниот правобранител во текот на 2005година 
спроведе анализа кај сите институции спрема кои надлежно постапува. 

Конкретно, беа побарани детални податоци по однос на состојбата на соодветната и 
правична застапеност на сите заедници, структурата на вработените по национална основа, 
процентуалната застапеност на припадниците на заедниците и реализираните и 
проектирани вработувања. 

Воедно, Народниот правобранител побара и податоци во однос на примената на 
член 17-а од Законот за државните службеници, според кој надлежните органи имаат 
обврска да изготват годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците кој 
треба да го достават до Агенцијата за државни службеници. 

Во таа смисла, Народниот правобранител се обрати до: Собранието, Владата, 
министерствата, самостојните државни органи (агенции, дирекции, комисии, заводи), 
фондовите, јавните претпријатија, Републичкиот судски совет, Уставниот суд на Република 
Македонија, Врховниот суд, апелационите и основните судови, Јавното обвинителство и 
казнено-поправните установи. 

 Инаку, од наведените изоставени се единиците на локалната самоуправа. 

Имено, Народниот правобранител го имаше предвид моменталното персонално 
преструктуирање на надлежните органи на единиците на локалната самоуправа на релација 
државна-локална власт, што беше основна причина поради која не се обрати до локалната 
самоуправа, ценејќи дека по догледен период тие ќе бидат предмет на аналитичко 
согледување на состојбите на соодветната структура на вработени. 

Податоците што ги доставија институците го третираат вкупниот број на вработени 
во органите на државната управа согласно Законот за државните службеници, односно во 
јавните претпријатија согласно Законот за работните односи и Законот за јавните 
претпријатија, а Народниот правобранител ги сублимира и изготви табеларен преглед. 
(Табеларен преглед стр. 26 ).  
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Од анализата на расположливите податоци се констатира дека надлежните органи 
особено органите на извршната власт поинтензивно ги реализираат  начелата на соодветна 
и правична застапеност на припадниците на заедниците. 

Од друга страна, податоците прибавени за кадарот на самостојните државни органи 
(агенции, дирекции, комисии, заводи) укажуваат дека овие институции во минимален 
процент го запазуваат принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците. 

На иста линија се и фондовите и јавните претпријатија, каде што процентуалната 
застапеност на припадниците на заедниците е недоволна и не соодветствува со уставно 
загарантираното начело. 

Не помалку различна е состојбата во правосудството, каде што процесот на 
спроведување на начелото на застапеност на припадниците на заедниците се одвива 
бавно. 

Според податоците со кои располага, како органи во кои воопшто нема вработени 
припадници на заедниците, Народниот правобранител особено ги посочува: 

 Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија; 

 Фондот за осигурување депозити; 

 ЈП за водоснабдување со хидросистемот”Дојранско езеро”-Стар Дојран; 

 ЈП за водостопанство “Гевгелиско-Валандовско поле”-Гевгелија; 

 Основниот суд во Кавадарци; 

 Основниот суд во Радовиш; 

 Основниот суд во Свети Николе и 

 КПУ-Затвор Штип. 

 Како органи во чиј состав процентот на припадниците на заедниците е минимален 
или под 10% од вкупниот број на стручната служба се: 

 Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола; 

 Дирекцијата за заштита и спасување Скопје; 

 Државниот завод за геодетски работи;  

 Управата за јавни приходи;  

 Управата за цивилно-воздушна пловидба;  

 Бирото за стоковни резерви;  

 Централниот регистар на Република Македонија-Скопје;  

 Народната банка на Република Македонија;  

 Полициската академија;  

 Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

 ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-
Скопје;  

 ЈП “Македонска радиодифузија”-Скопје;  

 ЈП за водоснабдување “Студенчица”-Скопје;  

 ЈП “Стрежево”-Битола;  

 ЈП за водостопанство “Гевгелиско-Валандовско поле”-Гевгелија;  

 Апелациониот суд-Битола;  
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 Апелациониот суд-Штип;  

 Основниот суд во Берово;  

 Основниот суд во Битола;  

 Основниот суд во Велес;  

 Основниот суд во Гевгелија;  

 Основниот суд во Делчево;  

 Основниот суд во Крива Паланка; 

 Основниот суд во Кочани; 

 Основниот суд во Охрид;  

 Основниот суд во Прилеп и  

 Основниот суд во Струмица. 

Сепак, генералната констатација на Народниот правобранител не се заснова на 
податоци од сите органи бидејќи дел од нив и покрај дополнителните ургенции не ги 
доставија бараните информации или пак доставија делумни и други податоци што не се 
релевантни за предметот на обработка и анализа, така што со нивното непостапување го 
попречија функционирањето на Народниот правобранител. 

Во таа смисла по барањето на Народниот правобранител не постапија: 

 Министерството за внатрешни работи;  

 Министерството за транспорт и врски;  

 Агенцијата за развој и инвестиции на Република Македонија;  

 Агенцијата за приватизација;  

 Агенцијата за електронски комуникации;  

 Бирото за развој на образованието;  

 Бирото за судски вештачења;  

 Бирото за туризам;  

 Регулаторната комисија за енергетика;  

 Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста;  

 Дирекцијата за заштита и спасување;  

 Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија;  

 ЈП за стопасување со шуми “Македонски шуми”-Скопје;  

 ЈП за набавка, траснпорт и дистрибуција на природен гас “ГА-МА”-Скопје;  

 ЈП за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица”-Пробиштип;  

 ЈП за водостопаснтво”Лисиче”-Велес;  

 Основниот суд во Кратово;  

 Основниот суд во Куманово;  

 Основниот суд во Неготино;  

 Основниот суд Скопје 2;  

 ПУ-Затвор-Скопје;  

 КПУ-Затвор-Битола;  
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 КПУ-Затвор Гевгелија;  

 сите јавни здравствени установи, со исклучок на ЈЗО “Клинички центар”-
Скопје;  

 установите од основното и високото образование и  

 установите од областа на културата. 

Од друга страна делумни податоци од кои не може целосно да се констатира 
состојбата на соодветна и правична застапеност доставија:  

 Министерството за образование и наука;  

 ЈП “Службен весник на РМ”;  

 Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и  

 Воспитно-поправниот дом -Тетово. 

Поради отсуство на податоци од органите што не доставија или доставија делумни 
информации, Народниот правобранител не може целосно да го информира Собранието на 
Република Македонија, ниту да го запознае Комитетот за односи меѓу заедниците со 
комплетно констатирана состојба за соодветна и правичната застапеност на припадниците 
на сите заедници во Република Македонија. 

Оттука неопходно е Народниот правобранител да располага со релевантни податоци 
што ќе му овозможат целосно согледување на состојбите на соодветна и правична 
застапеност, што подразбира непречена и редовна соработка и достава на бараните 
податоци од страна на органите до кои се обраќа согласно своите законски надлежности. 

Сепак од податоците доставени до Народниот правобранител може да се констатира 
дека во повеќето институции и покрај вложените напори за спроведување на начелото на 
соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници, постигнатото ниво се 
уште не е задоволително. Народниот правобранител цени дека потребно е надлежните 
институции максимално да се ангажираат за интензивирање на процесот на учество на 
припадниците на сите заедници во јавниот сектор и правосудството, односно доследно 
спроведување на уставните и законските одредби кои ги гарантираат правата на 
заедниците. 

Податоците не се целосни, бидејќи одредени институции и покрај дополнителните 
ургенции на Народниот правобранител не ги доставија бараните информации со што го 
попречија неговото функционирање. 

 И покрај тоа што за одбележување е дека во војската, јавната администрација, пред 
се министерствата и другите јавни установи, освен јавните препријатија и судството, има 
зголемување на застапеноста на припадниците на заедниците, Народниот правобранител 
не е во можност да презентира компаративен преглед на податоци од претходните години 
со оглед на фактот што новата надлежност за следење на соодветната и правична 
застапеност на припадниците на заедниците започна да ја спроведува 2005 година. 
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Собрание на РМ 
 

148 81,31 24 13,18 3 1,6 2 1,09 / / 3 1,64 1 0,54 1 0,54 182 

Влада на РМ 406 82,52 46 9,34 9 1,82 7 1,42 7 1,42 10 2,03 5 1,01 2 0,4 492 

Министерства 2507 85,21 259 8,8 48 1,6 21 0,71 27 0,91 52 1,76 10 0,33 18 0,61 3042 

Самостојни 
државни органи 

8572 89,8 469 4,91 56 0,58 53 0,55 64 0,67 212 2,22 33 0,34 86 0,9 9545 

фондови 616 94,62 25 3,84 2 0,3 1 0,15 5 0,76 2 0,3         751 

Јавни 
претпријатија 

5597 85,5 473 7,22 49 0,74 68 1,03 54 0,82 212 3,23 25 0,38 68 1,03 6646 

Правосудство 1741 85,4 182 8,93 26 1,27 25 1,22 37 1,81 12 0,58 5 0,24 9 0,44 2037 

КПУ 188 81,38 35 15,15     1 0,43 2 0,86 2 0,86     3 1,29 331 

ВКУПНО: 19775 86,77 1513 7,42 193 0,83 178 0,77 196 0,85 505 2,19 79 0,34 187 0,81 23026 

 

 

*НАПОМЕНА: 
Табелата прикажува збирен преглед на податоци презентирани на Народниот правобранител, од кој не може да се даде јасна слика за 

вкупната состојба за примената на начелото соодветна и правична застапеност. 



 

 

 

 
П Р Е Г Л Е Д 

 на институции што воопшто не постапија по барањата на Народниот 
правобранител, односно не ги доставија бараните податоци 

 

-Министерство за внатрешни работи 

-Министерство за транспорт и врски 
-Агенција за развој и инвестиции на Република Македонија 

-Агенција за приватизација 

-Агенција за електронски комуникации 

-Биро за развој на образованието 

-Биро за судски вештачења 

-Биро за туризам 

-Регулаторна комисија за енергетика 

-Центар за образование на кадри за областа на безбедноста 

-Дирекција за заштита и спасување 

-Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 

-ЈП за стопасување со шуми “Македонски шуми” - Скопје 
-ЈП за набавка, траснпорт и дистрибуција на природен гас “ГА-МА”- Скопје 

-ЈП за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица”- Пробиштип 

-ЈП за водостопаснтво “Лисиче”-Велес 

-Основен суд во Кратово 

-Основен суд во Куманово 

-Основен суд во Неготино 

-Основен суд Скопје 2 

-КПУ-Затвор-Скопје 

-КПУ-Затвор-Битола 

-КПУ-Затвор Гевгелија 

-сите јавни здравствени установи освен ЈЗО “Клинички центар” - Скопје 

-установите од основното и високото образование 

-установите од областа на културата  
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0,20 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 
П Р Е Г Л Е Д  

на институции во кои воопшто нема вработени припадници на заедниците 
кои не се мнозинство во Република Македонија 

 
-Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија 
-Фонд за осигурување депозити 
-ЈП за водоснабдување со хидросистемот “Дојранско езеро” - Стар Дојран 
-ЈП за водостопанство “Гевгелиско-Валандовско поле” - Гевгелија 

-Основен суд во Кавадарци 

-Основен суд во Радовиш 
-Основен суд во Свети Николе 

-КПУ-Затвор Штип 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Недискриминација 

 
 
 Во 2005 година до Народниот правобранител беа доставени 12 претставки во кои 
граѓаните се жалеа на дискриминаторски однос, најчесто од областа на работните односи, 
односно побараа заштита поради непочитување на начелото на соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија. По спроведување содветни постапки во три случаи констатирана е повреда на 
правата на граѓаните, поради што Народниот правобранител презеде соодветни дејства за 
заштита на нивните права, од кои еден случај позитивно е решен, а за останатите 
постапката е се уште во тек. 

 Малиот број претставки во кои граѓаните наведоа дека им се ускратени правата, 
односно не можеле да остварат одредени права поради етничка, верска или друга 
припадност не значи дека дискриминацијата во Република Македонија не е присутна. 
Напротив, сознанијата укажуваат на фактот дека феноменот дискриминација постои во 
затскриена форма и ретко се изнесува во јавноста од разни причини поради страв или 
неинформираност на граѓаните, односно неможност да се препознае однесување што 
имплицира или претпоставува постоење дискриминаторско однесување. 

Со оглед на ваквата состојба и имајќи ги предвид: Директивата 76/207/ЕЕЦ на 
Советот на Европската унија за еднаквост помеѓу мажите и жените, Директивата 2000/43/ЕЦ 
(6)  со која се имплементира начелото на еднаков третман меѓу луѓето без оглед на расната 
или етничката припадност и Директивата 2000/78/ЕЦ со која се утврува општата рамка за 
еднаков третман при вработувањето и занимањето, донесени заради отстранување на 
можната дискриминација во наведените области спрема наведените категории лица, 
Народиот правобранител смета дека е неопходно да се донесе соодветна регулатива што ќе 
ја регулира оваа проблематика. 

 Ваквата констатација произлегува од фактот што во Република Македонија и натаму 
во секојдневниот живот се јавуваат примери на дискриминаторско однесување со елементи 
на ксенофобја. Одбивањето и оневозможувањето на припадниците на ромската етничка 
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заедница да имаат пристап до јавни објекти во приватна сопственост како што се: 
угостителски, спортско-рекреативни објекти и слично беа евидентни и во текот на 
предметната година. По написите во печатените средства за информирање, Народниот 
правобранител по сопствена иницијатива се обрати до Државниот пазарен инспекторат со 
барање да се преземат дејства за откривање на случаите на дискриминација на припадници 
на ромската етничка заедница и спречување, односно санкционирање на ваквото 
однесување.  

Во извештајната година до Народниот правобранител беше доставена претставка од 
припадници на албанската заедница кои побараа интервенција поради дискриминаторско 
однесување на вработени лица во кафе барот “Блу кафе”-Скопје кои одбиле да ги послужат. 
По тој повод Народниот правобранител и Државниот пазарен инспекторат извршија увид, 
односно инспекциски надзор во кафе барот.  

 Како и во многу претходни случаи и овојпат обидот да се утврди дали постои 
дискриминација остана неуспешен поради фактот што не е донесен Закон за 
недискриминација каде прецизно ќе се дефинира поимот дискриминација и органот што би 
бил надлежен да презема соодветни мерки за отстранување на последиците од 
дискриминаторското однесување. Во таа смисла недостигот од законска регулатива 
претставува пречка за доследно остварување на правата на граѓаните. Ваквата констатација 
и определба Народниот правобранител ја презентираше и во претходниот извештај 
доставен до Собранието на Република Македонија со препорака да се донесе Закон за 
недискриминација што поскоро. 

Поддршката за донесување посебен Закон за недискриминација Народниот 
правобранител ја изнесе и на состанокот со претставниците од т.н. “женско лоби” на 
Собранието на Република Македонија, при што со повеќе невладини организации и дел од 
правните експерти, зазеде став дека донесувањето на ваков закон е неопходно. 

Иако во одредени законски прописи како што е Законот за работни односи се внесени 
одредби што се однесуваат на дискриминацијата и се определува директната и 
индиректната дискриминација, донесувањето на посебен Закон за недискриминација е 
неопходно поради тоа што дискриминацијата се јавува и во останатите области. 

Со посебниот закон  потребно е да се дефинира поимот дискриминација, областите 
во кои е можна појавата на дискриминаторско однесување, облиците на манифестирање на 
дискриминацијата, посочување на можните сторители и жртви на дискриминаторските акти и 
дејства, начинот, облиците и органите пред кои граѓаните можат да бараат заштита, правата 
што произлегуваат во случај на повреда, како и дефинирање на одговорноста на 
сторителите на дискриминаторските акти, дејствија или пропуштање дејствија. Народниот 
правобранител цени дека со донесување на Законот за недискриминација би овозможило 
подоследно спроведување на уставно прокламираниот принцип на еданаквост на граѓаните 
во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената 
положба. 

Во текот на изминатата година Народниот правобранител учествуваше и во 
изработка на нацрт-Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените каде со предлози и 
сугестии што беа прифатени даде придонес во изготвувањето. Според последните 
сознанија предлог-Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените се наоѓа во 
собраниска процедура и наскоро се очекува негово усвојување.  

Покрај наведените активности, заради надминување на проблемите со кои граѓаните 
се соочуваат при остварување на нивните права, Народниот правобранител презема мерки 
за нивна едукација со подигање на свеста за остварување на уставно прокламираниот 
принцип за еднаквост на граѓаните во слободите и правата, со што придонесува за негова 
подоследна примена. 

Активностите во правец на подготвување брошури со едукативен карактер и 
медиумското делување успешно ќе ја промовираат определбата на Народниот 



 

 

Godi{en izve{taj   2005 30 

 

12,81 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

правобранител како заштитник на граѓаните и посредник, односно медијатор во решавање 
на сите дискриминаторски состојби.  

 Воедно, за поефикасно функционирање на органите и институциите во Република 
Македонија, за подоследно почитување, остварување и заштита на човековите права и 
слободи, а во таа смисла спречување на дискриминацијата и појавите на ксенофобија, 
потребна е и обука на службените лица вработени во јавната администрација. Во таа насока 
се и заложбите за подигање на свеста на вработените во органите и институциите дека 
продлабочувањето на соработката со институцијата Народен правобранител ќе придонесе 
за нивно поефикасно работење. 
 
 
 

 
 
 
 
Полициско постапување и вршење  
други внатрешни работи 

 
 

Како контролен механизам над работата на јавната администрација, вршејќи со закон 
определени овластувања Народниот правобранител има значајна улога во заштитата и 
остварувањето на правата на граѓаните и во доменот на полициските и другите внатрешни 
работи. Меѓутоа за обемот и степенот на повреди на основните слободи и права Народниот 
правобранител може да даде оцена врз основа на предметното работење при 
постапувањето по претставки од граѓаните примени во извештајната година и постапките 
што во согласност со законот ги покрена по сопствена иницијатива. 

При остварување на уставните и законските права и исполнување на законските 
обврски граѓаните на Република Македонија во секојдневниот живот  често комуницираат со 
органите и вработените во Министерството за внатрешни работи со чиишто акти, дејствија 
или пропусти може да дојде до повреда на основните човекови слободи и права. 

Заради заштита на основните слободи и права при повреди сторени со акти или 
дејствија од органите во состав на Министерството за внатрешни работи или вработените 
во тоа министерство во извештајниот период до Народниот правобранител се обратија 
вкупно 391 граѓанин, што претставува зголемување за речиси 50% во однос на претходната 
година, а речиси една четвртина од нив се однесуваа на злоупотреба на разни полициски 
овластувања. Народниот правобранител смета дека вака зголемениот број претставки се 
должи на упатената јавна критика до Секторот за внатрешна контрола и професионални 
стандарди. 

Постапувајќи во овој дел, во текот на извештајната година во поглед на законските 
надлежности дојде до спротивставени мислења помеѓу Народниот правобранител од една и 
Министерството за внатрешни работи од друга страна. 

Имено, во неколку случаи во кои Народниот правобранител констатира постоење 
повреда на човековите права со прекумерна употреба на сила или на средства за присилба 
од овластени службени лица припадници на Единицата за специјални задачи, Секторот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди одби да ги даде бараните податоци, 
повикувајќи се на Законот за заштита на класифицирани информации со што го дерогира 
овластувањето на Народниот правобранител од член 27 од Законот за Народниот 
правобранител, според кое сите државни органи се должни да соработуваат со Народниот 
правобранител и на негово барање да му ги достават сите податоци и информации без 
оглед на степенот на доверливост. 
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Со оглед дека одбивањето да се дадат бараните информации значеше попречување 
на работата, Народниот правобранител ја информира јавноста. 

Иако ваквата реакција беше протолкувана како обид одредени структури преку 
Народниот правобранител да му ги врзат рацете на Министерството за внатрешни работи 
во напорите за сузбивање и спречување на криминалот, треба да се истакне дека беше 
преземена врз основа на законските овластувања според кои за попречувањето во 
извршувањето на функцијата Народниот правобранител може да ја информира јавноста, а 
целта беше да се изврши дополнителен притисок над институциите кои при вршење на 
законските надлежности свесно или не ги повредуваат основните човекови слободи и права. 

Народниот правобранител и во оваа прилика нагласува дека единствена цел во 
вршење на функцијата е заштитата на основните слободи и права на граѓаните со 
професионално, целосно и ефикасно извршување на законските обврски и користење на 
сите легални средства, а неговите интервенции не треба и не смее да се сфатат као 
злонамерни или како намера за блокирање на работата на државните органи и другите 
органи и организации над чија работа ја врши функцијата на контролен 
механизам.Интервенциите на Народниот правобранител се со цел и во функција на 
подобрување на работата на јавната администрација преку законито и професионално 
постапување со почитување на основните слободи и права на граѓаните и се преземаат кога 
затајува работата на нивните внатрешни контролни механизми. Заложбата на Народниот 
правобранител за перманентно подигнување на нивото на професионално постапување 
истовремено се и ставови на маѓународните организации присутни во Република 
Македонија. 

Народниот правобранител цени дека Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди во извештајната година не беше на висината на задачите и 
целите за кои е востановен поради неговата пристрасност во полза на овластени службени 
лица на Министерството за внатрешни работи при оцената дали во презентираните случаи 
поткрепени со медицинска документација станува збор за пречекорување на службените 
овластувања со прекумерна употреба на сила. 

Со оглед на ваквиот непрофесионален однос, Народниот правобранител во улога на 
супервизор, а врз основа на законските овластувања до основните јавни обвинителства во 
Скопје, Куманово и Штип поднесе 7 кривични пријави против овластени службени лица на 
Министерството за внатрешни работи кои при преземање разни полициски овластувања ги 
пречекориле службените овластувања, па со прекумерна употреба на сила сториле 
кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот. 

За тоа говорат податоците од поголемите судови освен Основниот суд Скопје 2-
Скопје кој не одговори на барањето на Народниот правобранител. Нивните истражни и 
кривичните оддели во периодот од 01.01.2005 год. до 31.10.2005 год. постапувале во повеќе 
од 18 кривични постапки покренати од граѓани над кои овластени службени лица сториле 
кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот и во постапки за 
нанесени телесни повреди сторени од овластени службени лица на Министерството за 
внатрешни работи. 

 Во останатите сегменти на работата со граѓаните, за проблемите поврзани со 
државјанскиот статус, живеалиштето или престојувалиштето и матичната евиденција или 
постапките за враќање на привремено одземени предмети по завршена соодветна постапка 
иако пред органите во Министерството за внатрешни работи постапките и понатаму се 
долготрајни, сепак видливо е зголемено почитување и прифаќање на интервенциите на 
Народниот правобранител, како и подобрување на состојбите со почитување на правата на 
граѓаните. 
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Правосудство 
 
 
 Основна карактеристика за извештајната година од аспект на судството е енормното 
зголемување на бројот на поднесени претставки до канцеларијата на Народниот 
правобранител, како и на бројот на граѓани кои бараа прием и непосреден разговор во 
седиштето и во канцелариите на подрачните организациски единици на Народниот 
правобранител. 

 Статистичките податоци прикажани во табеларниот преглед покажуваат дека бројот 
на регистрирани претставки во оваа област е за два и пол пати поголем во однос на 
претходната година и дека од вкупниот број регистрирани претставки речиси 1/3 се 
однесуваат на прашања и проблеми со кои се соочуваат нивните подносители во судските 
постапки. 

 Енормното зголемување на претставките во оваа област е резултат на преземени 
дејствија и мерки на Народниот правобранител кога поради констатирани повреди на 
правата на граѓаните и повреда на принципот судење во разумен рок врз основа на негова 
иницијатива беше разрешен судија од Апелациониот суд во Штип, но придонесе и 
кадровското екипирање на подрачните канцеларии на Народниот правобранител и 
состојбите во судството кои речиси воопшто не се изменети во однос на претходните 
години. 

Сепак, потребно е да се напомене дека и покрај тоа што овластувањата на 
Народниот правобранител во областа на судството со закон се ограничени само на заштита 
на граѓаните од неоправдано одолжување на судските постапки и од несовесно и 
неодговорно вршење на работите од страна на судските служби, граѓаните и понатаму во 
претставките бараат да ги преиспитува судските одлуки, се повикуваат на  пристрасност и 
постоење корупција во судството. 

Резултатите од постапувањето на народниот правобранител ги потврдија ноторните 
факти прифатени и од најрелевантните фактори во самата судска, во извршната и во 
законодавната власт, дека судството во Република Македонија е бавно особено во делот на 
парничната, извршната и во постапките за стечај, дека во голем дел е корумпирано и 
некомпетентно и дека како такво на граѓаните и на другите субјекти се уште не им ја 
обезбедува прокламираната ефикасна судска заштита на нивните уставни и законски права. 

Ваквите аномалии, како и парцијалните измени на некои процесни постапки во 
периодот по осамостојувањето на Република Македонија не доведоа до поголема 
ефикасност на судските постапки, афирмација и остварување принципот судење во разумен 
рок. 

Ова, објективните состојби со кои се соочува судската власт во Република 
Македонија која функционира на несоодветна организациска поставеност на судовите 
наспроти состојбите и потребите за нивна специјализација по одредени области, 
несоодветната техничка и технолошка опременост, недоволниот број на судски кадри и 
помошен персонал и натаму упатува на заклучокот дека законската регулатива не е 
единствена причина за неефикасното судство и долготрајноста на постапките, туку дека 
голем придонес имаат и субјективните елементи: отсуство на мотив за професионално 
постапување заради ниски лични примања што предизвикува и зависност од одредени 
влијателни општествени групи и претставува генератор за појавата на корупција, потпаѓање 
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под влијание на емоции карактеристично за вршителите на судиската функција во помалите 
средини, недоволната компетентност и отсуството на спремност за самоедукација и друго. 

Надминувањето на ваквите појави е основен предуслов за враќање на изгубената 
доверба во судството и почитувањето на одлуките на судот. 

Новите законски прописи кои ги регулираат процесните постапки особено Законот за 
процесната постапка и Законот за извршување кои треба да започнат со примена на 
почетокот и во текот на 2006 година создаваат реална основа за порационални судски 
постапки и поефикасен судски систем. Измените на Уставот на Република Македонија ги 
отстранија последните пречки за натамошна реализација на Стратегијата за реформи во 
судскиот систем  и акциониот план за нејзино спроведување, па сега преостанува нивно 
вистинско осмислување и брза имплементација во делот на реорганизацијата на судскиот 
систем и во едукацијата и изборот на најдобрите судии од редот на потенцијалните 
кандидати за вршители на оваа особено значајна и одважна професија. 

Подотворената врата на Европската унија ќе остане само подотворена  доколку се 
потклекне пред преземените обврски и на граѓаните и другите субјекти час поскоро не им се 
обезбеди правна сигурност што е една од темелните вредности не само на уставниот 
поредок на Република Македонија, туку воопшто на секое демократско општество, се додека 
граѓаните не почувствуваат дека  живеат и делуваат во  општество во кое владее правото и 
функционира правна држава. 

Ваквите констатации за состојбите во судството се темелат на заклучоци 
произлезени од предметното работење, како и на неподеленото јавно мислење за 
состојбите во оваа сфера на општествениот живот во Република Македонија. 

Во текот на извештајната година на сметка на законското функционирање на јавните 
обвинителства во Република Македонија до Народниот правобранител беа поднесени многу 
мал број претставки кои се однесуваа на одолжување на постапките по поднесени кривични 
пријави, но благодарение на коректната соработка особено со Основното јавно 
обвинителство од Скопје, Народниот правобранител добиваше брзи информации за текот и 
резултатите од нивното постапување. 

Во текот на постапките Народниот правобранител констатира дека причините за 
одолжување во јавно-обвинителското постапување пред се е бавното постапување на 
органите на Министерството за внатрешни работи кои одговорите на барањата за претходни 
известувања на јавниот обвинител му ги даваа со повеќемесечни закаснувања. 

Сепак на проблемите и состојбите со кои се соочува судската власт не е имуна и 
јавно-обвинителската организација, па истите проблеми се одразуваат и на текот и исходот 
од судските постапки, а понекогаш се и непосредна причина за застарување на кривичниот 
прогон и во време на предкривичната постапка. 

Поради основано сомнение за пречекорување на службените овластвања од страна 
на овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи во текот на 
извештајната година Народниот правобранител поднесе 8 кривични пријави до основните 
јавни обвинителства во: Скопје, Штип и Куманово од кои една е отфрлена поради тоа што 
јавниот обвинител не нашол дека се работи за дело за кое се гони по службена должност. 
По останатите постапката пред јавните обвинителства е во тек. 

Народниот правобраниетел и од овој орган очекува зголемување на ефикасноста и 
повисок степен на професионалност во постапувањето и одлучувањето особено по 
спроведување на реформите што треба да се случат во наредниот период во јавно-
обвинителската организација, кои во значителна мерка треба да ја изменат не само 
нејзината организациска поставеност, туку и да значат промена и зголемување на 
надлежностите, поголема независност од извршната власт, а со тоа и поголема ефикасност 
и професионалност на органот овластен за откривање и прогон на сторителите на кривични 
дела. 
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Адвокатурата и нотаријатот како посебни јавни служби пред кои граѓаните исто така 
остваруваат права и интереси, во текот на минатата година не беа посочени како 
прекршители на нивните уставни и законски права. Причината за ова веројатно не лежи во 
фактот дека од нивна страна не е сторена ниту една повреда на правата на граѓаните или 
дека кај нив се функционира беспрекорно, туку веројатно во фактот што нотаријатот решава 
неспорни работи и дека врската помеѓу граѓаните од една и овие две служби од друга 
страна е од поинаков карактер отколку нивната врска со судовите и Јавното обвинителство. 

Друга причина поради која нема регистрирано 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. 
Тоа укажува дека Народниот правобранител треба да посвети поголемо внимание во правец 
на нивна едукација. 

За разлика од нив до Народниот правобранител беа доставени неколку претставки од 
граѓани кои се пожалија дека јавниот правобранител во недоволна мерка ги штити имотните 
интереси на Република Македонија во случаи кога се работи за узурпација на градежно 
земјиште кое е во сопственост на државата, а ги засега и нивните сопственички или 
кориснички права. 

 

 

 

   
 

                     
Казнено-поправни и 
Воспитно-поправни установи 

 
 
Врз основа на законските овластувања 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, како контролен механизам над работата на јавната 
администрација, а во функција на реализација на Програмата за работа, во текот на мај 
2005 година Народниот правобранител направи генерален увид во најголемиот дел од 
казнено-поправните установи во Република Македонија и во Воспитно-поправниот дом 
Тетово. 

Општ впечаток беше дека пенетенцијарниот систем во Република Македонија и 
покрај преземени одредени санкциски и други мерки за подобрување на состојбите во некои 
од казнено-поправните установи се уште се присутни многубројни слабости и дека државата 
се уште нема создадено доволно услови за негово нормално функционирање, а тоа 
негативно се одразува на уставните и законските права на притворените и осудените лица и 
не овозможува услови за вистинска ресоцијализација. 

Поради тоа осудените лица и понатаму имаат чувство дека се наоѓаат на маргините 
на општеството и дека казната претставува одмазда на државата заради стореното дело. 

Имајќи ги предвид принципите на пенолошките стандарди на пенитенцијарниот 
систем, кој на нормативен план во целост соодветствува со истите системи во развиените 
демократски општества, како и отсуството на сеопфатна програма за справување со 
негативните појави и тенденции и неодамнешните случувања во казнено-поправните 
установи во Република Македонија, со право може да се констатира дека состојбите во 
однос на безбедносниот аспект на извршувањето на казната затвор  во текот на 
извештајната година беа значително нарушени со: зачестени оружени пресметки помеѓу 
осудените лица или киднапирање лица лишени од слобода, бегства на осуденици, 



       

Godi{en izve{taj   2005 35

зголемување на бројот на самоубиства, зависници од опојни дроги и алкохол кај осудените 
лица и друго. Во казнено-поправните установи, како и во Воспитно-поправниот дом Тетово 
исто така беа регистрирани низа слабости што со години наназад се провлекуваат, а се 
резултат на хроничен недостиг на финансиски средства неопходни за подобрување и 
унапредување на просторните услови и техничката опременост, недоволна кадровска 
екипираност во безбедносната и во стручната функција на установите, недоволна стручност 
на лицата вклучени во превоспитниот процес, а отсуствуваше и континуираниот надзор од 
надлежните органи утврдени со закон. 

И покрај тоа што не се регистрирани потешки облици на тортура и други облици на 
насилство врз осуденичката популација сепак се присутни инцидентни појави на примена на 
сила за која се тврдеше дека е во функција на одржување на куќниот ред на установите, 
како и други аномалии што не кореспондираат со потребите за функционирање 
конзистентен процес на ресоцијализација на осудените лица.Беше забележано дека 
поголемиот број казнено-поправни установи со исклучок на Казнено-поправната установа 
Затвор-”Штип” и Отвореното одделение на Затвор “Битола” во Прилеп, притворените и 
осудените лица мерката притвор или затворската казна ја издржуваат во нехумани услови 
(руиниран мебел, присуство на лебарки и други гадинки, недоволна хигиена, осветлување, 
влага во просториите, спиење на под или во ходници) со што е нарушено човековото 
достоинство и не се овозможува спроведување процес за вистинска ресоцијализација и 
социјална адаптација. 

Забележани се слабости и во поглед на количината и квалитетот на храната и 
недостиг на прибор и инвентар во просториите за исхрана поради што во голем број случаи 
притворените и осудените лица примаат храна од надвор и ја чуваат во несоодветни 
услови. 

Поголем број од казнено-поправните установи не располагаат со доволна количина и 
квалитетна облека, обувки и постелнина чие одржување не е задоволително, па најчесто е 
обврска на притворените и осудените лица. Осудениците имаат и отежната телефонска 
комуникација со надворешниот свет поради недоволниот број телефонски говорници или 
ограничување на нивното користење во одреден период од денот. Тие се и недоволно 
работно ангажирани, а на работно ангажираните не им се исплаќа надоместок во согласност 
со Законот. 

Поради недоволниот број стручни лица во службите за превоспитување и слабото 
управување со постоечките кадровски ресурси (психолози, педагози, социјални работници и 
инструктори) превоспитниот процес не ја исполнува вистинската функција. 

Здравствената заштита на осудените и притворените не ги задоволува нивните 
потреби поради неадекватниот систем на здравствена заштита и мал број ангажирани 
лекари кои работат врз основа на договори за дело.  

Престојот на чист воздух на притворените и осудените не во согласност со законот 
што се оправдува со големиот број притворени или осудени лица наспроти бројот на 
вработени во службите за обезбедување. 

И конечно факт кој не е оспорен ниту од установите ниту од Управата за извршување 
на санкциите е присуството на дрога, алкохол и оружје што има огромно негативно влијание 
на безбедносниот аспект во установите. 

Наведеното е само дел од констатираните слабости при увидите во казнено-
поправните установи во Република Македонија за кои придонесуваат не само ограничените 
материјални можности со кои располагаат, туку и слабото менаџирање со постоечките 
кадровски ресурси во состојбата во која се наоѓаат. 

За одбележување е дека во извештајнта година од поедини казнено-поправни 
установи беше направен обид за попречување на работата на Народниот правобранител. 

Особено карактеристичен беше случајот со попречувањето на заменикот на 
народниот правобранител од подрачната канцеларија во Штип кому директорот на Казнено–



 

 

Godi{en izve{taj   2005 36 

 

13,20 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

поправната установа Затвор “Штип” му оневозможи средба со притворено лице со 
образложение дека нема дозвола од надлежниот истражен судија и не поседува сертификат 
за користење класифисирани информации. 

Иако проблемот беше надминат со посочување на одредбите од Законот за 
народниот правобранител во кој се содржани неговите надлежности и овластувања кога 
станува збор за заштита на уставните и законските права на притворените и осудените 
лица, ова сепак упатува на заклучок дека дури и раководните лица во некои државни 
институции не ја познаваат во доволна мера законската регулатива што треба да ја 
применуваат во секојдневното работење со што се поставува прашањето за нивната 
стручност и компетентност за вршење на функцијата на која се избрани или именувани. 

Сето ова упатува дека пенитенцијарниот систем во Република Македонија е 
обременет со бројни проблеми и дека не функционира во согласност со Законот за 
извршување на санкциите. И покрај тоа што на нормативен план системот на извршувањето 
на санкциите е заснован на начелата на хуманост, морални вредности, правичност и 
почитување на човековата личност и достоинство, во практиката институциите на системот 
задолжени за спроведување на законската и подзаконската регулатива што се однесува на 
притворените и осудените лица, оваа категорија ја фрлиле на маргините на општеството не 
водејќи вистинска грижа со што ги повредуваат нивните основни човекови слободи и права. 

 

 
 
 
 
 
 
Имотно-правни односи 

 
 

Еден од основните сегменти од имотно-правните односи во кој Народниот 
правобранител во контекст на утврдената надлежност презема дејства заради заштита на 
правата на граѓаните е постапката за разгледување и одлучување на барањата за 
денационализација во прв и втор степен. 

 Карактеристично е дека органот за денационализација-Министерството за финансии 
со соодветните комисии за денационализација речиси не се придржува и воопшто не го 
почитува рокот за донесување одлука по повод поднесените барања иако, согласно 
нормативните решенија од Законот за денационализација, ваквата постапка се третира како 
итна. 

 Исто така, не се ретки случаите и покрај донесени правосилни и извршни управни 
акти со кои поднесените барања се уважени, да се избегнува обврската за преземање 
дејства заради нивно извршување и предавање во непосредно владение на вратениот-
денационализиран имот на поранешните сопственици, односно нивните правни наследници. 

Покрај ова, неспорен факт е дека постои континуирано непреземање дејства по 
дописите доставени од Народниот правобранител (барања, препораки, укажувања и сл.) 
што се однесуваат на постапката за разгледување и одлучување на барањата за 
денационализација, како и случаи кога одредени комисии доставуваат одговори од 
формална природа со известување дека е во тек постапка за комплетирање на барањата, 
дека се чека мислење од Комисијата за утврдување функционалност на национализираните 
недвижности или од Комисијата за координација, дека одредена комисија воопшто не 
работи и слично. Ваквата состојба доведува до попречување на работењето и 
оневозможување на остварувањето на правата на граѓаните-подносители на претставки. 

Постапката во прв степен ја карактеризира: 
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- неефикасно, нерационално, нефункционално и ненавремено извршување на 
работите со забележителна тенденција за попречување на остварувањето на правата 
и непосредните правни интереси на странките во постапката; 

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

- некооперативно и непрофесионално однесување кон субјектите вклучени во 
постапката и со тоа предизвикување штетни последици за граѓаните - странки во 
постапката; 

- нееднаква примена на прописите и слично. 

Постапката во прв степен дополнително ја усложнуваат и одолжуваат и самите 
комисии внатре во Министерството за финансии формирани заради давање совети за 
определени прашања, а без одлучувачки карактер и нивната континуирана 
некоординираност со комисиите за одлучување по барањата за денационализација кои 
самостојно ценат за законито одлучување во предметите, како и со другите државни органи 
и организации што имаат јавни овластувања, а се вклучени во постапката за 
денационализација. 

 Впрочем, сите одлуки во форма на нацрт-решение или заклучок заради нивно 
одобрување претходно треба задолжително да се достават до т.н. Комисија за контрола, 
која пак своите забелешки ги дава без каква било форма и содржина, на обичен лист 
хартија, најчесто со рачно напишан текст. Не се ретки случаите кога по повеќе пати, со 
години оваа комисија дава укажувања барањата за денационализација да се одбиваат како 
неосновани иако повеќе од очигледно е дека таквата одлука ќе биде резултат на погрешна 
примена на материјалното право-одредбите од Законот за денационализација за што 
потврда се претходно изнесени правни сфаќања на второстепениот управен орган или 
Врховниот суд на Република Македонија дадени во контекст на донесени одлуки по вложени 
жалби или тужби за управен спор за предмети со иста или слична фактичка и правна 
состојба на работите.  

 Ова особено се однесува по однос на прашањето за примената на член 8, став 1 од 
Законот за денационализација, за што од страна на Комисијата  за координација на 
работата на комисиите кои одлучуваат по барањата за денационализација е издадено 
Упатство за работа заведено под бр. ККД 03/сл., според кое барањата за денационализација 
треба да се одбиваат со образложение дека предмет на денационализација не е одземен 
имот за кој е платен, односно даден надомест при што првостепениот управен орган  треба 
само да констатира дека за одземениот имот-предмет на денационализација на 
поранешниот сопственик му бил определен надомест, но воопшто да не се впушта во 
дополнително утврдување на фактот дали така определениот надомест во меѓувреме му 
бил платен, односно даден, иако за примена на цитираната одредба не е доволно 
надоместот да биде определен, туку мора да му биде и платен  на поранешниот сопственик. 
Ваквото упатство е спротивно на законот и е на штета на граѓаните-подносители на 
барањата за денационализација. Тоа е пример на погрешно и тенденциозно толкување на 
посочената одредба од Законот за денационализација. 

 Заради надминување на ваквата состојба, Народниот правобранител достави правно 
мислење до министерот за финансии при што иако од Комисијата за координација беше 
известен дека органот за денационализација во целост ќе ја има предвид неговата 
содржина и натаму продолжува веќе востановената практика за погрешна примена на 
цитираната одредба на начин што Комисијата за контрола не ги одобрува нацрт-решенијата 
на комисиите што одлучуваат по барањата за денационализација и предметите со години се 
наоѓаат во постапка во прв степен. 

 Иако за вакви и слични случаи во повеќе наврати е известуван и министерот за 
финансии досега, барем според сознанијата што Народниот правобранител ги има, не се 
преземени никакви дејствија за надминување на проблемите. Ваквото однесување е 
спротивно на одредбите од член 15 од Законот за денационализација, според кој 
министерот за финансии е директно надлежен и единствено одговорен за водење на 
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постапките за денационализација, односно за доследна примена и почитување на 
одредбите од Законот за денационализација. 

 Во случаите кога се  донесени правосилни и извршни управни акти со кои барањата 
на граѓаните за враќање на национализираниот недвижен имот се уважени, со разни 
изговори се избегнува обврската за преземање дејства за нивно извршување и предавање 
во непосредно владение на поранешните сопственици, односно нивните правни наследници 
и предметите се чуваат подолго време без никакво постапување. Притоа, воопшто не се 
почитуваат правилата на постапката и во смисла на Законот за општата управна постапка, 
доколку органот смета дека извршувањето ќе произведе ненадоместлива штета за правата 
на трети лица или државата, во ниту еден случај не се носи соодветен управен акт - 
заклучок, со кој времено ќе се одложи извршувањето, а со тоа на граѓанинот ќе му се 
обезбеди користење на уставно гарантираното право на жалба. 

 Постојат конечни и правосилни решенија за денационализација кои не се извршуваат 
со образложение дека во денационализираниот имот (куќа или стан) живеаат лица на кои 
државата согласно содржината на член 70 од Законот за денационализација треба да им 
додели друг стан, но се наметнува фактот дека истите може да ги користат најмногу една 
година сметано од моментот кога согласно одредбите од означениот закон поранешниот 
сопственик или неговиот правен наследник се стекнале со правото да им биде вратен 
станот. 

 Во обезбедувањето на ова право е вклучена т.н. Комисија за определување на 
реален имот, но анализата на предметите покажува дека оваа комисија нема никаков 
резултат од работењето што само доведува до штетни последици за државата бидејќи 
граѓаните на кои денационализираниот имот треба да им се предаде во владение се 
стекнуваат и со правото дополнително да ја тужат со барање за надоместок на штета. 

Како што е споменато на почетокот, Народниот правобранител постапува и по 
претставки кои по својата содржина се однесуваат на обезбедување ефикасно остварување 
и заштита на правата на граѓаните во постапката за разгледување и одлучување на нивните 
редовни правни средства-жалби, вложени против управните акти донесени во прв степен од 
комисиите за одлучување по барањата за денационализација на Министерството за 
финансии.  

Во таа смисла во изминатите години со дописи–барања, предлози, мислења, 
препораки или укажувања Народниот правобранител повеќе пати се обраќаше до 
Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на 
денационализацијата. 

 Едновремено за констатираната општа состојба во неколку наврати со посебни 
информации беа известени секретарот и претседателот на односната комисија, при што 
воопшто не е спорно дека во контекст на вака преземените дејства за мал дел од 
конкретните предмети Комисијата донесе соодветни одлуки. 

 Меѓутоа анализата на вкупната состојба наведува на заклучок дека постои 
континуирано непреземање дејства по дописите доставени од Народниот правобранител 
што се однесуваат на оваа постапка, што пак доведува до попречување на работењето и 
оневозможување на остварувањето на правата на граѓаните–подносители на претставки. 

 По однос на работењето на второстепениот управен орган најнапред треба да се 
напомене дека од почетокот, па се до средината на 2005 година оваа комисија воопшто не 
функционираше со образложенија дека нема претседател, дека треба кадровски да се 
доекипира и сл., што резултираше со нерешавање на предметите по вложените правни 
средства, кои патем речено не се решени години наназад, а што е најкарактеристично и 
алармантно не може да се утврди ниту вкупниот број на предмети што се наоѓаат во 
второстепената комисија. 

 Состојбата уште повеќе се усложнува и со тоа што не се обезбедени услови за 
навремено, експедитивно и ажурно вршење на работите што во одреден период доведе до 
тоа да нема кој да врши прием на поднесоците и другите списи на странките, вклучително и 
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дописите од Народниот правобранител кои мораше да се доставуваат лично до секретарот 
на Комисијата. 

 Впрочем, според информациите што Народниот правобранител ги добива, се уште не 
постои соодветна писарница каде што може да се добијат или обезбедат сите податоци за 
бројот на доставените жалби, бројот на формирани предмети, попишани списи, увид во 
списите од формираните предмети и хронолошкиот ред по кој се примени, распоредот во 
работа, редот на решавање на предметите, донесените одлуки и денот на нивното враќање 
до првостепениот управен орган или пак денот на доставување на списите до Врховниот суд 
на Република Македонија во контекст на поднесена тужба за покренување управен спор 
пред Врховниот суд на Република Македонија. 

 Од овие причини и за постапките по повод вложените жалби пред Комисијата за 
решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализацијата, 
карактеристично е: 

- неефикасно, нерационално, нефункционално и ненавремено изршување на работите 
со неоправдано одолжување на постапката за одлучување по вложените правни 
средства; 

- комплетна неорганизираност на работата од моментот на приемот на жалбата заедно 
со списите од предметот до конечното решавање што резултира со губење цели 
предмети и немање евиденција за истите; 

- бавност, преголема бирократија и висок степен на субјективност при вршењето на 
управната постапка со непридржување и непочитување на законски определениот рок 
за донесување одлука; 

- некооперативно и непрофесионално однесување кон субјектите вклучени во 
постапката и со тоа предизвикување штетни последици за граѓаните – странки во 
постапката; 

- нееднаква примена на прописите и  
- Комисијата воопшто не ги доставува до Народниот правобранител бараните 

објаснувања, информации и докази, не го известува Народниот правобранител за 
преземените мерки за спроведување на барањата, предлозите, мислењата, 
препораките или укажувањата, ниту пак ги доставува донесените одлуки. 

Едновремено, иако за непреземањето дејства по повод конкретните предмети, како и 
констатираната општа состојба со непреземањето дејства по интервенциите на Народниот 
правобранител со посебни информации се известени секретарот и претседателот на 
односната комисија, како и Владата на Република Македонија, по вложените правни 
средства се уште не се донесени одлуки. Оттука неспорно произлегува дека ниту еден орган 
не презел дејствија за надминување на ваквата состојба. 

По однос на состојбата со остварувањето на правото за приватизација на градежното 
земјиште неспорно е дека во почетокот на 2005 година е донесен Законот за приватизација 
и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, но треба да се истакне дека не е во 
функција, односно цела година не може да започне да се спроведува затоа што од страна 
на Владата на Република Македонија се уште не се донесени подзаконските прописи со кои 
треба да се пропише висината на надоместот за градежното земјиште што е предмет на 
приватизација, како и начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација, 
односно единствено и со задоцнување е донесен само актот со кој е определна 
реонизацијата на зоните на градовите и населените места во Република Македонија. 

Во делот на постапките за обезбедување права на граѓаните во смисла на одредбите 
од Законот за градежното земјиште, Народниот правобранител пред Секторот за 
документирање и уредување на градежно земјиште во Министерството за транспорт и врски 
и пред Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на имотно-
правните работи и градежно земјиште во Владата на Република Македонија не наидува на 
никаква соработка бидејќи за ниту еден предмет не е добиен одговор за преземените 
дејства и донесените одлуки. 
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6,03 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 Што се однесува на постапките за запишување права на недвижностите во 
катастарот на недвижностите, односно земјиштето останува во неколку наврати изнесената 
констатација дека тие континуирано се одолжуваат, постои непрофесионален однос на 
вработените и крајно непочитување и игнорантски однос по однос на интервенциите на 
Народниот правобранител особено од Секторот за премер и катастар во Скопје за кој и се 
однесуваат скоро сите поднесени претставки и од второстепениот управен орган-Комисијата 
за одлучување во втор степен по предметите од областа на премерот, катастарот и 
запишувањето права на недвижностите во Владата на Република Македонија. Во тој 
сегмент, сите претходно изречени констатаци за првостепениот и второстепениот орган за 
денационализација подеднакво се однесуваат и на овие управни органи. 
 
 

 
 
 
 
 
Урбанизам и градежништво 

 
 

Уредувањето и хуманизацијата на просторот е дел од општествениот живот кој во 
целост е правно регулиран. Сепак граѓаните се соочуваат со енормно голем број проблеми 
кои се резултат на: неконзистентната правна регулатива и нејзината примена и нецелосното 
разграничување на надлежностите меѓу централната и локалната власт што создава 
простор за неефикасност и корупција во јавната администрација. Ова резултира со 
урбанистички хаос во кој на граѓаните спротивно на декларираното им се повредуваат 
основните слободи и права на живеење во уреден и хуман простор. 

Ваквите состојби се основна причина поради која и во текот на извештајната година 
во канцеларијата на Народниот правобранител беа примени голем број претставки во кои 
подносителите се поплакуваа на неефикасноста на јавната администрација на централната 
и на локалната власт кога таа требаше да се јави како нивен сервис во постапките за 
донесување на урбанистичките планови, добивањето одобренија за градба, 
спроведувањето на административните акти за бесправни градби со кои се нарушени 
нивните сопственички и други права или при исполнување на обврските за изградба на 
улици и пристапни патеки. 

Во претставките граѓаните со право често се повикуваа на корупцијата и 
искористувањето на општествената положба на поединци во локалната и централната власт 
како едно од најголемите општествени зла и во овој сегмент на македонското општество, а 
дека се во право сведочи споменатиот урбанистички хаос создаден со енормниот број на 
бесправни градби во урбаните средини и на локалитети предвидени за зелени површини, па 
дури и во национални паркови на територијата на целата земја особено во главниот град на 
државата. 

Со Законот за градба, што го донесе Собранието на Република Македонија и стапи 
на сила од 1 јули 2005 година со што престана важноста на Законот за изградба на 
инвестициони објекти, најголемиот дел од надлежностите во сферата на урбанизмот и 
градежништвото преминаа на органите во единиците на локалната самоуправа. Меѓутоа 
шестмесечното искуство од неговата примена, според претставките примени во 
канцеларијата на Народниот правобранител, во втората половина на годината покажа дека 
единиците на локалната самоуправа се најдоа неподготвени веднаш и ефикасно да се 
трансформираат во ефикасен сервис, така што досегашните препреки во остварувањето на 
правата што грѓаните ги имаа во органите на државната власт во сферата на урбанизмот се 
присутни и пред органите на единиците на локалната самоуправа. 
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Единиците на локалната самоуправа согласно Законот за градба целосно или 
делумно ги прифатија вработените од подрачните единици на Министерството за транспорт 
и врски, а некои градоначалници на општините не само што засега не успеаја да го сменат 
нивниот менталитет, туку се обидуваат сопствената позиција да ја искористат за себе или 
други, најчесто во спрега со разни бизнис и други општествени елити. 

Токму ова, инертниот однос на инспекциските органи кои веќе се наоѓаат во состав на 
единиците на локалната самоуправа, како и пропуштањето шанса судските органи да бидат 
вистински коректор над работата на јавната администрација, се основната причина и 
понатаму голем број граѓани да бараат заштита на нивните права со обраќање до 
Народниот правобранител. Оттука може да се заклучи дека досегашната законска 
регулатива не била единствена причина за проблемите и препреките на кои граѓаните 
наидувале во остварувањето на нивните права во областа на урбанизмот и 
градежништвото, туку дека причината сепак е човечкиот фактор. 

Селективниот пристап во уривањето на бесправни градби за кој Народниот 
правобранител укажуваше и во претходните годишни извештаи, а во минатиот период беше 
карактеристичен за Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, продолжува и 
понатаму, но сега од страна на инспекциските органи на општините и со поддршка на 
градоначалниците кои дури јавно изјавуваат дека даваат предност на јавниот интерес, но 
кога тоа ги засега поединечните интереси тогаш лесно се повикуваат на немање доволно 
средства за извршување. 

Оттука може да се заклучи дека и понатаму не постои спремност за радикални 
промени во свеста или за целосно справување со надлежностите што во оваа сфера 
произлегуваат за секого во јавната администрација особено за оние кои стојат на врвот во 
нејзината хиерархија. 

На ова упатуваат и податоците од прегледот за примени, решени и предмети што беа 
во работа во извештајниот период во канцеларијата на Народниот правобранител. Од 19 
само во шест случаи органите кои одлучувале во сферата на урбанизмот и градежништвото 
ги прифатиле интервенциите на Народниот правобранител, а во останатите случаи или не 
се произнеле или непостапувањето го оправдале со објективни состојби. 

За состојбите со поединечните повреди на правата на граѓаните пред органите во 
состав на Министерството за транспорт и врски, како и за општите состојби во сферата на 
урбанизмот и градежништвото, Народниот правобранител до ресорниот министер во текот 
на извештајната година упати 10 информации, но и тие, како и досегашните во кои постојано 
се укажуваше на исти проблеми, досега не ги дадоа очекуваните резултати. 

 Изнесените проблеми во остварување на правата и обврските на граѓаните во 
сферата на урбанизмот и градежништвото, а особено случаите на погрешна примена на 
законската регулатива поради некомпетентност или како резултат на коруптивно 
однесување од страна на органи што одлучуваат се причина да се бара судска заштита 
пред Врховниот суд на Република Македонија со што се обременува работата на овој судски 
орган кој пак според досегашната практика и во случаи кога се создадени услови не 
одлучува мериторно со што можеби ја остварува функцијата на контрола, но не и на судска 
заштита од незаконските акти на органите на управата. 
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0,75 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 
 
 
 
 
Животна средина 

 
 

Во последниве години од периодот на транзиција на македонското општество и како 
резултат на прилив на странски инвестиции дојде до реактивирање на поголемите 
индустриски капацитети: хемиско-металуршките комбинати: “Силмак”, “Мак-Стил”, “Балкан-
стил”, “Фени-мак”, фабриката за цемент “Усје”, со експлоатација на рудните богатства 
продолжија и некои рудници, па сите тие, како и термоелектичните централи во Битола и 
Осломеј и работата на останатите помали индустриски капацитети станаа потенцијални 
извори за емисија на штетни супстанции кои во значителна мерка можат да доведат до 
нарушување и деградација на природата и загадување на животната средина. 

Ако е неспорно дека здравата животна средина е предуслов за опстанок на 
растителниот и животинскиот свет, што значи и на човекот и дека покрај природните 
непогоди само човекот како единствено хумано битие со своите дејствија може да 
предизвика промени на структурата на елементите на природата и на процесите што се 
одвиваат во неа, а со тоа и загадување на животната средина, тогаш е јасно дека неговата 
судбина и прашањето на неговиот опстанок се во неговите раце. 

Меѓутоа алчноста и трката по профит единственото хумано битие-човекот го 
наведуваат да мисли само за денес и да ги занемари последиците од неговото дејствување 
врз природата не водејќи сметка за сопствениот опстанок. 

Во прашање е значи ниско ниво на еколошка и свест за последиците над кое 
општеството преку своите органи и со целосно изградена законска регулатива и нејзина 
доследна примена треба да влијае барем во рамките на одржливост на животната средина. 

Република Македонија можеби е во редот на поретките земји кои во оваа област 
имаат донесено обемна законска регулатива со која се регулираат прашањата, проблемите 
и мерките за заштита на животната средина, почнувајќи од Законот за животната средина 
како рамковен закон, Законот за природата, 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 кои во најголемиот дел се 
хармонизирани со европската регулатива и меѓународните стандарди, а има ратификувано 
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, учество на јавноста во 
одлучувањето и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина. 

Сепак, практиката покажува дека законската регулатива не е доволна сама по себе 
доколку надлежните субјекти на централно и на локално ниво не ја применуваат целосно и 
доследно и доколку свеста на останатите субјекти и целокупното население за прашањата 
за животната средина е на ниско ниво. 

Се чини дека ресорното министерство т.е. Министерството за животна средина и 
просторно планирање, а во негови рамки 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 за кои имаше реакции 
од страна на месното население што живее во близината на рафинеријата “ОКТА” и 
фабриката за цемент “Усје” иако официјалните податоци на Службата за животна средина 
за извршени мерења на загадување на медиумите на животната средина укажуваа дека 
концентрациите на емитирани штетни супстанции се во рамките на максимално дозволените 
граници. 
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Согласно член 21 од Законот за народниот правобранител, народниот правобранител 
ги следи ваквите состојби и проблемите, но како и досега констатира пасивност и недоволна 
заинтересираност на поголемиот број еколошки здруженија и на самите граѓани како 
поединци. 

Како резултат на ниската еколошка свест, граганите вообичаено реагираат само во 
случај кога се непосредно и лично загрозени нивните поединечни интереси за што сведочи 
постојано малиот број поднесени претставки од оваа област до канцеларијата на Народниот 
правобранител. 

Со оглед на фактот дека состојбите во областа на животната средина не се на 
задоволително ниво или на ниво на подносливост, а свеста за тоа недостасува, потребна е 
поширока општествена акција на сите релевантни фактори и пред се на Министерството за 
заштита на животната средина и просторно планирање, единиците на локалната 
самоуправа, образовните институции, еколошките здруженија, па и на 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 непочитување 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 охрабрува поединци-сопственици на индустриски, угостителски и 
други објекти дејноста да ја вршат за сметка и на штета на медиумите на животната средина 
и на правата на граѓаните. 

Користејќи ги законските овластувања, по сопствена иницијатива Народниот 
правобранител покрена постапка за заштита на животната средина нарушена со узурпација 
и земјоделска обработка на земјиште што се наоѓа во рамките на Строгиот природен 
резерват “Езерани” на Преспанското Езеро. Во тој правец од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство беше побарано да го одбие барањето за 
добивање под концесија на дел од земјиштето поднесено од физичко лице од с.Асамати кое 
ја извршило узурпацијата и започнало да го обработува, а од Јавното правобранителство на 
Република Македонија да преземе мерки за заштита против узурпаторот со оглед дека се 
работи за имот во сопственост на Република Македонија. За жал двата органи не презедоа 
мерки од нивна надлежност ниту се произнесоа по барањата на Народниот правобранител. 

Во истиот случај единствено Министерството за животна средина и просторно 
планирање, постапувајќи по препорака на Народниот правобранител презеде мерки од 
негова надлежност врз основа на кои узурпаторот на земјиштето беше прекршочно казнет. 

Сепак случајот остана без конечна правна разврска бидејќи Јавното 
правобранителство не побара судска заштита на имотот на Република Македонија над кој 
узурпацијата продолжува со натамошна обработка на земјиштето во споменатиот локалитет 
со што постои опасност од негова деградација,што би резултирало со уништување на 
природните биотопи и биоценози во природна состојба што е спротивно на целите на 
Законот за прогласување на орнитолошкиот локалитет “Езерани” на Преспанското Езеро за 
строг природен резерват. 

 Со намера да влијае на свеста на граѓаните во правец на заштита и унапредување на 
животната средина, Народниот правобранител изготви и дистрибуира информативно ливче 
со кое информира за повеќе прашања за животната средина и за правата, обврските и 
одговорностите за нејзина заштита. 
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10,32 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 
 
 
 
 
Работни односи 

 
 

Во почетокот на извештајната година кај Народниот правобранител продолжија да се 
јавуваат голем број граѓани кои добиле решенија за престанок на работниот однос поради 
технолошки вишок, а како резултат на обврските што Владата на Република Макеоднија ги 
презела во преговори со Меѓународниот монетарен фонд за рационализација на јавната 
администрација. Поради тоа заштита на правата побараа вработените од Јавното 
претпријатие ,,Македонски железници”-Скопје каде Народниот правобранител достави 
укажувања за соодветно постапување во постапката на спроведувањето на 
рационализацијата, односно да се имаат предвид законските одредби кои ја регулираат 
оваа материја. Народниот правобранител констатира дека во конкретниов случај се работи 
за особено тежок и значаен процес чии последици ќе имаат поширок одраз и влијание во 
општественото живеење ако се има предвид фактот дека со отпуштањето од работа се 
доведуваат во незавидна општествена положба семејствата на 850-те вработени лица пред 
се од економски и од социјален аспект, што директно ќе се одрази најмногу на планот на 
социјалното живеење, што и онака е на ниво на социјален ризик во Републиката. 

Целта на Народниот правобранител не беше да се впушти во оценување на 
потребата од воведување промени од ваков карактер бидејќи неспорно е правото на 
работодавецот предвидено и во Законот за работни односи, да презема вакви чекори, 
доколку оцени дека со тоа ќе има подобри резултати во работењето и во остварувањето 
сразмерна добивка, што е основна цел на секој стопански субјект. Сепак Народниот 
правобранител сметаше дека во конкретниов случај треба да се земат предвид одредбите 
од Законот за работните односи и Колективниот договор за јавните претпријатија, според 
кои се предвидува бројот и структурата на работниците на кои треба да им престане 
работниот однос поради воведените организациски, технолошки и структурални промени, 
односно поради намалување на бројот на извршители врз основа на одредени критериуми 
наведени во Колективниот договор со кои се врши рангирање, односно бодирање на 
работниците, па потоа да се изрече престанок на работниот однос. Според Народниот 
правобранител не е во согласност со законските прописи ако изречениот престанок на 
работниот однос со отказ поради организациски, технолошки и структурални промени е 
изречен без постоење критериуми и извршено бодирање, односно рангирање на 
работниците. Таквиот престанок на работниот однос се смета за незаконит и нема да 
произведува правни последици по работникот. 

Јавното претпријатие ,,Македонски железници”-Скопје по преиспитување на 
фактичката состојба само за еден случај достави позитивен одговор, односно констатирана 
е повреда во постапката за прогласување технолошки вишок поради што странката по 
укажување на Народниот правобранител е вратена на работа. Во другите случаи не е 
констатирана повреда, по што странките за заштита на нивните права поведоа постапка 
пред надлежниот суд. 

Во постапката на вработување актуелни беа состојбите за вработување на стручниот 
кадар во сите основни и апелациони судови во Република Македонија, како и во Врховниот 
суд на Република Македонија. По објавувањето на огласот за вработување стручен кадар во 
судовите, Народниот правобранител до сите претседатели на судови достави известување 
во постапката на вработување да се води сметка за начелото на соодветна и правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 
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По поднесените претставки и со оглед на тоа што во тек беше постапка на 
одлучување по жалба пред Комисијата за решавање во втор степен по жалби и приговори 
на државните службеници при Агенцијата за државните службеници, Народниот 
правобранител до оваа комисија достави укажување во постапката на одлучување да се 
земат предвид сите материјални докази и факти заради правилно донесување одлука. 
Комисијата отфрли поголем број од жалбите како неосновани бидејќи не констатира повреди 
во постапката на избор. Само во еден случај беше прифатено укажувањето на Народниот 
правобранител кога претседателот на Основниот суд во Неготино извршил избор на двајца 
кандидати од една предложена листа наместо да избере по еден кандидат од секоја 
предложена листа. По поништувањето на одлуката за избор од страна на Агенцијата за 
државните службеници, претседателот на Основниот суд во Неготино изврши повторен 
избор на кандидати при што беше избран по еден кандидат од секоја предложена листа. 

Како повреди на правата од работен однос во постапката на вработување 
карактеристично беше вработувањето на курсистите кои успешно ја завршиле обуката во 
рамките на ,,Програмата за обука на стручно-административни државни службеници, 
припадници на заедници, за работа во државна администрација” во периодот од 15.03-
19.11.2004 година и кои по положувањето на приправничкиот испит се стекнале со право да 
засноваат работен однос во државен орган во кој ја извршувале обуката на соодветно 
работно место. Повредата на правата беше тоа што одредени работодавачи не склучуваа 
договори за работа со курсистите иако беа должни тоа да го сторат заклучно до 01.02.2005 
година. Народниот правобранител укажа да се преземат мерки во правец на регулирање на 
статусот на курсистите, односно да се донесат решенија за засновање работен однос со нив 
бидејќи беше изминат подолг временски период од 01.02.2005 година кога впрочем тие 
требале да засноват работен однос во државните органи во кои вршеле обука. По 
укажувањето на Народниот правобранител досега позитивно се решени два случаи, односно 
директорот на Казнено-поправната установа склучил договор за работа со двајца курсисти. 
По укажувањето на Народниот правобранител не постапи работодавачот на 
Министерството за внатрешни работи во Тетово. 

Повреди на правата од работен однос имаше и во постапката за вработување група 
официри-потпоручници на Воената академија. Министерството за одбрана не заснова 
работен однос со оваа група офицери-потпоручници што беше негова законска обврска, а 
причина за ваквиот начин на постапување беше тоа што со воведувањето на реформите во 
одбраната во Министерството дошло до намалување на работните места. Народниот 
правобранител побара да се преземат мерки за вработување на оваа група офицери-
потпоручници, како што впрочем Министерството постапило и со предходните 10 генерации 
на офицери-потпоручници. Народниот правобранител беше известен дека со оглед на тоа 
што немало слободни работни места за вработување, Министерството за одбрана на 
офицерите-потпоручници им понудило да се дообразуваат на последипломски студии или 
да засноваат работен однос во судовите како судски полицајци или како чувари во казнено-
поправните установи за што во тек е постапка за реализација. 

Извештајната година ја одбележа и прашањето за утврдување кој орган одлучува по 
барање за исплата на плата по престанокот на функцијата амбасадор бидејќи до 
надлежните органи, односно до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата при 
Собранието на Република Македонија досега не е одлучувано за ваков случај. Користејќи ја 
можноста утврдена во Деловникот на Собранитето на Република Македонија Народниот 
правобранител покрена постапка при што до претседателот на Собранието на Република 
Македонија достави барање за давање автентично толкување на член 19, став 1 и член 20 
од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците на Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (,,Службен весник на РМ” 
бр. 36/90; 44/90; 11/91; 38/91; 23/97; 37/05), односно за утврдување кој орган ќе одлучува по 
барањата за исплата на плата по престанувањето на функцијата амбасадор или друга 
функција на лицата кои не се именувани или разрешени од Комисијата за прашањата на 
изборите и именувањата при Собранието на Република Македонија и други органи и тела. 
По барањето за давање автентично толкување се уште е во тек постапката на давање 
мислење по ова прашање од надлежната собраниска комисија. 
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Не помалку значајно во 2005 година беше спроведувањето на постапката на 
децентрализација, односно пренесувањето на надлежноста од државно на локално ниво 
каде најголема штета или неправда претрпеа вработените во Министерството за транспорт 
и врски и неговите подрачни единици. 

Имено, пред започнувањето на постапката на децентрализација беа извршени 
неколку законски измени во кои јасно е предвидено дека со пренесувањето на надлежноста 
од државно на локално ниво вработените, опремата, средствата за работа, архивата, 
документацијата од подрачните единици на органите на државната управа чии надлежности 
согласно со закон стануваат општински се преземаат од општината на начин и под услови 
утврдени со усогласените посебни закони. Со започнувањето на примената на Законот за 
градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање кои беа изменети, 
Министерството за транспорт и врски за сите вработени изготви спогодби за преземање, кои 
во поголем број беа потпишани, но на оние чии спогодби останаа непотпишани од 
градоначалниците, Министерството им изрече престанок на работниот однос. Согледувајќи 
ја фактичката состојба и законските одредби Народниот правобранител достави укажувања 
до сите релевантни државни органи за кои сметаше дека со преземање одредени дејства и 
мерки во рамките на нивните надлежности можат да ги спречат ваквите состојби, односно да 
придонесат за отстранување на пропустите и неправилностите сторени спрема вработените 
во спроведувањето на постапката на децентрализација за што им се изречени решенија за 
престанок на работниот однос. 

Заради утврдените повреди на правата на вработените, односно непотполната 
примена на материјалното право од страна на Министерството за траспорт и врски и 
одделни градоначалници на единиците на локалната самоуправа кои не сакаат да ги 
потпишат спогодбите за преземање, Народниот правобранител презеде конкретни мерки за 
заштита на правата на вработените со доставување укажувања до Комисијата за решавање 
во втор степен по жалби и приговори на државните службеници при Агенцијата за 
државните службеници поради доставените жалби од страна на вработените против 
решенијата за престанок на работниот однос, до министерот за транспорт и врски, 
министерот за локална самоуправа и поединечно до сите градоначалници кои не постапиле 
согласно законите, односно не ги потпишале спогодбите на преземање, поради што 
вработените добиле решенија за престанок на работниот однос. Народниот правобранител 
достави и информација до Владата на Република Македонија и до претседателот на 
Заедницата на единиците на локалната самоуправа-ЗЕЛС. 

Народниот правобранител ги имаше предвид одредбите од Законот за локалната 
самоуправа, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за градење и 
Одлуката за пренесување на правото на сопственост на движни ствари и за начинот на 
преземање на државните службеници врз основа на кои укажа доследно да се почитуваат 
наведените закони кои треба да се применат во целост, односно да се преземат мерки за 
потпишување на сите спогодби за преземање на вработените од државно на локално ниво. 

По доставените укажувања Народниот правобранител се уште не доби позитивен 
одговор од ниту еден градоначалник во смисла дека е прифатено укажувањето и се 
преземаат конкретни мерки за потпишување на предметните спогодби за вработените кои 
не се преземени. Напротив, објаснувањата се дека според актот за систематизација 
слободни работни места нема, односно нема доволно финансиски средства што за 
Народниот правобранител не е прифатливо. Некои градоначалници наведоа дека ја 
завршиле законската обврска и ги потпишале сите спогодби, а кај Народниот правобранител 
се јавуваат незадоволни граѓани-вработени во Министерството за транспорт и врски кои не 
се преземени токму од единиците на локалната самоуправа од кои Народниот 
правобранител доби одговор дека ги презеле законските обврски. 

Само Агенцијата за државните службеници го прифати укажувањето на Народниот 
правобранител и ги уважи жалбите на вработените кои добија решенија за престанок на 
работниот однос и ги врати предметите на повторно разгледување и одлучување пред 
Министерството за транспорт и врски. 
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2,10 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

Во спроведувањето на постапката на децентрализација во образованието мал е 
бројот на граѓани кои поднесоа претставки до Народниот правобранител за неспроведување 
постапка на распоредување од државно на локално ниво. Но и по овие предмети Народниот 
правобранител до министерот за образование и наука достави укажување за соодветно 
постапување, односно за распоредување на подрачните претставници на кое било работно 
место во рамките на Министерството за образование и наука за да не им биде изречен 
престанок на работниот однос. Од Министерството за образование и наука се преземаат 
конкретни мерки, односно мал е бројот на граѓани кои не добиле решенија за 
распоредување во единиците на локалната самоуправа или пак во рамките на 
Министерството за образование и наука, но Министерството прави напори тие да бидат 
распоредени. 

Тука неизбежно е да истакнат состојбите во постапката на вработување и 
распоредување на наставниот кадар во образованието за што Народниот правобранител ги 
изнесе проблемите во претходниот извештај. Во 2005 година има подобрување во смисла 
на отстранување на наведените состојби во постапката на вработување и распоредување 
на наставниот кадар бидејќи Просветниот инспекторат со новоутврдените надлежности 
презема конкретни мерки за заштита на правата на вработените од наставниот кадар што 
резултира со намалување на бројот на поднесени претставки што се однесуваат на повреди 
во постапката на вработување и распоредување. 

 Генерално, најдобра соработка во заштитата на правата од работен однос 
Народниот правобранител има со Трудовата инспекција при Министерството за труд и 
социјална политика која секогаш на доставено барање за извршување инспекциски надзор 
во наведениот орган без оглед дали се работи за орган на државната управа или приватно 
претпријатие каде Народниот правобранител нема надлежност да постапува, врши увид и 
во целост ја доставува целокупната документација за извршениот увид во органот за 
понатамошно постапување на Народниот правобранител.  
 
 

 
 
 
 
 
Станбени односи 

 
 

Слично на претходните и во извештајната година, најголем број претставки на 
граѓани од оваа област  се однесуваа на работата на Комисијата за станбени прашања на 
Владата на Република Македонија. Граѓаните најчесто бараа интервенција поради 
непостапување на Комисијата по упатените барања за решавање на станбеното прашање 
во смисла на одредбите на Законот за домување, барањата за доделување стан под закуп 
врз основа на Законот за денационализација и барањата за доделување стан под закуп, 
односно откуп врз основа на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните 
сили и на членовите на нивните семејства. 

Постапувајќи по поднесените претставки, Народниот правобранител констатира дека 
во најголем број случаи надлежната комисија речиси без исклучок го пречекорува 
законскиот рок  на одлучување, односно рокот за доставување одговор по упатените 
барања, со што ги повредува уставните и законските права на подносителите. 

Во насока на надминување на ваквата практика, Народниот правобранител во 
неколку наврати оствари средби со надлежните лица од Комисијата за станбени прашања 
при што укажа на потребата од навремено решавање на барањата на граѓаните. Во текот на 
средбите Народниот правобранител истакна дека е свесен за фактот дека поради лошата 
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економска и социјална состојба, државата не располага со доволен број станови поради што 
во најголем број случаи не постои можност позитивно да се одговори на барањата на 
граѓаните за решавање на станбеното прашање. Па сепак,  Народниот правобранител цени 
дека Комисијата е должна во разумен рок да ги разгледа упатените барања, а за исходот на 
постапката навремено да ги извести подносителите на барањата. И покрај ваквите 
укажувања и ветувањето на претседателот на Комисијата за станбени прашања дека 
предметите за кои Народниот правобранител интервенирал ќе бидат разгледани и 
одлучени, а подносителите на барањата ќе бидат писмено информирани за одлуката, до 
моментот на подготвување на извештајот Народниот правобранител нема добиено 
известување дали Комисијата постапила во смисла на договореното. 

Соработката со Министерството за транспорт и врски, односно надлежниот Сектор за 
станбено-комунални работи и инфраструктура, како орган што согласно законските 
овластувања постапува по барањата за пренос на станарското право на член на семејно 
домаќинство и за откуп на становите во државна сопственост, Народниот правобранител ја 
оценува како задоволителна. 

Имено, до Народниот правобранител доставени беа повеќе претставки од граѓани 
кои побарааа забрзување на постапката за пренос на станарско право и за откуп на 
становите во државна сопственост на носителите на станарско право согласно Законот за 
продажба на станови во општествена сопственост. Независно од тоа дали постои или не 
основ за позитивно решавање на барањата, Министерството за транспорт и врски во 
најголем број случаи покажа кооперативност и навремено постапуваше по барањата на 
Народниот правобранител. Од друга страна Народниот правобранител упатува забелешка 
на работата на Министерството за транспорт и врски поради бавноста на донесување 
одлуки по барањата на граѓаните поради што некои граѓани за остварување одредени права 
пред Министерството непотребно чекаат подолг временски период. 

Народниот правобранител одржа директна средба со службените лица од 
Министерството за транспорт и врски во текот на која беа побарани конкретни информации 
за текот на постапката на распределба на становите наменети за лица со ниски приходи и 
продажбата на државните станови кои ги користат лицата без соодветна документација, 
односно бесправно вселените лица. 

Со оглед дека кон крајот на 2003 година беше објавен втор оглас за распределба на 
становите изградени по “Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со 
ниски приходи”во градот Гостивар, а распределбата не е извршена поради поведување 
судска постапка од страна на Јавниот правобранител за раскинување на договорите што врз 
основа на претходниот оглас Министерството за транспорт и врски ги склучи со граѓаните, 
беше побарано известување дали постапката за раскинување на договорите е правосилно 
завршена. 

Со оглед на фактот што судските постапки за поништување на договорите за закуп на 
становите не се правосилно завршени, Министерството за транспорт и врски ќе почека со 
распределбата на становите во градот Гостивар. Во врска со повеќегодишниот проблем со 
т.н. социјални станови, Народниот правобранител беше информиран дека Министерството 
за транспорт и врски контактирало со експерти на Банката за развој на Советот на Европа 
што ја финансираше изградбата на становите и побарало мислење за начинот на 
разрешување на проблемот со распределбата на становите. Ставот на консултираните 
експерти соодветствувал со ставот на Владата на Република Македонија дека решението 
треба да се бара во законски спроведена постапка за поништување на договорите склучени 
со лицата кои не ги задоволуваат критериумите за доделување стан под закуп, а 
потврдување на договорите на лицата кои ги задоволуваат пропишаните критериуми. За таа 
цел Владата на Република Македонија ја задолжила Комисијата за распределба на 
становите при Министерството за транспорт и врски да изврши ревизија на барањата на 
лицата кои претходно го добиле правото на закуп, да изврши проверка во документацијата, 
но и проверка на самото место дали лицето на кое во претходната постапка му било 
доделен стан ги исполнува условите за распределба на стан под закуп во државна 
сопственост. Според последните сознанија постапката за проверка се уште е во тек. 
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3,87 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

Во однос на проблемот со бесправно вселените лица за кој Народниот 
правобранител повеќепати даваше укажувања дека мора да се разреши со почитување на 
принципот на правичност, беше добиена информација дека Јавното претпријатие направило 
преглед на државните станови во Република Македонија во кои без соодветна 
документација живеат т.н. диво вселени лица. Во меѓувреме, Владата на Република 
Македонија донесе Одлука за продажба на становите сопственост на Република 
Македонија, со која ја определи постапката за откуп на државните станови што се во 
владение на лица без правен основ. Во смисла на содржината на Одлуката, продажбата на 
становите се врши по пат на оглас за прибирање понуди, објавен од Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија. Во средствата за 
јавно информирање во текот на месец октомври беа објавени огласи на кои 
заинтересираните лица, се разбира првенствено лицата кои ги користат становите без 
соодветна документација, доставија понуда за откуп на огласените станови. Со оглед дека 
постапката за продажба не беше спроведена за сите станови во државна сопственост, а 
исто така Јавното претпријатие треба да изврши корекција и да го дополни прегледот  со 
становите кои останале неевидентирани, следуваат нови огласувања на станови за 
продажба што треба да бидат спроведени во наредниот период. 

Неколку претставки беа доставени од граѓани кои побараа интервенција на 
Народниот правобранител пред Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија за склучување договор за закуп врз основа на 
донесено решение издадено од Комисијата за станбени прашања на Владата на Република 
Македонија и за поведување постапка за иселување на бесправно вселени лица во станови 
во државна сопственост. По дописите што Народниот правобранител ги упатуваше, Јавното 
претпријатие на Република Македонија и неговите подрачни единици скоро без исклучок 
постапуваа. 

Генерална оцена за предметната извештајна година е дека следејќи ја состојбата на 
заштитата на правата на граѓаните од станбената област во случаите кога констатира 
повреда причинета од надлежните органи Народниот правобранител навремено реагираше 
преку разни форми на изразување на ставовите, мислењата, сугестите и укажувањата. И 
покрај тоа што и натаму се соочува со проблеми во релацијата со органите на управата и 
организациите со јавни овластувања, Народниот правобранител цени дека во предметниот 
период соработката со органите и институциите спрема кои надлежно постапува е 
поинтензивна, поефикасна и значително подобрена. 

 Но кога станува збор за остварување на правата на граѓаните од станбената област и 
покрај настојувањата на Владата на Република Македонија преку донесување подзаконски 
акти да го интензивира решавањето на наталожените негативни состојби (распределбата на 
т.н. социјални станови; продажбата на државните станови кои ги користат бесправно 
вселените лица и др.), останува констатацијата дека овие проблеми тешко се решаваат. 
Народниот правобранител смета дека подзаконските акти претставуваат добра основа за 
решавање на долгогодишните проблеми што се јавуваат во областа на домувањето, но 
резултатите од нивното донесување ќе станат видливи во наредниот период. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Социјална сигурност и заштита 
 
 

Постапувајќи во заштитата на правото на социјална сигурност и социјална заштита 
Народниот правобранител констатира дека  иако во 2005 година имаше минимално 
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намалување на бројот на претставките од оваа област социјалната и економската состојба 
на граѓаните не е подобрена, а социјалната помош не е доволна за задоволување на 
основните егзистенцијални потреби, поради што не може да се каже дека доследно се 
остварува уставната гаранција за социјална сигурност и социјална правда. 

Во текот на извештајниот период заради остварување на правата од областа на 
социјалната заштита иако центрите за социјална работа продолжија доследно да ја 
применуваат законската обврска за вршење непосреден увид во семејствата на барателите 
заради правилно утврдување на фактичката состојба што е основен предуслов за 
законитост во остварувањето на правата од социјалната заштита сепак имаше случаи кога 
таа не беше правилно утврдувана и им беше укинувано правото на граѓаните. Поради тоа 
Народниот правобранител неколкупати интервенираше да се изврши непосреден увид 
заради правилно утврдување на фактичката состојба за да не дојде до незаконско 
укинување на некое право од социјалната заштита. 

Во таа смисла Народниот правобранител во неколку случаи констатира дека 
социјалната помош на подносителите неколку години им е укината врз основа на погрешно 
утврдена фактичка состојба. По интервенциите на Народниот правобранител на 
подносителите им беше признато право на социјална парична помош за сите години 
наназад од моментот кога им била незаконски укината. Исто така во одделни случаи на лица 
неспособни за работа им беше укинувана постојаната парична помош само поради фактот 
што остваруваат пензија или друг приход независно од тоа дали тој приход го надминува 
предвидениот законски просек. Во случите каде поради овие причини беше укината 
постојаната парична помош, по интервенциите на Народниот правобранител подносителите 
го остварија правото на постојана парична помош. 

Посебна пречка во остварувањето на одредени права од социјалната заштита 
граѓаните имаа и поради неблаговременото вршење прегледи од страна на комисиите за 
оценка на работната способност, кои во одделни случаи не вршеа прегледи само поради 
недостиг на формулари, за што Народниот правобранител реагираше и бараше да се 
преземат соодветни мерки, укажувајќи притоа дека поради технички проблеми не треба се 
попречуваат граѓаните во остварувањето на нивните права. Исто така дел од претставките 
беа поднесени поради одолжување на постапката за изготвување и доставување на наодот 
и мислењето од комисиите кои прегледот го извршиле пред подолг период. 

Во врска со остварувањето на социјалните права во зависност од работната 
способност имаше и случаи кога од доставената документација недовосмислено 
произлегуваше дека станува збор за потполно неспособно лице на кое и покрај тоа не му се 
признаваше правото на надоместок за помош и нега од друго лице или за постојана парична 
помош. Во вакви случаи Народниот правобранител инсистираше да се изврши непосреден 
преглед на подносителот на барањето и кога тој не е во можност самостојно да оди на 
преглед беше барано да биде посетен во домот од страна на комисијата. Овие предлози во 
одредени случаи се прифаќаа и граѓаните по извршениот непосреден преглед ги остваруваа 
правата. Дел од граѓаните што живеат во пооддалечени места, особено во тетовските 
оддалечени села подолг период не беа посетувани од комисиите за оцена на работната 
способност, поради што имаше граѓани кои повеќе години чекаа комисиите да извршат 
преглед заради добивање паричен надоместок за помош и нега од друго лице или за 
постојана парична помош. Поради тоа, Народниот правобранител интервенираше до сите 
инволвирани органи со барање да се воспостави соодветна кординација меѓу сите органи и 
да не се попречуваат граѓаните во остварувањето на нивните права само поради 
оддалеченоста на местото на живеење или поради други неоправдани причини. По 
интервенциите на Народниот правобранител беше извршен непосреден увид од 
надлежните комисии во оддалечените места и граѓаните по неколку години ги остварија 
нивните права. 

За надминување на проблемите во работата на комисите за оценка на работната 
способност беше одржан и состанок со претставници на релевантните органи надлежни за 
работата на комисиите при што беше укажано на поплаките од граѓаните кои пред се се 
однесуваа на необјективноста на комисиите и на одолжувањето на постапките. На 
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состанокот беше оценето дека е неопходно да се формира посебна комисија за оцена на 
работната способност за остварување право на надоместок за помош и нега од друго лице. 
Во поглед на одолжувањето на постапката пред второстепените органи на состанокот беше 
оценето дека многу често постапката се одолжува поради неблаговременото потпишување 
на изготвените решенија од страна на претседателот на второстепената комисија, поради 
што се оцени дека е потребна измена на деловникот за работа на Владата со предвидување 
можност за одредување заменик на претседателите на второстепените комисии кој во 
одредени случаи ќе биде овластен да ги потпишува решенијата, со што постапката би се 
забрзала. 

На состанокот исто така беше констатирано дека од работата по претставките, 
комуникацијата со граѓаните и со надлежните органи произлегува дека граѓаните во голема 
мерка се уште не ги знаат нивните права и условите за нивно остварување поради што 
органите се затрупани со неосновани барања. Поради тоа беше укажано во сите органи на 
видно место да се истакнат основните услови за остварување на правата што граѓаните ги 
остваруваат пред тој орган заради едукација на граѓаните, но и заради растеретување на 
органите од неосновани барања. 

Одредено незаконско постапување на одделни центри за социјална работа во 
претходната година во текот на 2005 година беше отстрането, односно престанокот на 
користењето на правата не се вршеше без донесување управен акт, што беше случај 
особено во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје. 

Како и во претходните и во извештајната година Народниот правобранител 
констатира дека нема посебен напредок во почитувањето на начелото на управната 
постапка за брзо и ефикасно одлучување за правата и интересите на странките, односно се 
уште во најголем број случаи постои недопуштено одолжување на постапките, особено во 
второстепените постапки каде ретко се одлучува во законски предвидените рокови. 

Во неколку случаи Народниот правобранител интервенираше поради тоа што на 
одделни граѓани не им беа примани документите во центрите за социјална работа за 
остварување одредени права, наводно поради неисполнување на условите. Ценејќи дека со 
ваквиот начин на постапување за правата одлучува лицето што ги прима документите. 
Народниот правобранител укажуваше дека сите поднесени барања треба да се примат и 
согласно Законот за општа упрвна постапка службените лица да ги поучат и да им помогнат 
на неуките странки во остварувањето на нивните права, а доколку и по укажувањето не ги 
достават потребните докази барањето да им биде одбиено поради непотполна 
документација или поради неисполнување на предвидените услови, а не да бидат враќани 
од шалтерскиот работник. 

Во однос на соработката на надлежните органи со Народниот правобранител може 
да се констатира дека во текот на 2005 година соработката се подобри, преку повеќе 
непосредни увиди од страна на Народниот правобранител во надлежните органи, но и со 
повикување на разговори и средби на одговорни лица од тие органи во просториите на 
Народниот правобранител, при што немаше ниту еден случај да не се почитува поканата на 
Народниот правобранител. Ваквиот начин на непосредна комуникација со органите и 
организациите се покажа како доста ефикасен за брзо и законито одлучување по барањата 
на граѓаните. Заради посепфатно согледување како се остваруваат правата на граѓаните, 
како и заради подобрување на соработката, беа посетени неколку центри за социјална 
работа и беа дадени повеќе препораки за подобрување на нивната работа, а особено за 
поефикасно, поодговорно и законито одлучување за уставните и законските права на 
граѓаните. 

Како и во претходните години и во изминатата година Народниот правобранител ги 
посетуваше колективните центри, односно раселените лица сместени во Хотел “Кристал” и 
Хотел “Куба” во Куманово и во колективните центри “Ранка Милановиќ” и “Стив Наумов” во 
Скопје, како и “Чичино Село” во Сарај. 

И натаму основен проблем со кој се соочуваа раселените лица сместени во 
колективните центри се несоодветните услови за живеење, неадекватните здравствени 
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na primeni 
pretstavki 

услуги, хигиената, ненавременото пререгистрирање и издавање нови картони за 
регистрација со што им се отежнува користењето на правата што им следуваат како 
раселени лица и др. 

Со оглед на тоа што најтешки услови за живеење беа констатирани во Колективниот 
центар во Чичино Село, Народниот правобранител во соработка со Министерство за труд и 
социјална политика ги отстрани сите констатирани недостатоци особено во однос на 
хигиената и условите за живеење. 

Во таа насока, Народниот правобранител на сите релевантни институции во 
државата и меѓународните институции чија обврска е да се грижат за раселените лица, им 
укажуваше поитно да преземат мерки и активности за конечно решавање на проблемот со 
раселените лица и нивно враќање во нивните домови при што секоја од надлежните 
институции во рамките на овластувањата преземаше мерки во тој правец што резултираше 
со двојно намалување на бројот на раселените лица. 

 Сепак и натаму останува обврската на државата и на сите други релевантни органи и 
организации за преземање натамошни мерки и дејства заради конечно разрешување на 
проблемот со раселените лица и нивно враќање во домовите. 
 
 

 
 
 
 
Пензиско и инвалидско  
осигурување 

 
 

Каракетристично и за овој извештаен период е дека најголем број од поднесените 
претставки што се однесуваа на пензиското и инвалидското осигурување беа поднесени 
поради неблаговременото постапување на надлежните органи, неправилното определување 
на висината на пензијата или неправилно утврдување на пензискиот стаж или пензиската 
основа, како и поради неможноста граѓаните да го остварат правото на старосна, семејна и 
особено инвалидска пензија. 

Народниот правобранител и во 2005 година констатира неоправдано долго водење 
на постапките по барањата на граѓаните и непочитување на законските рокови за одговор по 
барањата, особено за одлучување по поднесени жалби. Воедно ретко се почитуваа и 
законските рокови за доставување одговор по барањата, препораките и укажувањата на 
Народниот правобранител. 

Особено загрижува долготрајноста на постапките пред второстепените владини 
комисии, при што многу често изготвените решенија од стручните служби чекаа подолг 
период за потпис од престедателот на комисијата. Поради тоа е неопходно да се изнајдат 
соодветни решенија за надминување на овој проблем кој битно влијае на ефикасното 
остварување на правата на граѓаните. 

При констатирана повреда на правата упатените препораки, предлози или укажувања 
од Народниот правобранител, може да се констатира дека се почитуваат и се отстранува 
незаконитоста или неправилноста во актите и работењето на надлежните органи, поради 
што во добар дел случаи постапката завршува со остварување право на граѓаните по 
преземени дејствија на Народниот правобранител. 

Во однос на остварување на правото на старосна пензија Народниот правобранител 
констатира дека граѓаните во најголем број случаи имаа проблеми со одолжување на 
постапката за остварување на ова право, иако ги исполнуваа условите за пензија. Меѓутоа 



       

Godi{en izve{taj   2005 53

во голем дел од претставките што се однесуваа на ова право, граѓаните не ги исполнуваа 
законските услови за остварување на старосната пензија (неплатен придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување, недостиг на пензиски стаж, недоставување на потребни обрасци 
до Фондот, односно недоставување потребни податоци и соодветни докази за остварување 
на правото), поради што Народниот правобранител немаше можност за интервенција. 

При остварувањето на правото на старосна и семејна пензија поголем дел од 
претставките беа поднесени поради тешкотиите на граѓаните да обезбедат податоци за 
остварен пензиски стаж во странство, при што Народниот правобранител единствено 
можеше да интервенира до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија во 
рамките на меѓусебната соработка да преземе мерки спрема странските органи заради 
побрзо добивање на потребите податоци. 

Најголемиот број на претставки се однесуваа на проблемите со кои граѓаните се 
сретнуваа при остварување на правото на најнизок износ на пензија, особено по 
остварувањето странска пензија. Народниот правобранител во поголем дел од таквите 
претставки оцени дека граѓаните неосновано бараат и понатаму да го остварат правото на 
најнизок износ на пензија иако го оствариле правото на пензија од друга држава и износот 
на пензијата е повисок од најниската пензија или постапката за остварување на правото е во 
тек по исполнување на предвидените услови. Во вакви случаи, од досегашната работа во 
Фондот е видно дека доаѓа до претплата на пензијата затоа што иако е обврска на граѓаните 
да го известат Фондот за секоја настаната промена во однос на оствареното право, често 
тие не ја почитуваат таа обврска, поради што неосновано ја примаат најниската пензија и 
доаѓа до претплата на пензискиот износ, кој потоа Фондот им го запира од пензијата. 

Меѓутоа при запирање на повеќе исплатена пензија обично не се донесува решение 
за запирање од пензијата и не се води сметка за заштитните одредби при присилна наплата. 
Во таа смисла Народниот правобранител интервенираше за почитување на одредбите од 
Законот за пензиско и инвалидско осигурување според кои пензијата може да биде предмет 
на извршување и обезбедување до една третина, при што Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување најчесто по интервенциите на Народниот правобранител постапуваше 
согласно наведените законски одредби. 

Голем број претставки што беа предмет на работа во извештајниот период се 
однесуваа на остварување право на инвалидска пензија, во кои граѓаните изразуваа 
незадоволство од одлуките на надлежните комисии во поглед на оценката за нивната 
работна способност и во поглед на долготрајноста на постапките за вршење преглед или за 
давање наод и мислење. 

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. 

Заради надминување на проблемите во работата на комисиите за оценка на 
работната способност Народниот правобранител одржа состанок со претставници на 
Министерството за труд и социјална политика, Фондот на пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија и овластено лице од комисиите за оценка на работната 
способност. На состанокот, покрај другото, беше заклучено дека: е неопходно да се 
преземат мерки за забрзување на постапките пред комисиите за оценка на работната 
способност; да се забрза постапката пред Второстепената комисија при Владата на 
Република Македонија, за која цел пожелно би било да се одреди заменик на претседателот 
на Второстепената комисија кој во отсуство на претседателот ќе ги потпишува решенијата; 
да се подобри односот кон граѓаните и граѓаните да се запознаваат со нивните права. 

Дел од претставките беа поднесени поради нездоволство од висината на пензијата, 
при што Народниот правобранител интервенираше само во случаи кога при 
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определувањето на висината на пензијата не беше земен предвид целокупниот пензиски 
стаж и стварно исплатените плати. Народниот правобранител особено интервенираше во 
неколку случаи во кои Фондот не ги признаваше исплатените плати поради нивно наводно 
намерно зголемување пред престанокот на работниот однос. Фондот најчесто не ги почитува 
укажувањата на Народниот правобранител дека не е овластен да врши контрола во поглед 
на висината на исплатените плати, туку најчесто по извршените контроли и проверки кај 
работодавецот како основ не ги земаше исплатените плати, туку исплатената плата на 
лицата вработени кај работодавачот на исти или слични работни места. 

Во врска со признавањето на пензискиот стаж и неговото внесување во матичната 
евиденција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и оваа година беа поднесени 
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 иако се 
претпоставуваше дека се надминаа проблемите што се однесуваа на внесувањето на 
стажот и признавањето на исплатените плати за поедини граѓани овој проблем се уште не е 
надминат од причина што не се пронајдени потребните податоци. 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 се сметаше за 
надминат. Сепак, граѓаните и понатаму се незадоволни затоа што не им се исплатува 
законскиот дел од пензијата, туку аконтативен пензиски износ. За надминување на 
проблемите на овие граѓани, според изјавите на одговорните лица на Фондот, неопходно е 
натамошно преговарање и договарање со Србија и Црна Гора.  

 Во текот и на овој извештаен период исто така имаше претставки што се однесуваа 
на прибирањето средства од пензионерите во Солидарниот фонд. Како и претходните 
години претставките беа поднесувани од здруженијата на пензионери кои не успејаа да се 
договорат и да изнајдат заедничко решение за располагањето на средствата од 
солидраниот фонд, туку и натаму секое здружение бара средствата од Солидарниот фонд 
да се префрлаат на неговата сметка. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
средствата од солидарниот фонд ги доставува до сојузите на здруженијата, од причини што 
би се предизвикале големи проблеми во распределбата доколку би се доставувале до секое 
здружение, со оглед на тоа што секојдневно расте бројот на вакви здруженија, а Фондот 
нема точни податоци за членовите во тие здруженија. Овој проблем останува и натаму 
актуелен, односно не е надминат. 
 
 
 

 
 
 
 
Здравствено осигурување 
и заштита 

 
 

При остварувањето на правото на здравствена заштита граѓаните често наидуваат на 
голем број пречки, особено поради тоа што надлежните органи ретко благовремено и 
ефикасно одлучуваат по нивните барања, што доведува до оневозможување благовремена 
здравствена заштита. 
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Заради побрзо и поисцрпно добивање информации и податоци по поднесените 
претставки Народниот правобранител продолжи со воспоставената практика да врши 
непосредни увиди во надлежните органи, што резултираше со побрзо и законито 
одлучување 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. 

Во случаите во кои беше констатирана повреда на правата, граѓаните најчесто ги 
остваруваа правата по интервенциите на Народниот правобранител. 

И во овој извештаен период имаше претставки што се однесуваа на повреда на 
правата на граѓаните поради непризнавање својство на осигуреник иако Народниот 
правобранител во претходните години укажуваше дека нема законски основ за 
непризнавање на својството на осигуреник или за невршење промена на осигурувањето 
само поради тоа што по некој претходен основ, кој престанал да постои, не биле измирени 
обврските кон Фондот. Исто така и во овој период поради заостанат долг на име придонес за 
здравствено осигурување од претходен основ на осигурување граѓаните не добиваа 
здравствени картони, иако како осигуреници, по друг основ, започнале редовно да го 
уплатуваат придонесот во согласност со Законот. Народниот правобранител продложи да 
интервенира во сите вакви случаи, по што граѓаните го остваруваа нивното право, односно 
се одјавуваа или пријавуваа и им се издаваа здравствени картони, а за заостанатиот долг се 
покренуваа со закон предвидените постапки. 

Правото на исплатата на надоместок на плата поради отсуство од работа заради 
болест или бременост и породување и во овој период дел од граѓаните го остваруваа 
отежнато или воопшто не можеа да го остварат. 

По дел од овие претставки Народниот правобранител немаше можност да обезбеди 
заштита на правата затоа што работодавачот не ги платил придонесите, а согласно Законот 
доколку придонесите не се редовно плаќани не може да се користи наведеното право. Во 
случаите кога и покрај исполнувањето на законските услови за исплата овој надоместок не 
беше исплатен, Народниот правобранител констатирајќи повреда на правата на граѓаните 
упатуваше препораки до надлежните органи кои најчесто постапуваа по препораките и 
граѓаните го остваруваа наведеното право. 

Во остварувањето на уставното право на здравствена заштита граѓаните имаа 
проблеми и при набавката на лекови, особено при рефундирање средства од страна на 
Фондот за здравствено осигурување во случаи кога беа принудени да ја платат услугата во 
целост или да набават лек кој е на т.н. “Позитивна листа” со свои средства. Исто така при 
остварувањето на правото на рефундирање на средствата ѓраѓаните и оваа година се 
судруваа со проблемите во однос на разликата меѓу цената што тие ја плаќаат и 
тендерската цена утврдена од страна на Фондот за здравствено осигурување. Иако се 
преземаа некои мерки за надминување на овој проблем Народниот правобранител цени 
дека овој проблем се уште не е надминат. 

Во овој извештаен период, за разлика од претходните извештајни периоди, беа 
поднесени мал број претставки што се однесуваа на остварувањето на правото за лекување 
во странство и признавање на направените трошоци од страна на Фондот за здравствено 
осигурување, од што може да произлезе заклучокот дека во врска со остварувањето на ова 
право доследно се почитуваат прописите. 

Во текот на извештајниот период се зголеми бројот на претставките што се однесуваа 
на несовесно или неквалитетно лекување. Народниот правобранител заради расчистување 
на случаите бараше целосно да се испитаат и да се преземат соодветни мерки, како од 
клиниките или другите здравствени установи каде што биле дадени здравствените услуги, 
така и од други органи, односно од Министерството за здравство и Лекарската комора на 
Македонија. 
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Меѓутоа во поголемиот број случаи по испитувањето на случајот од страна на 
здравствените установи се констатираше дека не станува збор за несовесно или 
неправилно лекување. 

По неколку претставки што се однесуваа на ова прашање Народниот правобранител 
немајќи можност да ги преоцени одговорите на здравствените установи и да ја цени 
стручноста на лекарите, односно да оцени дали навистина биле преземени правилни мерки 
во конкретните случаи покрај одржаната средба со Лекарската комора на Македонија 
побара од Министерството за здравство да изврши стручен надзор над работата на 
лекарите, но до сега не е инфомиран за преземените мерки за правилно утврдување на 
фактичката состојба. 

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. Со оглед на тоа што немаше законски основ за непризнавање на трошоците 
само поради несклучен договор со последните измени на Законот е предвидено дека 
рефундирање на средствата за здравствени услуги во приватни здравствени установи ќе се 
врши само ако здравствената установа има склучено договор со Фондот за здравствено 
осигурување. 

Со оглед на тоа што во претходниот приод не постоеше ваква законска одредба 
Народниот правобранител констатираше повреда на правата на граѓаните и бараше Фондот 
да им ги рефундира средствата на граѓаните. Во неколку случаи препораките беа 
прифатени и на подносителите на претставките им беа признати и исплатени средствата за 
лекувањето или другите здравствени услуги во приватни здравствени установи. Меѓутоа по 
дел од препораките не беше постапено затоа што Фондот и второстепениот орган го 
променија дотогашниот став и започнаа да не ги признаваат трошоците на граѓаните, 
поради што тие беа принудени да заведат управен спор. 

 За претставките во оваа област, иако и во 2005 година не беа многубројни во однос 
на претставките од другите области, Народниот правобранител не може да изрази 
задоволство во поглед на остварувањето и почитувањето на правата на граѓаните, особено 
од аспект на благовремено, брзо и ефикасно одлучување по барањата на граѓаните, 
односно постапката неоправдано се одолжува пред првостепените и второстепените органи, 
како и по барањата, укажувањата и препораките на Народниот правобранител. 
 
 

 
 
 
 
 
Права на децата 

 
 

Од постапувањето на Народниот правобранител во заштитата на правата на децата 
може да се констатира дека на овој план и понатаму не е многу променета состојбата, а тоа 
значи дека децата се уште не се на прво место при преземањето конкретни мерки или при 
креирањето на политиката на државата, на што укажува и поголемиот број поднесени 
претставки од оваа област во 2005 година. 

Децата се уште не се јавуват самостојно пред Народниот правобранител за заштита 
на нивните права, туку најчесто во нивно име претставки поднесуваат нивните родители, од 
што произлегува дека децата се уште недоволно си ги знаат правата и обврските, 
недоволно знаат за народниот правобранител и неговите надлежности и нивната 
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оспособеност за самозаштита при повреда и злоупотреба на нивните права се уште не е на 
задоволително ниво. Според тоа Народниот правобранител и понатаму смета дека на сите 
степени во образовниот процес треба да се воведе изучувањето на човековите права и 
децата да се оспособат за самозаштита од разни повреди и злоупотреби. 

Најголемиот дел од претставките и во 2005 година се однесуваа на остварување на 
правото на детето да одржува лични контакти со родителот со кого не живее, но предмет на 
овие претставки најчесто беше остварувањето на правото на родителите да одржуваат 
лични контакти со детето, при што подносителите не секогаш водеа сметка за правата на 
детето. 

Со примената на одредбите од последните измени на Законот за семејството, со кои 
се предвидени повеќе мерки што овозможуваат остварување и почитување на правото на 
детето да одржува лични контакти со двајцата родители и да не се злоупотребува тоа право 
на штета на интересите на детето во 2005 година беше намален бројот на претставките 
поднесени до Народниот правобранител. Меѓутоа и покрај законски предвидените мерки за 
остварување на ова право на детето родителите често се обидуваат тоа да го оневозможат 
или да го ограничат преку изигрување на законските одредби. 

Сепак Народниот правобранител цени дека измените на законската регулатива 
обезбедуваат подоследно остварување на правото на детето за одржување лични контакти 
со родителот со кој не живее. 

Посебен проблем при остварувањето на ова право се и долготрајните  судски 
постапки за развод на бракот и за доделување на децата затоа што често се прекинуваат 
врските меѓу детето и едниот родител, а по разводот и доделувањето на детето тешко се 
ревоспоставуваат тие контакти и често поради инструираност од родителот кај кого живее 
детето одбива да контактира со другиот родител со кој поради долготрајноста на судската 
постапка подолг период немало редовни лични контакти. 

Дел од проблемите што се јавуваат во остварувањето на правото на детето да 
одржува нормални редовни контакти со родителот со кој не живее се и нарушените семејни 
и меѓусебни односи на родителите. Во вакви случаи центарот за социјална работа за 
заштита на правата на децата може родителите и детето да ги упати во посебни 
советувалишта кои треба да помогнат родителите да ги надминат конфликтните односи, а 
детето да ги надмине траумите поради несоодветниот однос на родителите. Меѓутоа во 
Република Македонија не постојат специјализирани советувалишта што редовно ќе работат 
со проблематичните семејства и деца. Исто така, во случај на нарушени односи центарот за 
социјална работа може детето, едниот или двајцата родители да ги упати во посебна 
стручна здравствена установа, а во моментот тоа е Заводот за ментално здравје. Но често 
родителите имаат отпор да одат на третмани или да ги носат децата во заводот за 
ментално задравје. Поради тоа се предлага во рамките на центрите за социјална работа или 
во рамките на заводите за ментално здравје да се формира посебно стручно одделение за 
брак и семејство во кое би биле вклучени повеќе стручни профили од различни области. 
Одделението би работело без наплата на посебен надоместок, затоа што родителите многу 
често поради немање доволно средства не ги посетуваат заводите за ментално здравје. 

Заради вклучување на децата во донесувањето на одлуките за одржување на 
личните контакти со родителот со кој не живеат со измените и дополнувањата на Законот за 
семејството се предвидува дека при уредувањето на ова прашање 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. Согласно овие законски одредби Народниот правобранител 
особено настојува да се остварува и почитува ова право на децата, при што во одделни 
случаи им укажуваше на центрите за социјална работа дека покрај вклучување на децата со 
нивните мислења при донесувањето на таквите одлуки, потребно е да се обрне должно 
внимание на мислењето, потребите и интересите на детето. За жал според Центарот за 
социјална работа во најголем број случаи децата мислењата ги даваат под притисок од 
едниот родител и често се инструирани.  
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Неколку претставки беа поднесени за заштита на правата на децата при 
определување старател или сместување во згрижувачко семејство. Особено 
карактеристичен беше случајот кога децата без родителска грижа беа сместени во 
згрижувачко семејство кај баба и дедо кои поради роднинските врски не го добиваа во полн 
износ надоместок за згрижување. Народниот правобранител оцени дека се постапува 
спротивно на законските и подзаконските прописи според кои не се прави разлика дали 
децата се згрижени кај роднини или кај друго згрижувачко семејство, поради што побара и 
на ова семејство да му се исплатува целиот надоместок како згрижувачко семејство, што 
беше прифатено и беше исплатен надоместокот за целиот период за кој не беше 
исплатуван. 

И во овој период пред Народниот правобранител беа поднесени неколку претставки 
што се однесуваа на остварувањето на правото на детски додаток, при што Народниот 
правобранител констатира дека и натаму според важечките законски одредби детски 
додаток не можат да остварат децата што не се на редовно школување и децата чии 
родители немаат никави 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. Со оглед на ваквата законска регулатива, а тргнувајќи од правото 
на децата на соодветен животен стандард кој се обезбедува и преку детскиот додаток 
Народниот правобранител како и претходната и оваа година смета дека треба да се 
извршат измени на законската регулатива и да се предвиди можност сите деца што се 
наоѓаат во тешка материјална состојба да го остварат правото на детски додаток. Воедно, 
со оглед на се поголемата сиромаштија на семејствата поради која најтешки последици 
имаат децата Народниот правобранител како и во претходниот период и во оваа прилика 
цени дека државата со закон треба да предвиди обврска за обезбедување и гарантирање 
барем минимум животен стандард за секое дете со оглед на тоа што според Конвенцијата за 
правата на детето државата е должна на секое дете да му обезбеди животен стандард 
адекватен со физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и општествениот развој. 

Народниот правобранител и во текот на 2005 година интервенираше за упис на 
децата во матичната книга на родените, констатирајќи притоа дека се уште има голем број 
на деца што не се запишани, поради што се попречени во остварувањето и на други права. 
Најчесто родителите не вршат благовремено пријавување на раѓањето на детето ако е тоа 
родено во домашни услови, но и во вакви случаи по интервециите на Народниот 
правобранител се изнаоѓаа начини да се докаже и да се изврши упис на детето во 
матичната евиденција.  

Заради заштита на правата на децата од насилство, особено од семејното извршени 
се измени и дополнувања на Законот за семејството со кои посебно се третира семејното 
насилство над дете и се предвидуваат повеќе мерки што може да ги преземаат центрите за 
социјална работа и судовите за заштита на децата жртви на семејно насилство. За заштита 
на децата од семејното насилство во текот на 2005 година поднесени се повеќе претставки 
до Народниот правобранител. 

Од поднесените претставки може да се констатира дека како лица што вршат 
насилство се јавуваат и мајката и таткото, но во најголем број случаи тоа е таткото, а имаше 
и случај кога децата сместени во згрижувачко семејство беа жртви на насилство од страна 
на нивните згрижувачи. Во сите овие случаи Народниот правобранител бараше од центрите 
за социјална работа и од Министерството за внатрешни работи да ги преземат со закон 
предвидените мерки за заштита на жртвите на семејно насилство. Во поголемиот број 
случаи каде што постоеше соработка на членовите на семејството со центарот беа 
преземани соодветни мерки, но во одделни случаи дури и по укажувањата на Народниот 
правобранител жртвите на насилство, особено жените, не сакаа да го пријават насилството 
и да соработуваат со центарот за социјална работа. 

Како проблем за неефикасност на мерките за заштита на жртвите на семејно 
насилство е долготрајноста на судските постапки, особено за изрекување привремена мерка 
против лицето што го врши семејното насилство. Со неблаговременото изрекување на 
приверемените мерки не само што нема ефекти и заштита на жртвите, туку уште повеќе се 
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влошува сосотојбата поради покренување на судската постапка. Посебен проблем во 
заштитата на децата жртви на семејно насилство е немањето советувалишта или други 
центри каде би се издвоило лицето што врши насилство, иако таква мерка е предвидена со 
законот. Поради тоа најчесто детето се издвојува од билошкото семејство, со што се 
предизвикуваат дополнителни трауми кај него. 

Во текот на извештајниот период поднесени се и неколку претставки што се 
однесуваа на физичко или психичко малтретирање на ученици од страна на наставниот 
кадар. Народниот правобранител укажуваше дека во законската регулатива не е доволно 
прецизирано и објективизирано што претставува физичко, а што психичко малтретирање на 
деца во училиштата и дека во случај на честа примена на физичко или психичко 
малтретирање од одреден наставник треба да се предвиди и мерка забрана за вршење 
наставна дејност, со цел вакви лица да не бидат вклучени во образованието и воспитанието 
на децата. За жал предлозите на Народниот правобранител до сега не се сериозно 
разгледани, поради што децата во образованието се повеќе се жалат на физичко и особено 
на психичко малтретирање од страна на наставниците што најчесто останува неказнето. Во 
неколку конкретни случаи што се однесуваа на физичко и психичко малтретирање деца во 
училиштата надлежните органи неблаговремено реагираа и не презедоа мерки по 
укажувањата и препораките на Народниот правобранител. 

Едно од основните начела на Конвенцијата за правата на детето е учеството на 
децата во сите одлуки што се однесуваат на нив, а тоа значи право децата да го изнесат 
нивното мислење и на тоа мислење да му се обрне должно внимание. Меѓутоа учениците 
тврдат дека многу ретко им се дава право да го изнесат нивното мислење за одделни 
прашања во образованието и во училиштето и дека уште помалку се почитува нивното 
мислење. Оттаму Народниот правобранител смета дека ова начело од Конвенцијата 
недоволно се почитува, а со тоа се создаваат предуслови за злоупотреба на децата, за 
нивна дискриминација и непочитување на нивниот најдобар интерес. 

Во текот на 2005 година како проблем кој предизвика реакции кај родителите поради 
загрозување на правата на децата беа најавите за укинувањето на целодневната настава и 
денвниот престој, односно за престанок на нивното финансирање од Буџетот на Република 
Македонија со предлог родителите да ги сносат трошоците. Со оглед на тоа што во 
моментот наставните содржини за училиштата каде е воведена целодневната настава се 
распределени во текот на целиот ден, се оцени дека со укинувањето на целодневната 
настава ќе се оневозможи остварување на наставните содржини и воедно децата ќе останат 
на улица, односно незгрижени. Поради тоа  целодневната настава се продолжи до крајот на 
годината, а во меѓувреме родителите собраа потписи за изменување на законската 
регулатива и за воведување на целодневната настава како можност.  

Посебен проблем за кој Народниот правобранител интервенираше беше 
ослободувањето на одличните средношколци од полагање завршен испит. Народниот 
правобранител утврди и му укажа на Министерството за образование и наука дека 
постапува спротивно на Законот со кој не е предвидена можност за ослободување од 
полагање завршен испит и матура за одличните ученици. Меѓутоа под притисок на 
учениците и родителите одличните ученици беа ослободени врз основа на подзаконски акт 
од 1993 година кој престанал да важи. 

Правата на децата треба да се почитуваат и заштитуваат и во предучилишните 
установи, односно во градинките. Од посетите во одделни градинки може да се констатира 
дека преку игра и други креативни активности децата ги добиваат првите сознанија за 
човековите права. Меѓутоа во поголемиот број градинки се згрижуваат поголем број деца од 
предвидените станадарди, со што се оневозможува индивидуално работење со секое дете 
или со помали групи. Особено е загрижувачко што во градинките каде што се згрижуваат 
деца со посебни потреби не постои стручен тим што би работел посебно со овие деца. За 
работа со овие деца не се вработени дефектолози заради полесно вклучување во 
општественото живеење. Меѓутоа и покрај недостигот на стручен кадар може да се изрази 
задоволство од напредокот во прифаќањето и социјализацијата на децата со посебни 
потреби заедно со другите деца со што не се стигматизирани и изолирани. 
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По долгогодишните интервенции на Народниот правобранител за преземање мерки 
за заштита на правата на децата на улица со извршените измени и дополнувања на Законот 
за социјална заштита, се предвидува можност за обезбедување социјална заштита за 
децата на улица, а се предвиде и формирање дневни центри за оваа категорија на деца. 
Заради согледување на резултатите од работата на дневниот центар за деца на улица 
Народниот правобранител го посети Дневниот центар во Скопје при што утврди дека  во 
Центарот поминале 265 деца. 

Најголем број на регистрирани деца на улица се од ромската заедница. Во Дневниот 
центар децата се описменуваат, се подучуваат на основните хигиенски навики и се 
занимаваат со други слободни активности, со цел да се тргнат од улица и да се 
социјализираат. Со оглед на тоа што поголемиот дел од овие деца не посетуваат ниту 
основно образование Дневниот центар прави напори да ги вклучи во основното 
образование, меѓутоа во најголем број случаи тоа е безуспешно затоа што децата немаат 
никави документи бидејќи не се запишани во матичната евиденција на родените. При увидот 
беше констатирано дека се уште малку се работи со семејството, односно со родителите на 
овие деца иако најчесто тие се причината поради која децата се на улица. Стручниот тим од 
Дневниот центар ги посетува семејствата, но Центарот за социјална работа нередовно врши 
надзор над родителското право бидејќи, според одговорните лица, нема доволно стручен 
кадар кој би можел да ги опфати сите семејства во кои се регистрирани деца на улица. 
Сепак со досегашното функционирање на Дневниот центар постиганти се позитивни 
резултати, затоа што опфатените деца во најголем број не се враќаат повторно на улица. 

За да се намали бројот на деца на улица, кои се на улица најчесто поради 
сиромаштија и лоши станбени услови, неопходно е државата да преземе мерки за 
подобрување на материјалната и станбената состојба на семејствата на овие деца преку 
вработување барем на еден член од семејството или со доделување посебен вид социјална 
помош во пари и во натура (храна, облека, обувки, потребни материјали за на училиште и 
сл.). Во соработка со Министерството за образование и единиците на локалната самоуправа 
Дневниот центар неопходно е да преземе соодветни мерки сите деца да се вклучат во 
основното образование кое е задолжително и треба да биде бесплатно. Со цел да им се 
помогне на семејствата во поглед на материјалната состојба која во најголем број случаи е 
причина децата да не одат на училиште Народниот правобранител како во претходниот 
период и во оваа прилика предлага со закон да се предвиди можност и обврска за 
материјална поддршка на децата за посетување основно образование во случај кога тие не 
посетуваат образование поради тешката материјална состојба. 

Заради надминување на традиционалните сфаќања на родителите на децата на 
улица и нивна едукација, како и заради спречување овие деца да бидат злоупотребувани од 
родителите Народниот правобранител цени дека е потребно соодветен стручен тим почесто 
да работи со родителите на овие деца, а центрите за социјална работа кај регистрираните 
деца на улица задолжително да вршат надзор над родителското право и доколку не 
помогнат претходните мерки до судот да се поднесуваат и предлози за ограничување или 
одземање на родителското право. 

Со оглед на тоа што се постигнати позитивни резултати од функционирањето на 
Дневниот центар би требало да се отворат повеќе дневни центри во подрачјата каде живеат 
овие деца заради подостапност, а центрите да работат 24 часа заради евентуална потреба 
од згрижување дете затекнато на улица во ноќните часови. Децата на улица најчесто не се 
здравствено осигурани, со што им е оневозможено користење на здравствената заштита. 
Поради тоа неопходно е да се изнајдат начини и средства за бесплатно користење на 
здравствените услуги и бесплатно снабдување со потребните лекарства. 

Заради вклучување на децата во работата на Народниот правобранител и 
изнесување на нивното мислење, односно заради остварување на нивното право на учество 
во сите прашања што се однесуваат на нивните права и интереси и во текот на 2005 година 
продолжи работата со Одборот на деца. 
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1,24 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

Во претходниот период со предлозите и мислењата на Одборот на деца Народниот 
правобранител го запозна Министерството за образование и наука и Владата на Република 
Македонија очекувајќи сериозно да се разгледаат предлозите на децата и да се преземат 
мерки во поглед на измена и дополнување на законската регулатива и 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 неопходна е добра 
соработка помеѓу сите надлежни органи и организации, како и со невладиниот сектор. 
Соработката на Народниот правобранител со органите на државната управа и во овој 
период е на задоволително ниво. Сепак поради не секогаш благовременото постапување по 
барањата, мислењата и препораките на Народниот правобранител всушност се толерираат 
повреди на правата на децата. Поради тоа Народниот правобранител цени дека се уште 
има потреба од преземање континуирани мерки за создавање услови за остварување на 
правата на децата и дека 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. 
 
 

 
 
 
 
 
Образование 

 
 

Високото образование во одредена смисла не е достапно за сите граѓани поради 
неможноста да ги сносат трошоците за студирање. Според Народниот правобранител 
состојбата на студентите се отежнува не само поради предвидената партиципација, туку и 
со воведувањето на разни давачки од страна на високо-образованите установи со кои се 
задолжуваат сите студенти независно дали се запишани со партиципација или во т.н. 
државна квота. Постапувајќи по претставките што се однесуваат на партиципацијата на 
студентите во трошоците за студирање Народниот правобранител 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. По 
интеревенциите на Народниот правобранител за воведување надоместоци само за услугите 
предвидени со закон и за воедначување на тие надоместоци на сите високообразовни јавни 
установи во текот на 2005 година влезе во сила единствен ценовник за административно-
технички давачки донесен од Советот за развој и финасирање на високообразовната 
дејност. Ценовникот беше доставен до сите факултети со обврска да се усогласат цените на 
услугите. 

Претставките што се однесуваа на кофинасирањето за студирање, најчесто беа 
поднесувани од лица кои врз основа на Законот за посебните права на припадниците на 
безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства сметаа 
дека треба да бидат ослободени од партиципација. Притоа неколку претставки беа 
поднесени од припадници на безбедносните сили со барање нивните деца да се ослободат 
од партиципација само поради фактот што тие биле учесници во безбедносните сили на 
Република Македонија. Во овие случаи Народниот правобранител немаше основ за 
преземање мерки затоа што правото на ослободување можат да го користат само 
припадниците на безбедносните сили ако тие лично се запишуваат на високо образовните 
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установи, додека нивните деца можат да бидат ослободени од партиципација само ако 
родителот припадник на безбедносните сили е починат или загинат или ако е прогласен за 
инвалид.  

Во поглед на кофинансирањето имаше случај кога во договорот склучен меѓу 
факултетот и студентот беше предвидено дека партиципацијата за секоја учебна година ќе 
се определува според конкурсот за соодветната учебна година. Меѓутоа со оглед на тоа што 
партиципацијата беше пониска наредните години во однос на партиципацијата кога беше 
склучен договорот факултетот не го почитуваше потпишаниот договор и ја наплатуваше 
партиципацијата утврдена во конкурсот по кој се запишал студентот, а беше во многу 
повисок износ. Ценејќи дека на ваков начин се повредуваат правата на студентот и начелото 
на правна сигурност Народниот правобранител интервенираше да се почитува договорот 
што факултетот и студентот го потпишале и студентот да се задолжи со партиципација 
зависно од висината на партиципацијата определена со конкурсите за секоја учебна година. 
Препораката на Народниот правобранител беше прифатена и беше постапено согласно 
одредбите на потпишаниот договор. 

Во врска со уписите и правата на студентите во високообразовните установи имаше 
и претставка од група студенти префрлени од Тетовскиот универзитет на Универзитетот 
“Свети Кирил и Методиј” во Скопје, кои бараа од Народниот правобранител да преземе 
мерки за забрзување на постапката за нивно запишување на соодветен семестар. По 
интервенциите на Народниот правобранител и овозможувањето овие студенти да полагаат 
и по неколкупати за проверка на знаењата за правилно да се утврди на кој семестар треба 
да бидат запишани беше извршен упис на секој студент на соодветен семестар. 

Во текот на извештајниот период имаше и претставки што се однесуваа на 
доделувањето стипендии и кредити за студирање, при што Народниот правобранител 
констатира дека не само што се одолжува постапката за доставување одговор до Народниот 
правобранител, туку се одолжува или воопшто не се доставува одговор по барањата на 
граѓаните. 

Беше утврдено и дека за одбивање на барањата за доделување стипендија не се 
донесува посебно решение, туку странките се известуваат со обични писма што се праќаат 
со обична пошта и Министерството нема доказ дека известувањето е добиено од странката. 
Дел од странките кои се обратија до Народниот правобранител тврдеа дека не добиле 
никакво известување, поради што биле оневозможени да поднесат приговор. Од друга 
страна пак, кога имаше поднесено приговори не беше одлучувано благовремено и не беа 
донесувани решенија. Во врска со овие недоследности покрај писмените информации и при 
извршен увид во Министерството беше укажано дека за секое барање треба да се одлучи со 
решение кое препорачано и со повратница треба да се достави до странката со давање 
право и можност за поднесување приговор и други правни средства за остварување на 
правото. 

Во поглед на приемот на документи за доделување ученички кредити и стипендии 
продолжи несоодветната практика службеникот кој ги прима документите да одбива да ги 
прими затоа што според него условите не се исполнети. Според изјавите на странките во 
случаи кога инсистираат да им се примат документите од нив се бара да потишат изјава 
дека поднесуваат некомплетни документи. Народниот правобранител смета дека со ваквиот 
начин на постапување всушност се одлучува за правото од страна на лицето кое ги прима 
документите, а не од надлежниот орган, поради што за неопходноста од прекинување на 
ваквата практика беше укажувано и претходните години. 

Во текот на оваа година до Народниот правобранител беше поднесена само една 
претставка која се однесуваше на сместувањето во студенските домови, но и покрај тоа 
Народниот правобранител повторно укажа на потребата од отстранување на пропустите и 
незаконитостите при сместувањето во студентските домови, особено во поглед на 
определувањето на бројот на бодовите по одделни критериуми. 

Актуелен проблем во текот на 2005 година за кој постапуваше и Народниот 
правобранител беше полагањето на посебниот испит за директори на основните училишта, 
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3,08 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

при што интеревнција од Народниот правобранител за полагање на посебниот испит 
побараа лица што немаа завршено високо образование и не ги исполнуваа законските 
услови за директор, но сепак биле избрани за директори. Барањата на овие директори беа 
одбиени, затоа што право да го полагаат директорскиот испит имаа само лицата што ги 
исполнуваат законските услови за директор во основно училиште. 

Во врска со соработката на Народниот правобранител со надлежните органи и во 
овој извештаен период не може да се констатира подобрување затоа што во најголем број 
случаи не се постапува по неговите барања во законските рокови, а во одделни случаи и по 
повеќе ургенции не се доставува одговор. За надминување на овие проблеми и пречки во 
работата на Народниот правобранител за дел од претставките беа доставени информации 
до министерот за образование и наука, а за останатите поради непреземање мерки од 
страна на министерот беа доставени и посебни информации до Владата на Република 
Македонија. 

Ваквиот однос на органите и организациите доведува до неефикасност и 
неодговорност во одлучувањето за правата на граѓаните и неефикасност и попреченост на 
работата на Народниот правобранител. 

 

 

 
 
 
 
Потрошувачки права 

 
 

Од податоците што произлегуваат од спроведените статистички анализи на 
работењето на Народниот правобранител може да се констатира дека во текот на 2005год. е 
намален бројот на предметите од областа на потрошувачките права. 

Ваквата состојба од која произлегува дека граѓаните реагираат во помал размер во 
однос на постапувањето на давателите на услугите, Народниот правобранител смета дека е 
предизвикана од поголемиот степен на доследно почитување на законските одредби од 
страна на вршителите на јавните услуги. 

Воедно, Народниот правобранител смета дека своевидно влијание за позитивниот 
тренд на однесување на институциите со јавни овластувања во доменот на потрошувачките 
права има и неговото досегашно постапување кога перманетно им ги посочуваше 
должностите и обврските што ги имаат спрема корисниците на нивните услуги, при што се 
постигна и соодветно ниво на комуникација и соработка за поефикасно остварување и 
заштита на правата и интересите на потрошувачите. 

Сепак, генералната оцена за постапувањето на давателите на услуги не е доволна 
бидејќи Народниот правобранител смета дека меѓу давателите на услуги и граѓаните-
корисници на услуги се уште не е изграден соодветен професионален, стручен и 
задоволителен степен на комуникација. 

Во овој контекст неспорно битен фактор е се уште неповолната констелација на 
нерегулирани сегменти, односно отсуството на регулатива преку која би се утврдила 
поставеноста на условите и би се позиционирале субјектите-вршители на јавните услуги од 
аспект на пазарно однесување, наместо сегашното монополско функционирање. 

Поткрепа на оваа констатација е и оцената на Народниот правобранител дека 
поранешната Монополска управа, сега Комисија за заштита на конкуренцијата не успеа да 
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обезбеди заштита и содветна контрола над можните злоупотреби на пазарот сторени од 
страна на монополите. 

Се очекува дека со трансформацијата и новата поставеност на сегашната Комисија 
за заштита на конкуренцијата се создадени соодветни претпоставки за поуспешно 
справување со појавите на монополско однесување на давателите на услуги. 

Проблемите за кои граѓаните побараа помош од Народниот правобранител, се 
однесуваа токму на услугите на вршителите на јавните дејности, особено на квалитетот на 
услугата, начинот на наплата и висината на утврдената цена. Во натамошното излагање ќе 
се задржиме на овие три области од јавен интерес. 

Постапувајќи по претставките на граѓаните Народниот правобранител констатира 
дека дел од нив се однесуваат на постапувањето на АД “Македонски телекомуникации” како 
вршител на дејност од јавен итерес. 

Народниот правобранител повторно констатира дека АД”Македонски 
телекомуникации” користејќи ја монополската позиција ги креира условите во фиксната 
телефонија, при што граѓаните-претплатници се секогаш во исклучително неповолна 
положба да ги прифатат обврските што им се нудат при воспоставувањето претплатнички 
односи, без оглед дали соодветствуваат на нивната материјална состојба. 

Оценувајќи ги актуелните состојби, особено во делот на изготвувањето и 
операционализирањето соодветна регулатива, Народниот правобранител очекува во 
најкраток рок да се донесат потребните подзаконски акти со кои ќе се спроведе Законот за 
електронски комуникации, со што ќе се овозможи демонополизирање на АД “Македонски 
телекомуникации” и во фиксната телефонија да профункционираат нови телекомуникациски 
оператори.  

Конкретно, дел од барањата на подносителите кои се обраќаа до Народниот 
правобранител се однесуваа на високите износи на сметки, за кои не постои минимална 
објективна можност да се утврди фактичката состојба, односно да се потврдат наводите на 
граѓаните за евентуална злоупотреба од трети лица или постоење одредена грешка на 
опремата или уредите на јавниот телекомуникациски оператор. 

Народниот правобранител постапуваше и по барања на подносители на кои и покрај 
склучени договори за засновање претплатнички односи и уплатени средства, АД 
“Македонски телекомуникации” сепак не им инсталирало телефонска линија, туку по подолг 
период договорите биле еднострано раскинати и биле рефундирани исклучително помали 
парични износи. Народниот правобранител укажа дека со ваквото постапување АД 
“Македонски телекомуникации” ги изигруваат граѓаните и на недозволен начин постапуваат 
со нивните средства, поради што дел од граѓаните во оваа смисла покренаа постапка пред 
надлежните судски органи. 

Досегашните проблеми кои се однесуваа на колективното исклучување што го 
применуваше АД “Електростопанство на Македонија” спрема корисниците на електрична 
енергија во станбени објекти или населени места, поради неплатени сметки на дел од 
потрошувачите, како и неевидентирање нови корисници поради неплатени сметки од 
поранешните сопственици или корисници на станови или деловни простории може да се 
констатира дека главно се надминати. Оттаму, ваквите случаи на исклучување утврдени од 
Народниот правобранител се ретки. 

Воедно, ретки се и случаите што се однесуваа на практикувањето на АД 
“Електростопанство на Македонија” по однос на извршените исклучувања на граѓаните 
заради доспеани, а неплатени сметки за потрошена електрична енергија, за што Народниот 
правобранител констатира дека постапувањето е во согласност со Општите услови за 
испорака на електрична енергија според кои испорачателот може да му ја прекине 
испораката на електрична енергија на потрошувачот, меѓу другото и ако не ја плати 
сметката за потрошената електрична енергија за најмалку еден месец, за кое нешто е 
должен претходно да го извести потрошувачот. 
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Во секој случај, Народниот правобранител  постојано ги имаше предвид објективните 
состојби по однос на економската моќ на граѓаните, во која смисла произлезе ставот за 
рестриктивен пристап кон прекинување испорака на електрична енергија. 

Постапувајќи по сопствена иницијатива во однос на доставата на сметките за 
електрична енергија во кои конкретно не е наведена радио-дифузната такса, како и висината 
на износот, Народниот правобранител достави препорака до АД “Електростопанство на 
Македонија” и до Владата на Република Македонија, како единствен акционер да се врши 
достава на сметките во кои јасно ќе биде презентирана предметната такса. 

Имено, аргументирајќи дека таксата претставува јавна давачка што граѓаните се 
должни да ја подмират, Народниот правобранител оцени дека е неопходно да биде 
транспаретно прикажана во сметките за електрична енергија, со што всушност граѓаните ќе 
бидат конкретно запознати за сите релевантни елементи во однос на висината и периодот 
за кој се должни да ја подмират. 

Надлежните институции постапија по дадената препорака на Народниот 
правобранител, така што во доставените сметки за електрична енергија одделно се нотира 
износот за радиодифузната такса. 

Инаку, во текот на извештајната година продолжи реформата во енергетскиот 
систем, процес што започна минатата година, по што се очекува демонополизација и 
приватизација на електростопанството, односно слободен протек на стоки и услуги во 
електроенергетиката во услови на либерализиран пазар. 

Во рамките на постапувањето на Народниот правобранител имаше мал број на 
граѓани кои бараа интервенција во однос на работењето на АД “Топлификација”. 

Во претставките најчесто странките бараа правна помош во врска со заостанатите, а 
не платени сметки и овозможување да ги подмират на повеќе месечни рати, но и се жалеа 
на температурата на испорачаната топлинска енергија. 

Генерално, од досегашните контакти со АД “Електростопанство на Македонија” и АД 
“Топлификација” може да се заклучи дека е постигната солидна соработка и комуникација 
што во крајна линија позитивно се одразува на остварувањето на правата на граѓаните и 
функционирањето на институцијата Народен правобранител. 

Народниот правобранител и во изминатиот период постапуваше по конкретни 
претставки што се однесуваа на исклучување на граѓаните од системот на водоснабдување 
заради неплатени сметки од јавните претпријатија што се занимаваат со јавна дејност од 
областа на водоводот и канализацијата. 

Народниот правобранител констатира дека има случаи кога јавните претпријатија на 
одредени граѓани им го прекинуваат испорачувањето на водата и покрај тоа што 
неплатените сметки се со поодминат датум, односно настапила застареност на 
побарувањето. Дадените укажувања на Народниот правобранител се прифатени од страна 
на јавните претпријатија, особено од страна на ЈП “Водовод и канализација” - Скопје. 

Инаку, Народниот правобранител смета дека граѓаните се должни благовремено и 
редовно да ги подмируваат сметките за комуналните услуги, бидејќи во спротивно 
давателите на услугите имаат право да бараат присилна наплата на нивните побарувања 
пред надлежните судски органи. 

По одредени информации објавени во медиумите Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива во текот на која од дополнително прибавените докази 
констатира дека ЈП “Водовод и канализација” има доставено дописи до Градоначалникот на 
град Скопје и до АД “Поштенска банка” да не издаваат соодветни документи на граѓаните 
доколку не се приложат докази за платени сметки за вода и смет. Воедно, по сопствена 
проценка за поефикасна наплата на сметките, Јавното претпријатие побарало од 
Градоначалникот на град Скопје да им задржува дел од платата на вработени во стручните 
служби. 
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0,62 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

 Народниот правобранител реагираше во медиумите и достави писмено укажување 
до Јавното претпријатие дека наведеното однесување создава можност за повреда на 
правата на граѓаните и дека наплатата треба да се спроведе на законски начин, што беше 
прифатено. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Финансии 

 
 

Во текот на 2005 година граѓаните изразуваа незадоволство од работењето на 
Министерството за финансии, односно од Управата за јавни приходи согласно Законот за 
даноците на имот, висината или основот за утврдување и наплата на даноците. 

Дел од претставките се однесуваа на обврската за плаќање данок на промет на 
недвижности и права во врска со склучени договори за купопродажба на општествените 
станови, во кои како продавач се јавува орган на државната управа, а купувач физичко лице, 
односно граѓанин. Во овие предмети согласно одредбите од Законот за даноците на имот, 
формално во донесените управни акти–решенија продавачите, односно органите на 
државната управа беа задолжени со данок на промет на недвижности и права, но 
решенијата не биле доставувани заради што данокот на промет останал неплатен. При 
ваква состојба, со оглед на тоа што не можеле да ги остварат правата во постапките пред 
Државниот геодеските завод, во врска со запишувањето на правата во јавните книги, 
граѓаните биле принудени да го платат утврдениот данок. Народниот правобранител 
постапувајќи по овие предмети, а имајќи ја предвид законската регулатива, сметаше дека 
купувачите не се во обврска да го платат данокот, односно немаат својство на даночни 
обврзници. Во таа смисла Народниот правобранител упати препораки до Министерството за 
финансии и до Управата за јавни приходи решенијата да се достават до наведените органи. 
По упатените препораки со ваквиот став се согласија и претставниците на Министерството 
за финансии и Управата за јавни приходи. 

Во таа насока постапувајќи претставките кои се однесуваа на постапката за 
утврдување и наплата на даноците по основ: данок на имот, данок на наследство и подарок 
и данок на промет на недвижности и права, а кои се започнати пред 01.07.2005 година, 
Народниот правобранител констатира неоправдано одолжување на постапките што 
предизвикува штетни последици. 

Ова поради тоа што постои некоординираност помеѓу Министерството за финансии-
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Скопје и Секторот за финансии-Одделение 
за утврдување и наплата на даноци и такси во градот Скопје, бидејќи иако е изминат подолг 
период не е извршено примопредавање на овие предмети. 

Имено, согласно член 26, став 1 од Законот за даноците на имот, утврдување на 
наплата на даноците на имот врши општинската администрација, администрацијата на 
општините на градот  Скопје на подрачјето на општината каде се наоѓа имотот. 

Народниот правобранител смета дека ваквото однесување на Министерството за 
финансии-Управа за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје и Секторот за финансии-
Одделение за утврдување и наплата на даноци и такси во градот Скопје сигурно не е во 
прилог на градењето на правната држава, развивање и јакнење на демократските односи и 
правната сигурност на граѓаните и вербата во законитото постапување на органите на 
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4,45 % 
 
od vkupniot broj 
na primeni 
pretstavki 

државната управа и во крајна линија е спротивно и на начелото на ефикасно остварување 
на правата и интересите на странките во управната постапка. 

 Тргнувајќи од ваквата правна и фактична состојба, а согласно утврдената 
надлежност Народниот правобранител укажа на потребата Министерството за финансии -
Управа за јавни приходи-регионална дирекција - Скопје и Секторот за финансии - 
Одделение за утврдување и наплата на даноци и такси во градот Скопје приоритетно да 
извршат примопредавање на предметите кои се однесуваат на даноците на имот со 
Секторот за финансии - Одделение за утврдување и наплата на даноци и такси во градот 
Скопје со цел граѓаните да не трпат натамошни штетни последици. 
 
 

 
 
 
 
 
Други области 

 
 

Во претставките од оваа област поднесени во 2005 година граѓаните изразуваа 
незадоволство од спроведената постапка за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. Во таа насока Народниот правобранител ги советуваше граѓаните, 
доколку сметаат дека во постапката за трансформација се извршени битни повреди на 
законските одредби што резултираат со оштетување на општествениот капитал да се 
обратат до Јавниот правобранител и Јавниот обвинител кои може да побараат финансиска, 
сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на спроведувањето на 
постапката согласно одредбите од член 52 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал.  
 



 

 
 
 
 

Што утврдивме 
и што треба да се направи 
 
 
 

Утврдивме 
 

Во извештајната година драстично се зголеми бројот на претставките што значи дека 
граѓаните се повеќе се уверени дека преку институцијата Народен правобранител можат на 
ефикасен начин да ги заштитат нивните права, што се должи и на новиот начин и метод на 
работа, како и на користењето на инструментот јавна критика.  

Постапувањето по претставките покажа дека : 

 Јавната администрација и понатаму покажува елементи на бирократско однесување, 
неефикасност, инертност и незаинтересираност за потребите на граѓаните, како и 
отсуство на свест за нивните права. Поради тоа граѓаните правата ги остваруваат со 
потешкотии, ненавремено и низ долготрајни управни постапки соочени со злоупотреби 
на службените овластувања, некомпетентно и несовесно однесување со непочитување 
на човечкото достоинство и законската регулатива и нејзина несоодветна примена. 

 Судските постапки повеќе години наназад се бавни и неефикасни што делумно е 
резултат на субјективни слабости поради нестручно и несовесно однесување, 
недоволна обученост на судскиот и административниот персонал, но и на објективни 
услови и можности во кои функционира судскиот систем. Поради тоа странките не 
можат  да го остварат правото на судење во разумен рок. 

 Во полициските постапки констатирани се повреди на човековите права со прекумерна 
употреба на средства за присилба и злоупотреба на други полициски овластувања од 
службените лица. 

 Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди покажува 
непрофесионален однос во остварувањето на функцијата внатрешен контролен 
механизам со прикривање на негативните состојби при полициското постапување што ја 
попречува работата на Народниот правобранител. 

 Пенитенцијарниот систем е обременет и функционира со бројни проблеми и појави на 
убиства и самоубиства поради нарушената безбедносна состојба, нестручното 
управување со казнено-поправните установи и лошите материјални состојби и не може 
да обезбеди достоинствен престој и третман на осудените лица со што оваа популација 
е ставена на маргините на општеството. 

 Денационализацијата-враќање на имотот на поранешните сопственици е закочена 
поради нефункционирање и селективен пристап на Комисијата за решавање во управна 
постапка во втор степен по предметите во областа на денационализацијата и го 
доведува во прашање целиот процес. 

 Не се извршуваат управните акти за уривање на бесправните градби, а кај малиот 
процент на извршување тоа се прави селективно.  

 Отсуствува свест и совест за заштита на животната средина и не се спроведуваат 
мерките за нејзина заштита. 

 Постојат пропусти и незаконско постапување во постапките при остварувањето на 
правата од работен однос, особено при преземање вработени од државно на локално 
ниво. 
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 Комисијата за станбени прашања при Владата на Република Македонија ненавремено 
постапува по барањата на граѓаните. 

 Нивото на социјална сигурност е незадоволително и има потешкотии, недоследности, 
незаконитости и неблаговременост во остварувањето на правата од социјалната 
заштита, пензиското и инвалидското осигурување и здравствената заштита, како и 
ненавремено, необјективно и коруптивно постапување на комисиите за оценка на 
работната способност. 

 Не постојат соодветни услови и еднакви можности за доследно остварување на правата 
на секое дете во Република Макеоднија, а зголемен  е бројот на случаи на насилство 
врз децата. 

 Законот за високото образование несоодветно се применува при задолжувањето и 
ослободувањето од трошоците за студирање, а студентскиот стандард е 
незадоволителен. 

 Степенот на комуникација помеѓу давателите на услугите и граѓаните-корисници е 
непрофесионален, незадоволителен, а отсуствува и соодветна регулатива која би 
обезбедила соодветна заштита и контрола над монополите на пазарот. 

 Отсуството на посебен закон за заштита од дискриминација не дава можност да се 
утврдат појави на дискриминација и да се обезбеди соодветна заштита на жртвите од 
дискриминација. 

 Недоследно се спроведува принципот на соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците. 

 Соработката со Народниот правобранител во 2005 годна беше на повисоко ниво од 
претходните години, меѓутоа имаше и случаи на несоработка и неимплементирање на 
упатените препораки што доведуваше до попречување во работата. 

 Несоработката беше особено изразена од Министерството за внатрешни работи-Сектор 
за внатрешна контрола и професионални стандарди поради недоставување 
информации и податоци по претставки што се однесуваа на повреда на правата со 
пречекорување на службените овластувања и прекумерна употреба на сила. 

 Непостапувањето на Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен по 
предметите од областа на денационализација по препораките на Народниот 
правобранител целосно го закочи процесот на денационализација, остварувањето на 
правата по тој основ и ја попречи работата на Народниот правобранител. 

 Некоректен однос и несоработка беше забележана и од второстепените владини 
комисии што одлучуваат по предметите од областа на имотно-правните работи и 
доделување градежно земјиште, премерот, катастарот и запишувањето права на 
недвижностите, од транспортот и врските и животната средина, од Министерствата за 
образование и наука и труд и социјална политика, Комисиите за денационализација во 
Министерството за финансии, Секторот за уредување и документирање градежно 
земјиште во Министерството за транспорт и врски и Секторот за премер и катастар на 
Државниот завод за геодетски работи.  

 
 

Што треба да се направи 
 

Од констатираните состојби Народниот правобранител смета дека е неопходно 
надлежните органи да преземат активности и мерки за отстранување на неправилностите и на 
другите негативни појави во работењето. 

Токму затоа надлежните органи треба да обезбедат: 

 Надградба на правната рамка во Република Македонија со целосна имплементација на 
уставните постулати и меѓународните стандарди за почитување на човековите слободи 
и права; 
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 Забрзување на започнатиот процес на реформа на јавната даминистрација и нејзина 
трансформација во вистински сервис на граѓаните; 

 Навремено, совесно и одговорно постапување по барањата на граѓаните за 
остварување на нивните слободи и права; 

 Почитување на уставните начела за недискриминација и соодветна и правична 
застапеност на припадниците на сите заедници во органите на државната власт, 
органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби; 

 Поголема отвореност во работењето на органите на државната власт, органите на 
единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби; 

 Континуирана обука на државните службеници за спроведување на законската 
регулатива и подобрување на нивниот однос кон граѓаните и 

 Поголема отвореност, одговорност и доследно почитување на барањата, препораките и 
другите интервенции на Народниот правобранител. 

Имајќи ги предвид констатираните состојби на планот на остварувањето на правата на 
граѓаните во одделни области, Народниот правобранител смета дека е потребно: 

Заокружување на реформскиот процес во правосудниот систем со операционализација 
на уставните амандмани заради обезбедување услови за ефикасно и ефективно остварување 
на правата на граѓаните и владеење на правото. 

Континуирана обука и едукација на овластените службени лица за постигнување 
повисоко ниво на професионалност при вршењето на полициските работи, трансформација на 
Секторот за внатрешна контрола и исклучување на пристрасноста во постапките за 
утврдување одговорност на овластените службени лица што сториле пречекорување на 
службените овластувања. 

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди доследно да ги почитува 
барањата и препораките на Народниот правобранител, без оглед на степенот на тајност на 
податоците, со што ќе се овозможи несметано остварување на функцијата на Народниот 
правобранител. 

Итно преземање мерки за средување на нарушената безбедносна состојба, 
зајакнување на стручноста во управувањето и подобрување на условите за престој во казнено-
поправните установи со цел почитување на правата на осудените и притворените лица 
согласно домашните прописи и меѓународните стандарди и јакнење на контролните 
механизми особено на планот на безбедноста заради  гарантирање на правото на живот. 

Преземање мерки за деблокирање на процесот на денационализација, особено во 
постапките за решавање на предметите во втор степен и покренување постапка за 
утврдување одговорност за ваквите состојби. 

Второстепените владини комисии што одлучуваат по предметите од областа на 
имотно-правните работи и доделување градежно земјиште, премерот, катастарот и 
запишувањето права на недвижностите, како и од транспортот и врските и животната средина 
да ги почитуваат законските рокови за одлучување и одговорно да се однесуваат кон 
интервенциите на Народниот правобранител. 

Министерството за образование, комисиите за денационализација во Министерството 
за финансии, Министерството за труд и социјална политика, Секторот за уредување и 
документирање градежно земјиште во Министерството за транспорт и врски и Секторот за 
премер и катастар на Државниот завод за геодетски работи поефикасно да постапуваат во 
работењето и да ја подобрат соработката со Народниот правобранител. 

Државниот инспекторат за заштита на животната средина континиурано да ги следи 
состојбите со животната средина, а Службата за животна средина да не издава согласност за 
работа без обезбедување еколошко-технолошки елаборат.  

Преземање континуирани активности од надлежните државни институции и органите на 
единиците на локалната самоуправа за унапредување на состојбите во животната средина и 
подигање на еколошката свест на граѓаните. 
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Почитување на законските одредби кои ја регулираат материјата работен однос во 
остварувањето на правата на работниците од страна на работодавците и поголема 
ангажираност на трудовата инспекција особено во приватниот сектор.  

Обезбедување услови за сместување на социјално загрозените-станбено необезбедени 
лица.  

Законска распределба на социјалната помош на граѓани кои имаат реална потреба со 
што ќе се создадат услови за зголемување на износот на помошта.  

Навремено и законито постапување по барањата на граѓаните за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување  особено во постапките пред 
Второстепената комисија на Владата на Република Македонија и елиминирање на појавите на 
корупција при оценување на работната способност. 

Доследна примена на законската регулатива за остварување на правата на 
здравствена заштита на секој граѓанин и почитување на лекарскиот кодекс во давањето 
здравствени услуги.  

Најдобриот интерес на детето да биде приоритет при креирање на политиката за 
заштита на правата на децата, да се обезбедат предуслови и средства за задоволување на 
потребите на сите деца со почитување на: недискриминацијата, најдобриот интерес и 
учеството на децата во прашања од нивен интерес. Спроведување ефикасни мерки за 
заштита на децата од секаков вид насилство. 

Законито одлучување и почитување на роковите при остварувањето на правата на 
граѓаните во областа на образованието и заштита и унапредување на ученичкиот и 
студентскиот стандард. 

 Поефикасно постапување на Комисијата за заштита на конкуренцијата во спречувањето 
на злоупотребата на монополската позиција на давателите на услуги и изготвување комплетна 
регулатива за либерализација на пазарот на фиксната телефонија.  

 Доследно спроведување на уставната обврска за соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни 
институции на сите нивоа, како и реализација на годишните планови за соодветна и правична 
застапеност. 

 Донесување посебен Закон за заштита од дискриминација што ќе создаде правна рамка 
за имплементирање на уставниот принцип и меѓународните стандарди во оваа област.  

Интензивирање на активностите за заокружување на процесот на децентрализација, 
информирање на граѓаните за остварувањето на нивните права пред органите на локалната 
самоуправа и унапредување на соработката со Народниот правобранител.  



 

 
 
 
 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ  
ВО 2006 

 
 
 
Во 2006 година Народниот правобранител ќе продолжи да  ги насочува активностите 

првенствено кон остварување и заштита на слободите и правата на граѓаните, согласно 
Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните стандарди. 

 

 Народниот правобранител ќе учествува и ќе придонесе во доизградувањето на 
законската регулатива заради успешно спроведување на процесот на евроинтеграција на 
Република Македонија и хармонизација на домашното со законодавството на Европската 
унија. 

 Ќе се интензивира востановениот метод за вршење непосредни увиди во работењето 
на органите спрема кои Народниот правобранител надлежно постапува, заради непосредно 
истражување на повредите на правата на граѓаните.  

 Особено внимание ќе се посвети на следењето на состојбите во остварувањето и 
заштитата на начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност.  

 Народниот правобранител ќе продолжи со наоѓање нови  форми и методи за поблиска 
соработка и комуникација со органите и институциите на централната и локалната власт, како 
и со невладините организации за заедничко делување на планот на превенцијата, заштитата и 
почитувањето на слободите и правата на граѓаните.  

Ќе продолжат активностите за афирмација на Институцијата и едукација на граѓаните 
за улогата и значењето со програмирање активности за промоција на правата на граѓаните.  

 

Посебно внимание ќе се посвети и на соработката и користењето на средствата за 
јавно информирање како многу значаен и ефикасен инструмент во функционирањето на 
Народниот правобранител.  

 

На организациски план ќе продолжат активностите за унапредување на просторните и  
техничките услови за работа на Институцијата. 

 

Од особено значење за Институцијата во 2006 година ќе биде реализацијата на 
Проектот за техничка помош на Народниот правобранител, финансиран од Шведската влада, 
со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Со реализација на овој проект се очекува да се 
обезбеди унапредување и стручна надградба на вработените во Институцијата и запознавање 
со меѓународните стандарди и практики на полето на заштитата на човековите слободи и 
права. 

 

Народниот правобранител ќе ја продолжи соработката 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 со учества на семинари, 
конференции, и други настани од интерес за унапредување на работата. Со особено внимание 
ќе се разгледаат и прифатат понудените проекти и програми што ќе бидат значајни за 
унапредувањето на човековите права. Во соработка со Омбудсманот на Грција ќе се 
реализира проектот “Омбудсманот и јавната администрација”, а со поддршка на Европската 
комисија проектот “Остварувањето и заштитата на правото на недискриминација”.   

 

Како член на Секретаријатот на Франкофонската омбудсман асоцијација, Европскиот 
омбудсман институт, Меѓународниот омбудсман институт и на Европската мрежа на 
омбудсмани за деца Народниот правобранител ќе продолжи активно да учествува во работата 
на овие еминентни организации. 
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Народниот правобранител 
во практиката 
 
 
 

Недискриминација 
 
 
НП бр.420/05 

До Народниот правобранител 
претставка достави И.Л. од Скопје во која 
наведе дека и се повредени правата од ЈП 
“Македонски железници”-Скопје поради 
непочитување на уставното и законско право на 
соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во органите на 
државната власт и другите јавни институции. 

Од претставката произлезе дека 
Јавното претпријатие донело Решение за 
престанок на работниот однос со отказ поради 
економски, технолошки, структурални и слични 
промени, на што подносителката поднела 
приговор до Комисијата за работни односи на 
ЈП “Македонски железници”.  

Народниот правобранител констатира 
повреда на правата на подносителката, со 
оглед дека Управниот одбор на Јавното 
претпријатие при одлучувањето не постапил во 
смисла на Амандманот ВИ на Уставот на 
Република Македонија, во кој како темелна 
вредност на уставниот поредок е предвидена и 
соодветната и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во 
органите на државната власт и другите јавни 
институции на сите нивоа. 

Имајќи ги предвид надлежностите што 
произлегуваат од Амандманот ЏИ на Уставот на 
Република Македонија и одредбите од Законот 
за народен правобранител, Народниот 
правобранител со повеќе дописи се обрати до 
Јавното претпријатие “Македонски железници”-
Скопје и побара во целост да се прифати 
приговорот на подносителката, а во таа смисла 
да се укине решението за престанок на 
работниот однос по што ќе се донесе ново 
решение според кое подносителката ќе биде 
распределена на работно место што одговара 
на нејзината стручна подготовка. 

ЈП “Македонски железници” го извести 
Народниот правобранител дека приговорот е 
уважен, а подносителката е распределена на 
соодветно работно место. 
 

 

Полициско постапување 
 
 
НП бр.153/05 

С.Р. од Скопје поднесе претставка за 
повреда на неговите права од страна на 
Единицата за специјални задачи при 
Министерството за внатрешни работи во текот 
на полициска акција за апсење на неговиот брат 
И.Р при што врз него била применета 
прекумерна употреба на сила што резултирало 
со телесни повреди. 

Во текот на постапката Народниот 
правобранител констатира дека наводите се 
основани поради што од Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди побара 
спроведување внатрешна контрола, откривање 
на идентитетот на овластените службени лица 
кои нанеле повреди на подносителот на 
претставката, покренување соодветна постапка 
против истите и доставување информации за 
нивниот идентитет до Народниот 
правобранител. 

Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди не ги прифати 
фактите за пречекорување на службените 
овластувања и прекумерна употреба на сила од 
страна и не го откри идентитетот на службените 
лица повикувајќи се на Законот за 
класифицирани информации. 

За Народниот правобранител тоа беше 
попречување на работата бидејќи барањето да 
поседува безбедносен сертификат заради 
пристап до класифицирани информации е 
спротивно на членот 27 од Законот за 
народниот правобранител според кој органите 
на државната управа и другите државни органи 
и организации се должни на народниот 
правобранител да му ги обезбедат сите барани 
докази, податоци и информации, без оглед на 
степенот на доверливост и да му овозможат 
спроведување на постапката. 

За сите аспекти на проблемот на кој 
наиде Народниот правобранител со посебна 
информација беше известен министерот за 
внатрешни работи, но бидејќи и тоа не ги даде 
очекуваните резултати, народниот 
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правобранител случајот му го предаде на 
јавниот обвинител до кого достави Барање за 
покренување постапка заради утврдување 
казнена одговорност против непознати 
овластени службени лица на Министерството за 
внатрешни работи. 

Според информациите од Јавното 
обвинителство барањето е прифатено и во тек 
е преткривична постапка пред Основното јавно 
обвинителство во Скопје.  
 
НП бр. 2257/05 

Подносителот на претставката Т.А. од 
Скопје од Народниот правобранител побара да 
интервенира до Секторот за внатрешни работи 
во Скопје да му се вратат ловечката пушка и 
дозволата за нејзино поседување и носење. 

Откако констатира дека наведените 
предмети на подносителот на претставката со 
решение на Секторот привремено му биле 
одземени поради сомнение за сторено кривично 
дело, а кривичната пријава од страна на 
Основното јавно обвинителство била отфрлена, 
Народниот правобранител до Секторот за 
внатрешни работи упати укажување во кое 
побара да се преиспита решението за 
привремено одземени предмети од 
подносителот на претставката, да се одлучи 
согласно Законот и притоа да се земе предвид 
фактот дека кривичната пријава што била 
причина за нивно одземање е отфрлена од 
страна на Основното јавно обвинителство од 
Скопје. 

Врз основа на даденото укажување, 
Секторот за внатрешни работи со повратна 
информација го информира Народниот дека 
донел решение за запирање на постапката, а 
подносителот на претставката информира дека 
привремено одземените предмети му се 
вратени. 
 
 

Правосудство 
 
 
НП бр.67/05 

Осуденикот А.Д. во претставката 
наведе дека поради влошената здравствена 
состојба до Управата на казнено–поправната 
установа “Идризово” поднел барање да му се 
овозможи лекување во соодветна здравствена 
установа, но по барањето долго време не било 
одлучено. 

Откако утврди дека наводите се 
основани Народниот правобранител достави 
препорака до установата, со која побара 
осуденикот да биде упатен до стручно лице-
специјалист кое ќе ја оцени потребата и 
неопходноста од здравстена заштита надвор од 
установата. 

Укажувањата на Народниот 
правобранител дадени во препораката беа 

прифатени од лекарот во установата, а 
осуденикот беше упатен во Заводот за 
физикална терапија и рехабилитација каде му 
беше укажана соодветна здравствена заштита. 
 
 
НП бр.109/05 

Во претставката од М.Т. од Струмица 
беше наведено дека повеќе од пет години 
неправедно се одолжува постапката по жалба 
пред Апелациониот суд во Штип по предметот 
Гж.бр.847/00 во која се јавува како странка. 

Бидејќи стануваше збор за сериозна 
повреда на правото на судење во разумен рок, 
Народниот правобранител по непосредниот 
увид во судскиот предмет констатира дека 
претставката е во целост основана и дека 
предметот не е земен во работа поради што 
побара итно постапување. Поради констатирано 
флагрантно кршење на принципот судење во 
разумен рок, Народниот правобранител за 
неправилностите во работата на судијата кој 
требало да постапува по предметот го извести 
Републичкиот судски совет и побара 
покренување постапка за утврдување на 
неговата стручност и совесност во вршење на 
судиската функција. 

Врз основа на ваквата интервенција по 
спроведена постапка од страна на 
Републичкиот судски совет судијата на 
Апелациониот суд од Штип беше разрешен од 
функцијата. 
 
 

Имотно-правни односи 
 

НП бр. 1729/03 
Граѓанин М.Р. од Гостивар до 

Комисијата за денационализација во Гостивар 
поднел Барање за денационализација на 
12.10.2000 година по кое воопшто не е донесено 
првостепено решение. Поради тоа на 
29.10.2003 година граѓанинот поднесе 
претставка во контекст на која Народниот 
правобранител до првостепениот управен орган 
упати препорака за приоритетно постапување и 
одлучување по конкретниот предмет, со 
напомена дека во случајот е без значење 
околноста што по однос на имотот-предмет на 
денационализација со соодветна одлука на 
надлежниот суд е определен надомест. Ова 
затоа што меѓу другото предмет на 
денационализација не е одземен имот за кој е 
платен, односно даден надомест, а во 
конкретниов случај определениот надомест 
воопшто не е платен, односно даден, при што 
без значење е и околноста дека именуваниот 
можел да бара наплата на надоместот во 
евентуална судска постапка. 
 Народниот правобранител е известен 
дека дадената препорака се прифаќа бидејќи од 
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страна на првостепениот управен орган е 
изготвено предлог-решение со кое предметното 
барање се уважува при што ваквото решение во 
меѓувреме Комисијата за контрола го вратила 
со забелешки барањето да биде одбиено затоа 
што граѓанинот не бил совесен во изминатиот 
период и можел да бара плаќање на 
определениот надомест за одземениот имот во 
судска постапка, притоа повикувајќи се и на 
содржината на Упатството за работа издадено 
од Комисијата за координација на работата на 
комисиите кои одлучуваат по барањата за 
денационализација. 
 Со оглед на таквата состојба, 
Народниот правобранител во натамошниот тек 
на постапката достави правно мислење до 
министерот за финансии при што од Комисијата 
за координација беше известен дека органот за 
денационализација во целост ќе ја има предвид 
содржината на мислењето, но Комисијата за 
контрола и понатаму не го одобрува предлог 
решението, иако Комисијата што одлучува по 
Барањата за денационализација повикувајќи се 
меѓу другото и на содржината на дописите на 
Народниот правобранител постојано бара 
негово одобрување што  е потврдено и со 
непосреден увид во списите од предметот. 
 Токму поради ваквото некоординирано 
работење, органот за денационализација се 
уште нема донесено управен акт-решение во 
прв степен, иако од поднесувањето на 
предметното барање се изминати скоро 5 
години. 
 

НП бр. 509/05 
Граѓанинот Д. К. од Скопје, од 

Народниот правобранител со претставка 
побара преземање дејства пред Секторот за 
премер и катастар-Скопје во Државниот завод 
за геодетски работи поради повредено уставно 
гарантирано право на сопственост со оглед на 
тоа што по истекот на подолг временски период 
не било постапено по Барањето да се изврши 
измена во катастарот на недвижностите за КО 
Кисела Вода ИИ. 

Постапувајќи по формираниот предмет 
Народниот правобранител констатира дека 
претставката е основана затоа што ваквиот 
начин на постапување, односно непостапување 
е во спротивност со одредбите од Законот за 
општата управна постапка, како и соодветните 
одредби со кои е регулирана областа на 
премерот, катастарот и запишувањето на 
правата на недвижностите. 

Имено, најнапред неспорно беше дека 
во случајов воопшто не е почитуван нормативно 
определениот рок за донесување решение 
согласно содржината на член 218 од Законот за 
општата управна постапка, кој изнесува 
најмногу два месеца сметајќи од денот на 
предавањето на уредно барање, а од денот на 

поднесување на предметното барање беше 
изминат период од шест месеци. 

Од друга страна пак, од самата 
претставка, околностите и приложените факти и 
докази исто така, неспорно произлегуваше дека 
правото на сопственост по однос на 
предметните недвижности произлегува од 
содржината на соодветна исправа-Договор за 
купопродажба на недвижен имот заверен од 
надлежен нотар, која согласно материјално-
правните одредби од областа на премерот, 
катастарот и запишувањето на правата на 
недвижностите претставува правен основ за 
измена во катастарот на недвижностите. 
Поради ваквата правна и фактичка состојба, 
Народниот правобранител до означениот орган 
достави допис во кој препорача приоритетно да 
се постапи и одлучи по конкретнава управна 
работа и тоа така што ќе биде уважено 
барањето поднесено од именуваниот 
подносител на претставката. 

Во оставениот рок надлежниот орган 
постапи во се по содржината на дадената 
препорака и граѓанинот го оствари неговото 
право. 
 
 

Урбанизам и градежништво 
 
 
НП бр.2525/05 
 Во врска со претставката од В. и Д.Н. од 
Гостивар, Народниот правобранител се обрати 
до Градоначалникот на Општина Гостивар и 
побара постапката за присилно извршување на 
Решението за уривање времено да биде 
запрена од извршување се до окончување на 
управната постапка по решението, односно до 
донесувањето одлука на второстепениот орган 
по вложената жалба, а со цел со 
предвременото уривање и иселување да не 
дојде до настанување на тешко надоместлива 
материјална штета која би настанала доколку 
надлежниот второстепен орган евентуално го 
понити споменатото решение. Истиот ден беше 
добиено известување од кое можеше да се 
констатира дека Градоначалникот е спремен да 
го почитува барањето на Народниот 
правобранител за времено запирање од 
извршување додека решението не стане 
конечно и извршно, односно до донесување 
второстепена одлука по жалбата.  
 
 

Животна средина 
 
 
НП бр. 499/05 

Народниот правобранител по сопствена 
иницијатива покрена постапка по напис објавен 
во дневниот печат за уништување на 
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природната реткост Строг природен резерват 
“Езерани” на Преспанското Езеро. 

Во текот на постапката Народниот 
правобранител се обрати и оствари повеќе 
контакти со службени лица од повеќе надлежни 
органи. Од Министерството за животна средина 
и просторно планирање-Државен инспекторат 
за животна средина беше побарано да се 
изврши инспекциски надзор врз предметниот 
локалитет и врз основа на констатираната 
состојба да се донесе соодветна одлука. 
Барање со истата содржина беше упатено и до 
Државниот инспекторат за земјоделство. 
Државниот инспекторат за животна средина го 
извести Народниот правобранител дека по 
извршениот инспекциски надзор и 
констатираната фактичка состојба, донело 
решение со кое на лицето С.А. од село Асамати 
му е забрането вршење земјоделски активности 
на земјишната парцела на територијата на 
Строгиот природен резерват “Езерани”. Од 
одговорот на Државниот инспекторат за 
земјоделство Народниот правобранител утврди 
дека е констатирана иста фактичка состојба и 
дека во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопансво во тек е постапка 
по барање на лицето С.А. за доделување на 
земјиштето под долгорочен закуп. 

Во натамошниот тек на постапката, во 
врска со Барањето за доделување на 
предметното земјиште под долгорочен закуп, 
Народниот правобранител достави мислење до 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во кое истакна дека нема 
законски основ земјоделското земјиште што е 
предмет на постапката за доделување на 
долгорочен закуп да биде предмет на 
располагање со давање под долгорочен закуп, 
со оглед дека подлежи на строга заштита. 

За исходот на постапката по ова 
барање, Народниот правобранител се уште не е 
известен. Бидејќи предмет на оваа постапка 
претставува загрозување и деградација на дел 
од земјиштето во сопственост на Република 
Македонија, Народниот правобранител се 
обрати и до Јавното правобранителство за 
подрачје на Битола и Ресен со барање против 
лицето С.А. да се преземат законски мерки за 
заштита од узурпација од каде е известен дека 
е постапено по барањето.  

Постапката по овој предмет е во тек. 
 
 

Работни односи 
 

НП бр. 1732/05  
 Подносителите на претставката бараа 
интервенција во постапката на засновање 
работен однос во Казнено-поправната установа 
во Тетово на работното место помлад 
соработник, а врз основа на успешно 

завршената обука во практичниот дел како 
курсисти на “ПАЦЕ” програмата. Рокот за 
засновање на работниот однос бил на 
01.02.2005 година, а именуваниот орган тоа не 
го сторил повеќе од седум месеци.  
 По доставеното укажување за сторена 
повреда на правата од работен однос на 
подносителите на претставката од страна на 
Министерството за правда, поради 
неприменување на законската обврска на 
засновање работен однос со курсистите од 
“ПАЦЕ” програмата и со оглед на веќе 
изминатиот период кога тоа требало да се 
направи, Народниот правобранител доби 
известување дека подносителите на 
претставката на 20.09.2005 година добиле 
решенија, односно потпишале договори за 
работа во Казнено-поправната установа во 
Тетово.   
 
 

Станбени односи 
 
 
НП бр. 688/05 

До Народниот правобранител 
претставка достави Е.С. од Штип, во која 
побара интервенција пред Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија-Подрачна 
единица-Штип поради неспроведување на 
Договорот за закуп на стан од причини што во 
станот било бесправно вселено друго лице. 

Со оглед дека и покрај бројните барања 
за преземање соодветни мерки за иселување 
на бесправно вселеното лице Јавното 
претпријатие не постапило, Народниот 
правобранител упати допис до претпријатието 
во кој препорача да се постапи согласно 
одредбите на Законот за домување, според кои 
закуподавачот е должен на закупецот да му 
овозможи непречено користење на станот под 
услови определени со договорот за закуп. 
Воедно Народниот правобранител предупреди 
дека во истиот закон предвидени се казнени 
одредби за правното лице кое не му 
овозможува на закупецот непречено користење 
на станот  или не го предава станот на 
користење и побара во најбрз можен рок да 
бидат преземени соодветни мерки и активности 
за остварување на законските права на 
подносителот во смисла создавање услови за 
фактичко предавање на станот во негово 
владение.  

Постапувајќи во смисла на дадената 
препорака, Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија-Подрачна единица-
Штип го извести Народниот правобранител дека  
предметниот стан е предаден во непосредно 
владение на подносителот. 

 



       

Godi{en izve{taj   2005 77

 

Социјална сигурности и заштита 
 
 
НП бр.1032/04 
 Подносителот на претставката Р.Ј. 
неколкупати од 2002 година се обратил со 
барање за остварување право на паричен 
надоместок за помош и нега од друго лице до 
Меѓуопшинскиот центар за социјална работа-
Тетово, меѓутоа по барањата не било 
постапувано. 

Народниот правобранител неколкупати 
интервенираше првин до Центарот за социјална 
работа, а потоа и до надлежните комисии за 
оценка на работната способност за побрзо 
одлучување по барањата на граѓанинот 
потенцирајќи го фактот станува збор за лице 
постаро од 80 години кое според оценките на 
матичниот лекар и лекар специјалист има 
потреба од помош и нега од друго лице. 

Со оглед на тоа што подносителот на 
претставката неколку години бараше 
остварување право на надоместок за помош и 
нега од друго лице, но поради 
некоординираност на надлежните органи и 
неблаговремен преглед од Комисијата за 
оценка на работната способност не можеше да 
го оствари правото, Народниот правобранител 
оцени дека надлежните органи неосновано ја 
одолжуваат постапката за одлучување по 
неговите барања. Поради тоа Народниот 
правобранител интервенираше пред 
надлежните органи веднаш да постапат по 
барањата на подносителот, Комисијата за 
оценка на работната способност веднаш да 
изврши увид и да донесе наод и мислење, а 
Центарот за социјална работа без одлагање врз 
снова на наодот на Комисијата да донесе 
соодветно решение. 

Постапувајќи по овие барања и 
интервенции Центарот за социјална работа по 
донесен наод од надлежната комисија донесе 
решение со кое на подносителот на 
претставката му го призна правото на паричен 
надоместок за помош и нега од друго лице за 
неколку години наназад почнувајќи од денот на 
поднесувањето на барањето. 
 
 

Пензиско и инвалидско  
осигурување 
 
НП бр.2102/05 

Граѓанинот Р.Д. од Скопје достави 
претставка до Народниот правобранител во која 
наведе дека му се повредени правата од 
пензиско и инвалидско осигурување со тоа што 
надлежните органи не му овозможувале да го 
оствари правото на надоместок за телесно 
оштетување за што бил принуден да заведе и 

управен спор кој завршил со пресуда на 
Врховниот суд со која било прифатено неговото 
тужбено барање. 

По проучувањето на изнесените наводи 
и приложената документација Народниот 
правобранител констатира дека се повредени 
правата на подносителот на претставката, па до 
надлежниот второстепен орган упати 
укажување веднаш да се преземат соодветни 
дејства во насока на донесување законито 
решение со доследно почитување на 
упатствата на Врховниот суд на Република 
Македонија во донесената пресуда. 

Во натамошниот тек на постапката по 
доставена ургенција до второстепениот орган 
беше донесено решение со кое подносителот 
на претставката го оствари правото на паричен 
надоместок за телесно оштетување. 
 
 

Здравствена заштита 
 
 
НП бр. 470/05 

До Народниот правобранител доставена 
беше претставка од граѓанинот А.П. од 
Струмица во која беше укажано на повреда на 
правата од здравствено осигурување од страна 
на Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија поради неиздавање сини 
картони. 

По проучувањето на наводите во 
претставката и приложената документација 
Народниот правобранител оцени дека се 
повредени правата на подносителот на 
претставката од страна на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, кој не 
му издавал сини картони поради претходно 
неподмирен долг од страна на работодавецот, 
па достави препорака со која побара Фондот да 
го пријави како осигуреник по нов основ и да му 
издаде сини картони, а за претходно 
наведениот период да биде задолжен да ги 
плати придонесите. Во спротивно доколку не 
постои спремност за доброволна наплата да се 
покрене со закон предвидена постапка за нивна 
наплата. 

Фондот го извести Народниот 
правобранител дека е постапено по 
укажувањето, односно  подносителот на 
претставката го оствари правото на 
здравствено осигурување. 
 
НП бр.363/05 

Г.А.К. од Скопје во претставката наведе 
дека во постапката за признавање надоместок 
за плата за време на привремена спреченост за 
работа поради бременост, раѓање и мајчинство 
пред Фондот за здравствено осигурување и се 
повредени уставните и законски права со 
нецелосна исплата на паричниот надоместок на 
плата за време на спреченоста од работа. 
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Народниот правобранител констатира 
дека претставката е основана и упати 
укажување до Фондот дека не постојат законски 
пречки барањето на подносителката да биде 
удоволено и побара со законито решение да и 
се овозможи да го добие надоместокот кој е 
соодветен на нејзините плати. Фондот за 
здравствено осигурување, Подрачна служба 
Скопје повторно донесе негативно решение.  

Во натамошниот тек на постапката 
Народниот правобранител во повеќе наврати 
интервенираше до министерот за здравство 
укажувајќи дека се исполнети сите законски 
претпоставки за донесување законито решение 
со кое подносителката ќе го оствари правото на 
соодветен надоместок. 

Укажувањето на Народниот 
правобранител беше во целост почитувано со 
донесување акт со кој на подносителката на 
претставката и се призна бараниот надоместок 
за време на спреченоста од работа поради 
бременост, раѓање и мајчинство. 
 
 

Детски права 
 
 
НП бр.665/05 

Подносителот на претставката С.С. 
побара заштита на правата на неговото 
малолетно дете во постапката за уредување на 
личните контакти меѓу детето и мајката со која 
не живееше, односно побара интервенција на 
Народниот правобранител поради неземањето 
предвид на мислењето и ставот на детето во 
врска со остварувањето на правото да одржува 
лични контакти со неговата мајка при 
донесувањето решение од страна на Центарот 
за социјална работа. 

Ценејќи дека се повредени правата на 
детето, кое според возраста и зрелоста беше 
способно да го изнесе неговото мислење, 
Народниот правобранител им укажа на 
надлежните органи дека согласно Конвенцијата 
за правата на детето и Законот за семејството 
при уредувањето на начинот на остварувањето 
на личните контакти меѓу детето и мајката мора 
да се земе предвид мислењето и ставот на 
детето и на тоа мислење да му се обрне должно 
внимание водејќи притоа сметка за најдобриот 
интерес на детето. 

Постапувајќи по овие укажувања 
Министерството за труд и социјална политика, 
пред кое беше поднесена жалба, го поништи 
решението на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа и предметот го врати на 
повторно разгледување и одлучување. 
 
 
 
 
 

Образование 
 
 
НП бр. 1173/05  

Подносителот на претставката М.К. 
побара заштита на правата поради не 
спроведување судска одлука со која Факултетот  
на кој студира се задолжува да му го врати 
износот на име партиципација со законска 
камата и да му се надоместат судските 
трошоци. Воедно, против подносителот на 
претставката беше покрената дисциплинска 
постапка, по што му беше изречена 
дисциплинска мерка со што го изгуби статусот 
на студент за учебната година во која беше 
изречена мерката.  

Народниот правобранител укажувајќи 
на неприкосновеноста и задолжителноста на 
судските одлуки побара Факултетот да ја 
спроведе судската одлука и да ја преиспита 
важноста на изречената дисциплинска мерка со 
оглед на тоа што се однесуваше само за 
учебната година во која е изречена. 

Во таа смисла Народниот 
правобранител му укажа на Факултетот дека 
дисциплинската мерка е завршена, со оглед на 
тоа што е започната нова учебна година и 
побара деканот да одлучи  подносителот на 
пртеставката повторно да се стекне со статус на 
студент. 

Укажувањата на Народниот 
правобранител беа прифатени и беше донесено 
решение за повторно стекнување статус на 
студент на подносителот на претставката, и 
воедно средствата му беа исплатени согласно 
судска пресуда. 

 
 

Потрошувачки права 
 
 
НП бр.1668/05  
 Граѓанинот В.С. од Струмица се обрати 
до Народниот правобранител со барање заштита 
на правата, за кои сметаше дека му се повредени 
од страна на “Електродистрибуција”-Струмица. 

Од претставката и доказите доставени во 
прилог произлезе дека подносителот се стекнал 
со право на сопственост на стан согласно 
соодветен договор за купопродажба, поради што 
се обратил до Подружница 
“Електродистрибуција”-Струмица со барање да се 
евидентира како корисник на електрична енергија 
за предметниот стан, но му било укажано дека 
поради неподмирени сметки за периодот кога 
станот не бил во негово владение, односно 
сопственост, броилото т.е. сметките и натаму ќе 
бидат на име на претходно евидентираниот 
корисник. 
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Воедно, подносителот е задолжен да ги 
плати сите неподмирени сметки за периодот кога 
не бил сопственик. 

Народниот правобранител согласно 
Законот за облигационите односи достави 
препорака до Подружница Струмица со барање 
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 спорниот долг. 

Препораката беше прифатена. 
 
 

Финансии и финасиско 
работење 
 
 
НП бр.426/05 

Граѓанинот В.И. од Скопје поднесе 
претставка во која наведе дека во својство на 
купувач со АД “Промет Тутун”-Скопје склучил 
Договор за купопродажба на недвижен имот-
деловен простор во Куманово. Воедно 
подносителот наведе дека и покрај тоа што го 
платил данокот на промет на недвижности и 
права Министерството за финансии-Управа за 
јавни приходи-Регионална дирекција-Штип-
Даночно одделение во Куманово не му го 
заверува договорот поради што смета дека му 
се повредени уставните и законските права.  

По проучување на изнесените наводи во 
претставката и приложените материјални 
докази Народниот правобранител согласно 
овластувањата од член 24, став 1, алинеја 3 од 
Законот за народниот правобранител оствари 
средба со раководителот на Даночното 
одделение во Куманово, при што констатира 
дека на именуваниот граѓанин не му се 
заверува договорот за купопродажба поради 
тоа што АД “Промет Тутун”-Скопје има 
неизмирени обврски  по разни основи (ДДВ, 
персонален данок и други даноци) и дека тоа 
впрочем произлегува од Заклучокот на 
Управата за јавни приходи донесен  во ноември 
2004 година со кој не се дозволува да се изврши 
заверка на договор за купопродажба, доколку 
купувачот или продавачот не ги подмириле сите 
обврски спрема Управата на јавни приходи. 

Народниот правобранител согласно 
овластувањата упати препорака Управата за 
јавни приходи да изврши заверка на договорот 
за купопродажба со цел именуваниот граѓанин 
да го обезбеди правото за пренос на 
сопственоста на недвижностите во 
катастарските и другите јавни книги. 

Во натамошниот тек на постапката 
Наодниот правобранител констатира дека е 
постапено по препораката. 
 
 
 
 

Други области 
 
 
НП бр.224/05 

До Народниот правобранител 
претставка достави С.И. од с. Пирок Тетово во 
која наведе дека од страна на Министерството 
за внатрешни работи–Оддел за организиран 
криминал–Тетово му се повредени уставните и 
законските права бидејќи не доставило 
мислење до Министерството за финансии-
Скопје по однос на тоа дали од безбедносен 
аспект постојат пречки за извршување дејност 
за приредување игри на среќа и забавни игри во 
објектот “Голд Клуб” лоциран на ул. “Тодор 
Циповски Мерџан” б.б.–Тетово. 

Народниот правобранител согласно 
овластувањата укажа на потребата за 
постапување во контекст на претходно 
изложеното, односно Министерството за 
внатрешни работи-Оддел за организиран 
криминал-Скопје до Министерството за 
финансии-Скопје да достави мислење кое 
согласно Законот за игри на среќа и забавните 
игри претставува услов надлежниот орган на 
именуваниот граѓанин да му издаде лиценца за 
приредување игри на среќа и забавни игри, а 
кое нешто всушност во неколку наврати од 
страна на Министерството за финансии-
Одделение за игри на среќа и забавни игри 
било побарано со дописи. 

Во натамошниот тек од постапката 
Народниот правобранител констатира дека 
Министерството за внатрешни работи 
постапило по укажувањето. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Во Институцијата 
 
 
 

Организација и начин на работа 
 

Организацијата на работата на Народниот правобранител е детерминирана од 
утврдената надлежност со Уставот на Република Македонија и Законот за народниот 
правобранител. Во функција на обезбедување систематичност во работењето и во насока на 
остварување на програмираните задачи Народниот правобранител делокругот на работата го 
извршува преку организациските единици во седиштето на институцијата во Скопје и преку 
подрачните канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип. 
 
 

Кадровска екипираност 
 

Во првата половина на 2005 година Народниот правобранител функционираше со 
вкупно 45 извршители во Стручната служба, со носителот на функцијата народен 
правобранител и четворица заменици во седиштето на Институцијата. Во втората половина на 
2005 година Собранието на Република Македонија избра шест заменици на народниот 
правобранител зо подрачните канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и 
Штип. 

Кон крајот на 2005 година делумно се заокружи кадровското екипирање на Стручната 
служба со вработување на 12 извршители, така што од крајот на извештајниот период во 
Институцијата делокругот на работите се реализира со 10 заменици на народниот 
правобранител и  57 извршители во Стручната служба. 

Според квалификациската структура на вработените 49 се со високо образование, 18 
со средна стручна подготовка и еден со основно образование. Од нив 42 се жени, а 26 мажи. 

Стручната служба има 30 Македонци, 20 Албанци, по двајца Срби, Роми и Власи и еден 
припадник на Турската заедница. 
 
 

Средства за работа 
 

Средствата за работа на Народниот правобранител се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија. Во 2005 година Народниот правобранител програмираните активности 
согласно позитивните прописи ги реализираше со 17.972.000,00 денари што не беше доволно 
за успешно функционирање на Институцијата. 

Поради недостаток на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за 
делумно завршување на програмските задачи значително помогнаа  донациите од 
Организацијата за безбедност и соработка - Мисија во Скопје (ОБСЕ) и Институтот Отворено 
општество  на Република Македонија - СОРОС. 

Како и во претходните години уште еднаш може да се констатира дека ваквиот начин на 
финансирање не е адекватен на позицијата и надлежностите на Народниот правобранител во 
уставно - правниот систем на Република Македонија бидејќи зависноста во поглед на 
финансиските средства од извршната власт значително ја намалува самостојноста и 
независноста и претставува пречка за остварување на функцијата. 

Поради тоа, неопходно е разрешување на ова прашање со востановување нов 
современ, транспарентен и независен систем на финансирање на Народниот правобранител. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*   Четири заменици во канцеларијата во Скопје и по еден заменик во подрачните канцеларии во Битола, Кичево, Куманово, 

Струмица,Тетово и Штип 
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