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Најзначајното од работата на                
Народниот правобранител  

          во 2006 година 
 
 
 

Самоиницијативноста, следењето на појавите со истражување на случаите и  
непосредните увиди на самото место беа начини и методи на работа на Институцијата, а 
интересот беше фокусиран особено на : 
 

-  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; 

-  Спроведување мерки и активности за анализа и утврдување на состојбите 
поврзани со начелото на недискриминација и соодветна и правична застапеност; 

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

 
Сето ова се темелеше на нашето мото: 
 

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

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

Еднакви во односот со 
сите. 

Професионални во рабо-
тата, отворени за сугестии и 
спремни за  постојано надгра-
дување. 
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Основното образование 
не е бесплатно! 

 

Народниот правобранител побара од 
Министерството за образование и од Владата 
на Република Македонија со закон да се 
утврди и да не се дозволи материјалната 
состојба на семејствата или несоодветните 
услови во училиштата да бидат причина за 
непосетување на основното образование. 

Министерството за образование и наука 
се согласи да обезбеди средства за оваа 
намена.  
 

Децата со посебни потреби 
немаат еднакви можности за 
вклучување во основното 
образование 

 

Истражувањето на Народниот правобра-
нител покажа дека и покрај постигнатите 
позитивни резултати со вклучувањето на 
децата со посебни потреби во обра-
зoвниот процес, овие деца се уште со 
потешкотии се вклучуваат во основното 
образование за што беше доставена 
информација до Министерството за 
образование и наука и до Владата на 
Република Македонија за преземање 
соодветни активности.   

 

Обвинет наставник во  
основно училиште за  
насилство врз ученик 

 

Ова беше резултат на 
поднесена пријава од Народ-
ниот правобранител по спрове-
дена постапка и констатирано 
малтретирање на ученик. 

 

 
Нема посебен третман на децата 
жртви на семејно насилство 

 

Начинот на кој центрите за социјална 
работа обезбедуваат заштита на децата 
од семејно насилство, беше предмет на 
опсежно истражување на Народниот 
правобранител. Констатираните состојби 
беа загрижувачки поради што беше 
побарано дополнување на законската 
регулатива и преземање посебни мерки за 
заштита на децата од семејно насилство 
за што беше информирана јавноста. 

 

 
Успеавме 758 граѓани да 
ги остварат нивните права  

 

Во извештајната година  по 
спроведени постапки, констатирани 
повреди и упатени интервенции 
Народниот правобранител им погна на 
758 граѓани да ги остварат нивните 
слободи и права.  
 
  

Зошто никој не го заштити 
тригодишниот Амид? 

 

Ваква беше реакцијата на 
Народниот правобранител по сознани-
јата дека во кампот “Чичино Село” 
тригодишно дете ќе го изгубеше 
животот како резултат на семејно 
насилство од вонбрачен сопруг на 
неговата малолетна мајка. Поради тоа 
Народниот правобранител побара 
заштита на детето и мајката и 
одговорност на надлежните органи за 
случајот. 

Резултат: Директорот на 
Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа беше разрешен, а 
мајката и детето згрижени од страна 
на Центарот за социјална работа. 
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Непрофесионално постапување на 
полицијата – причина за загуба на 
животот на еден малолетник 
 

 Во мај 2006 година малолетниот Трајан 
Беќиров од Скопје го загуби животот во водите на 
реката Вардар како последица на 
непрофесионалното постапување на припадници 
на Посебната единица на полицијата за борба 
против криминалот. Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди при 
Министерството за внатрешни работи и Јавниот 
обвинител и покрај инсистирањето на Народниот 
правобранител не најдоа за потребно да 
побараат расветлување на случајот со 
спроведување независна истрага од страна на 
надлежен истражен судија. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Дваесет и осум години 
потрага по правосилност 
на судска одлука 

Чекајќи ја правосилноста на 
оставинското Решение О. бр. 
550/78 од 10.11.1978на Основниот 
суд Скопје 1 од Скопје година 
наследничката П. Ч. починала, а 
нејзините наследници се уште се 
надеваат дека нема да ја доживеат 
судбината на нивната мајка 
очекувајќи дека судот ќе најде 
начин оставинското решение да го 
огласи за правосилно.    
 

 
 

Малтретирани војници  
во касарната во Битола 

 

Истрагата покажа дека поручник злоупот-
ребил службена положба со тоа што физички 
и психички ги малтретирал војниците поради 
што Народниот правобранител поднесе кри-
вична пријава. За случајот во тек е судска 
постапка.  

  

Стоп за незаконските  
колективни исклучувања 

 

Народниот правобранител енер-
гично се спротистави на противза-
конските колективни исклучувања 
на граѓаните заради наплата на 
неплатени сметки. Препораките 
беа прифатени 

 
 

 
Спречен обид граѓаните да 
станат сервис на државата 

 

Поради тоа што општините и 
Градот Скопје побараа граѓаните да 
го пријават нивниот имот, Народниот 
правобранител укажа дека граѓаните 
немаат обврски да го пријават еднаш 
пријавениот имиот. Интервенцијата 
резултираше со повлекување на 
анкетните листови.    

 

 
Неодговорен однос кон 
укажувањата на Народниот 
правобранител 

 

Зарем не треба да не загрижува 
фактот што граѓаните пијат жолтеникава 
вода со мирис на нафта или дишат 
воздух што мириса на сулфур или на 
некоја друга хемиска супстанца, како и 
поморот на рибите во нашите реки? 
Министерството за животна средина 
постојано повторува дека “се е во 
рамките на максимално дозволените 
граници“ покажувајќи неодговорен однос 
кон состојбите.  
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Осудени двајца затворски 
надзорници поради 
малтретирање затвореник 

 

    Откако Народниот правобрани-
тел констатира повреда на 
човековите права на затвореник 
поради малтретирање, поднесе 
пријава по што надзорниците беа 
огласени за виновни за извршеното 
кривично дело. 

 
 
 
 

 
 
 

Соработката со Омбудсманот релевантен  
фактор за развој на демократијата 

 

Во соработка со Проектот на Европската унија “TAIEX” од 20 до 22 
декември во Скопје Народниот правобранител организираше меѓународна 
конференција на која учествуваа сите омбудсмани од земјите во регионот, 
омбудсманите на Австрија, Каталонија и Шведска, како и претставници од 
Интернационалниот и од Европскиот омбудсман институт. 
 

Незаконска продажба на 
градежно земјиште  

 

Иако Народниот правобранител побара 
да се поништи склучен договор за продажба 
на градежно земјиште поради тоа што дел од 
земјиштето бил предмет на денационализа-
ција - тоа не се случи. 

  

 
Омбудсманот – промотор 
на административни 
реформи  

 

Ова беше тема на Семи-
нарот што Народниот правобра-
нител го организираше во Охрид 
во соработка со Омбудсманот на 
Грција (Проект “Еуномија”) и 
Омбудсманот на Каталонија. 
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   Јавност во работата и     

меѓународни активности 
 
 
 
 

Востановената практика на отворено 
и транспарентно дејствување заради 
доближување на Институцијата до 
граѓаните и во извештајната година се 
покажа како делотворен начин за 
постигнување резултати за нејзино 
соодветно позиционирање како контролен 
механизам без кој не може да функционира 
едно демократско општество какво што 
тежнее да биде Република Македонија. 

 Ако 2005 беше година на 
воведување нови методи и начини на 
работа, тогаш слободно може да се каже 
дека 2006 беше година на постигнување 
резултати не само на домашен, туку и на 
меѓународен план. 

Имено, и во извештајната година 
Народниот правобранител се трудеше 
навремено, доследно и ефикасно да 
презема дејства за заштита на правата на 
граѓаните, но и да ја информира јавноста, 
односно граѓаните за резултатите од 
неговите истраги секогаш тргнувајќи од 
ставот дека нивно неприкосновено право е 
да знаат како работи државната 
администрација. 

Користењето на инструментот јавна 
критика и понатаму се користеше за 
дополнителен притисок  врз државните 
органи заради доследно остварување на 
правата на граѓаните, но секогаш по 
спроведена истрага и објективно утврдена 
фактичка состојба што е показател за 
кредибилитетот и степенот на одговорност 
на институцијата Народен правобранител. 

Таканареченото “меко постапување” 
иманентно на Омбудсман институциите 
бидејќи немаат присилен инструментариум, 
се покажа како соодветен начин за 
објективно согледување на фактичката 
состојба и во најделикатните случаи кога 
јавноста беше принудена да формира 
мислење врз база на избрзани заклучоци на 
одредени субјекти во општеството, што 
најчесто не беа засновани на реални факти 
и околности. И во ваквите случаи Народниот 
правобранител докрај ја спроведуваше 
постапката, па потоа ја известуваше 
јавноста за своите ставови и мислења. 

 

 Ваквиот пристап во информирањето 
на Народниот правобранител му ја зацврсти 
позицијата во јавноста и ја зголеми 
довербата кај граѓаните, што е видно и од 
зголемениот број на претставки и 
благодарници добиени од граѓани кои по 
интервенција на Народниот правобранител 
го оствариле нивното право. 
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Ориентацијата на Институцијата во 
јавноста не беше само кон изнесување на 
негативните состојби од работата на 
државните органи, туку и на истакнување на 

позитивните промени во однесувањето и 
работењето на државните органи што оди 
во прилог на фактот дека Народниот 
правобранител не е востановен само за да 
ја коригира и критикува власта, туку и да и 
помогне во нејзиното успешно 
функционирање.  

Ова секако не ги отстрани во целост 
познатите препреки во комуникацијата со 
државните органи кои и понатаму до 
одреден степен не ги почитуваа барањата 
на Народниот правобранител што 
илустрира во која мера и колку ги познаваат 
овластувањата на институцијата Народен 
правобранител. 

Од тие причини Народниот 
правобранител често во јавноста 
истакнуваше дека граѓаните се повеќе 
информирани за неговите овластувања за 
разлика од органите на државната управа 
коишто треба да соработуваат со него и да 
ги имплементираат неговите барања и 
препораки за да можат граѓаните да ги 
остваруваат нивните права.  

Во 2006 година Народниот 
правобранител изврши неколку опсежни 
истражувања за семејното насилство и за 
вклученоста на децата со посебни потреби 
во образованието и одржа прес-
конференција за информирање на јавноста 
за утврдените состојби од аспект на 
работата на надлежните органи при што 
апелираше за преземање интензивни 
дејства за подобрување на законодавството 
во оваа сфера, за посебно дефинирање на 
семејното насилство врз децата и за 
поуспешна заштита од овој феномен. 

Анализата на состојбите во 
затворите резултираше со сеопфатна 
информација за оваа мошне деликатна 
сфера која заради запознавање на јавноста 
со останатите информации за одредени 
состојби во општеството беше ставена на 
вебстраната на Народниот правобранител 
која постојано се ажурира со податоци за 
дејствувањето и активностите на 
Институцијата на домашен и на 
меѓународен план. 

За одбележување е и тоа дека 
меѓународната заедница и во 2006 година 
се покажа како значаен фактор за 
зацврстување на позицијата на Народниот 
правобранител ако се има предвид дека 
Институцијата во текот на целата година 
работеше на проекти за зајакнување на 
капацитетите на професионален и на 
технички план. 

Имено, во соработка со Мисијата на 
ОБСЕ во Република Македонија и со 
финансиска помош на шведската Агенција 
за развој “СИДА”, а врз основа на претходно 
извршена евалуација од страна на странски 

експерт, планираните проекти за 2006 беа 
докрај имплементирани. 

Во таа насока беше спроведена 
обуката за усовршување на вештините за 
постапување по претставките која ја 
поминаа сите вработени од седиштето на 
канцеларијата во Скопје и од подрачните 
канцеларии на Народниот правобранител 
во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, 
Тетово и Штип. Обуката беше спроведена 
од шведскиот експерт г. Тимо Манинен кој 
претходно изготви евалуација на 
капацитетите на Институцијата.  
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Успешно беше реализиран и 
Проектот за унапредување на знаењата за 
човековите права, а едукацијата беше 
спроведена од реномирани домашни и 
странски експерти од институтот “Раул 
Валенберг” од Шведска. 

Како резултат на лоцираните 
слабости, во координација со подрачните 
канцеларии и седиштето на канцеларијата 
во Скопје, беше изведен Проектот за 
мрежно поврзување и достапност до 
интернет што во голем дел ќе ја олесни 
комуникацијата со вработените од 
подрачните канцеларии и ќе овозможи 
нивно соодветно функционирање. 

За таа цел беше спроведен и проект 
за проценка на постоечката апликација за 
предметно работење и можностите за 
нејзина надградба која би овозможила 
работа на подрачните канцеларии во 
самата апликација.  

Ценејќи дека размената на искуства 
е особено потребна за усовршување на 
начините на постапување и дејствување беа 
изведени две студиски посети: една во 
Кралството Шведска на Парламентарниот 
омбудсман и другата во Босна и 
Херцеговина на Федералниот омбудсман. 

Заради создавање соодветен 
библиотечен фонд за потребите на 
вработените во Институцијата, со помош на 
шведската Агенција за развој “СИДА” и 
Мисијата на ОБСЕ, беше набавена странска 
и домашна литература со содржини 
соодветни за работата на институцијата при 
што за библиотеката беше оспособена една 
просторија во рамките на институцијата. 

Зачестената комуникација и учество 
на разни семинари и конференции на 

различни теми, ја наложи и потребата од 
усовршување на знаењата на државните 
службеници на англискиот јазик поради што 
вработените во седиштето на институцијата 
и во подрачните канцеларии започнаа да 
посетуваат часови по англиски јазик.  

Дејствувањето на меѓународен план 
во 2006 го карактеризираше поактивно 
учество на голем број конференции и 
семинари на кои Народниот правобранител 
ги пренесуваше искуствата, предизвиците и 
потешкотиите со кои се соочува во своето 
работење. Така, на Конференцијата на 
националните институции за човекови права 
одржана во Белфаст, Северна Ирска, 
Народниот правобранител го пренесе 
македонското искуство во успешното 
справување со конфликти базирани на 
етничка основа што предизвика голем 
интерес и одобрување од страна на другите 
колеги бранители на човековите права. Како 
член на Секретаријатот на Асоцијацијата на 
омбудсмани од Франкофонијата Народниот 
правобранител учествуваше и на состанокот 
на кој се одржа во Намур, Белгија за измени 
на Статутот на оваа асоцијација. 

На Семинарот одржан во Сирос, 
Грција со наслов “Омбудсманот и 
пропустите во работењето на полицијата” 

Народниот правобранител имаше излагање 
на тема “Улогата на Омбудсманот во 
заштитата на ранливите групи - случаи на 
Ромите”.  

Соработката со омбудсманите од 
соседните земји во извештајната година се 
покажа како особено делотворна ако се има 
предвид дека Народниот правобранител во 
соработка со Омбудсманот на Грција, 
Омбудсманот на Каталонија и Проектот 
“Еуномија” организираше Семинар во Охрид 
на тема “Омбудсманот како институција за 
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административни реформи” на кој имаше 
излагање за медијаторската улога на 
омбудсманот во општествата во транзиција. 
На Семинарот учествуваа сите омбудсмани 

од земјите во регионот и пошироко. 

Како резултат на востановувањето 
на Омбудсман институцијата во Република 
Бугарија, Народниот правобранител 
учествуваше на Семинар организиран од 
оваа институција во Бугарија, но беше и 
домаќин на омбудсманот на Бугарија со цел 
да му ги пренесе искуствата од работењето 
со оглед дека институцијата Омбудсман во 
Република Македонија има деветгодишно 
искуство и е една од најстарите во регионот.  

Активностите на полето на детските 
права на меѓународен план и понатаму се 
изведуваа интензивно со тоа што освен што 
учествуваше на бројни семинари на теми за 
правата на децата, Институцијата 
учествуваше и на Годишното собрание на 
Европската мрежа на омбудсмани за деца 
(ЕНОК) во Атина на која меѓу другото се 
дискутираше за новите услови за членство 
во мрежата и нејзино поинакво 
функционирање согласно измените во 
Статутот.  

Соодветно на препораките на 
Европската унија по стекнувањето на 
кандидатскиот статус на земјата, се 
зголемија и обврските на органите на 
државната управа и на другите органи и 
организации што имаат јавни овластувања 
од аспект на нивното постапување по 
барањата на Народниот правобранител и 
имплементирањето на неговите препораки. 

Така, во 2006 година органите 
согласно оваа обврска за нивното 

постапување по барањата на Народниот 
правобранител започнаа да доставуваат 
тромесечни информации до Европската 
комисија во Брисел, а Народниот 
правобранител доставуваше свои 
информации за истото до Генералниот 
секретаријат во Владата на Република 
Македонија. 

Идентификувањето на Народниот 
правобранител како многу важен контролен 
механизам во општеството од  страна на 
Европската унија се потврди и со нејзината 
поддршка за организирање меѓународна 
конференциија во Скопје кон крајот на 2006 
година. 

Конференцијата беше организирана 
со Проектот на Европската унија “ТАIЕX” со 
наслов “Соработката на Омбудсманот - 
релевантен фактор за развој на 
демократијата”. 

Конференцијата беше отворена од 
страна на Претседателот на државата, а 
освен народниот правобранител поздравни 
говори одржаа и министерот за правда, 
амбасадорот на ОБСЕ и претставник на 
делегацијата на Европската комисија во 
земјата. Со цел да ја потенцира важноста од 

одржувањето на оваа конференција со свое 
излагање учествуваше и амбасадорот на 
Делегацијата на Европската комисија г. 
Ерван Фуере. 

На Конференцијата учествуваа сите 
омбудсмани од земјите во регионот, 
омбудсманите на: Австрија, Шведска и 
Каталонија, како и претставници од 
Интернационалниот и од Европскиот 
омбудсман институт.  

На Конференцијата се дискутираше 
за најгорливото прашање за секоја 
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омбудсман институција - соработката со 
органите на државната управа која 
претставува најважен фактор за успешно 
функционирање и доследно остварување на 
правата на граѓаните, што од друга страна 
пак, оди во насока на демократизација на 
општеството.  

Годината ја одбележа и 
одржувањето на две тркалезни маси на 
тема “Омбудсманот и локалната 
самоуправа” организирани во соработка со 
Мисијата на ОБСЕ и Советот на Европа. 
Тркалезните маси се одржаа во Тетово и во 
Штип при што активно учествуваа 
градоначалниците на сите општини во 
регионите на Тетово и Штип, како и 
претседавачите на советите на општините 
со цел да се унапреди комуникацијата 
помеѓу локалните власти и подрачните 
канцеларии на Народниот правобранител.  

 Соработката со Мисијата на ОБСЕ во 
Република Македонија и Проектот “СИДА” 
продолжува и во 2007 година со 
изведување нови проекти за понатамошно 
јакнење и унаредување на капацитетите на 
Институцијата. 
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      Низ призма на 
       бројките 

 
 
 
 Постоењето на соодветна законска рамка, ефикасни и професионални институции и 
стручни и компетентни службеници кои непристрасно, објективно и подеднакво го 
применуваат и спроведуваат правото се основните претпоставки за функционирање на 
правна држава. За жал, видот и бројот на претставки поднесени кај Народниот 
правобранител покажа отсуство на овие карактеристики на ефикасната и ефективна правда 
во изминатата година.  

 Работата на Народниот правобранител во остварувањето, заштитата и промоцијата 
на слободите и правата на граѓаните во текот на 2006 година, гледано низ призма на 
бројките, укажува дека се поголем број на граѓани се обраќаат до институцијата. Тоа од една 
страна укажува на фактот дека граѓаните се повеќе се свесни за можностите на Народниот 
правобранител во заштитата на нивните права. Сепак ова не треба да не радува бидејќи 
истовремено покажува дека  администрацијата, односно институциите на системот се уште 
се недоволно реформирани и треба уште многу да се сработи за таа да стане ефикасен 
сервис на граѓаните.   
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3076 
 

нови претставки 

 
 
 
 
 

 

 Општи податоци  
 

 
Графикон бр.1  

  Во 2006 година Народниот правобранител 
постапуваше по вкупно 4.282 претставки од кои во 
извештајниот период беа поднесени 3.076 претставки 
од 3.344 граѓани. Во 19 случаи Народниот 
правобранител покрена постапка по сопствена 
иницијатива, на разговор беа примени повеќе од 5.300 
граѓани во канцеларијата во Скопје и во подрачните 
канцеларии и беше одговорено на над 7.000 
телефонски јавувања.  

Во 2006 година бројот на примени претставки 
беше незначително поголем во однос на претходната 
година.  
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4282 
Претставки по кои 
постапуваше НП 

 
 

 

 

 

 Податоци по области 
 

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

областа на правосудството 793 или 25,78%; од областа на заштитата на правата при 
полициско постапување и други внатрешни работи 500 или 16,25%; од имотно-правната 
област 327 или 10,63%; од работните односи 326 или 10,60%; од областа на социјалните 
права 197, односно 6,40%; од пензиското и инвалидското осигурување 185 или 6,01%; од 
областа на урбанизмот и градежништвото 157 или 5,10%; од областа на потрошувачките 
права (комунални и други надоместоци) 100 или 3,25%; заштитата на правата на децата 86 
или 2,80%; од станбените односи 80 или 2,60%; здравствената заштита 59 или 1,92%; од 
областа на образованието, науката, културата и спортот 33 или 1,07%; од областа на 
финансиите и финансиското работење 24 или 0,78%; од областа на животната средина 20 
или 0,65%; од областа на дискриминацијата 10 или 0,33%; правата на воените лица и 
воените обврзници 5 или 0,16%; правата на заедниците кои не се мнозинство 1 или 0,03%; 
како и од други области за кои беа поднесени 173 или 5,62% претставки (Преглед бр.1, 
стр.14 и Графикон бр.3, стр.12). 

Прегледот на поднесените претставки по области во однос на претходната година 
покажува незначително намалување или зголемување. 

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 од други органи, како и од органи и 
организации што имаат јавни овластувања. 

 Графикон бр.3 
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Преглед бр. 1 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ПО ГОДИНИ 
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2006  1206 3076 3344 4282 11 2329 102 1005 758 43 204 54 231 16 3243 1039

2005  882 3053 3440 3935 33 2108 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206

 

Од претставките во кои подносителите се изјасниле за етничката припадност, може 
да се заклучи дека најголем број подносители се Македонци 821 или 54,88%; 499 или 
33,36% се припадници на албанската  етничка  заедница; најмал број, односно 7 или 0,47% 
се поднесени од  Македонци-Муслимани, додека 1819 или 54,87% од подносителите на 
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претставките не ја декларирале нивната етничка припадност. Може да се заклучи дека и 
понатаму бројот на подносителите на претставките кои не ја декларираат етничката 
припадност е се уште голем (Преглед бр.3 стр.16). 

Преглед бр.2 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2006 ПО ОБЛАСТИ 

начин на решавање 

Констатирани повреди 
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 

11 11 11 22  11  3 2  1 1  1 13 9 

Полициско 
постапување и други 
внатрешни работи 

500 512 244 744 2 334 32 192 159 6 27 1 3  533 211

Правосудство 
793 822 189 982 3 812 11 58 55 2 1    883 99

Воени лица и воени 
обврзници 5 5 7 12  5 2 2 1  1 1   8 4 

Социјална заштита 
196 202 36 233  91 5 96 78  18 4 1 3 174 58

Работни односи 
326 382 128 454 1 261 11 92 64 8 20 10 3  345 109

Станбени односи 
80 99 39 119  60 17 15 12  3 9 7  89 30

Здравствена заштита 
59 60 12 71  31  31 24  7 10 2  55 16

Пензиско и инвалидско 
осигурување 185 188 57 242  147 3 49 42  7 1 1 1 192 50

Образование, наука, 
култура и спорт 33 34 10 43  22  12 7  5 4   29 14

Права на децата 
87 89 20 106  45 4 43 35  8 5 2  84 23

Урбанизам и 
градежништво 157 246 54 211  137 15 23 11  12 1  3 163 48

Животна средина 
20 26 10 30  24  3 3      27 3 

Финансии 
24 24 12 36  16  21 10 10 1    36 0 

Имотно-правни односи 
327 352 311 638 1 130  294 190 15 89 3 211 5 336 302

Потрошувачки права  
100 108 32 132  64 2 51 47 1 3 1  3 114 18

Друго  
173 184 34 207 4 139  20 18 1 1 3 1  162 45

ВКУПНО: 3076 3344 1206 4282 11 2329 102 1005 758 43 204 54 231 16 3243 1039
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Преглед бр.3  
ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ 
СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ПО ОБЛАСТИ  

ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ  
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1 Недискриминација и соодветна и 
правична застапеност 

11  1 10 2 1  2     5  

2 Посебни полициски постапувања 
  

215 2  224 47 34 4 14  1  8 115 1 

3 Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 

285  1 285 8 196 5 5 2 8  2 59  

4 Правосудство 793 3  818 236 70 3 5 1  5 8 488 2 

5 Воени лица и воени обврзници 
 

5  1 4 2 1       1  

6 Социјална сигурност и заштита 
 

196   202 46 31 12 16  2 4 7 83 1 

7 Работни односи 326 1 2 378 90 48 2 2  2  3 231  

8 Станбени односи 
 

80   99 32 1 2 2    1 61  

9 Здравствена заштита 
 

59  2 59 15 6  2     36  

10 Пензиско и инвалидско 
осигурување 

185   188 64 42 3 1 1   2 75  

11 Образование, наука, култура и 
спорт 

33  1 33 13 3       16 1 

12 Права на децата 
 

87  5 83 17 5  2 2 1 1  55  

13 Урбанизам и градежништво 157   246 52 4 1 3   1  185  

14 Животна средина 20  2 24 4 1       19  

15 Финансии 24   24 6 2   1    14 1 

17 Имотно-правни односи 327 1 1 350 125 24 3 2   6 2 187 1 

18 Потрошувачки права  
 

100  1 107 26 17  2    3 59  

19 Друго  
 

173 4  180 36 13  1    1 129  

20 ВКУПНО: 
 

3076 11 19 3314 821 499 35 59 7 14 17 37 1818 7 

 

Според местото на живеење на подносителите на претставките најголем број 
претставки, односно 2.005 се од Скопје, потоа следат претставки на подносители од 
останатите поголеми урбани средини, кои со незначителни отстапувања одговараат на 
бројот на жителите. 
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83,84 %
  спроведени 
истраги на НП

Преглед бр.4 
П Р Е Г Л Е Д 

НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 
ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ 

 2005 год. 2006 год.  2005 год. 2006 год. 
Берово 18 16 Охрид 48 41 
Битола 263 277 Пехчево 3 2 
Богданци 3 1 Прилеп 57 78 
Валандово 3 7 Пробиштип 20 20 
Велес 77 57 Радовиш 46 54 
Виница 6 13 Ресен 13 9 
Дебар 12 10 Скопје 1169 1169 
Делчево 22 18 Струга 36 38 
Демир Хисар 15 22 Струмица 169 153 
Демир Капија 4 1 Свети Николе 185 10 
Дојран 1 3 Тетово 173 170 
Гевгелија 27 33 Штип 1 137 
Гостивар 119 80 Австрија 1 2 
Злетово - 1 Англија  1 
Кавадарци 56 29 Германија  3 
Кичево 121 135 Италија 2 2 
Кочани 45 34 Косово 7 8 
Кратово 16 11 Албанија 3  
Кр.Паланка 19 29 Бугарија 1 2 
Крушево              14 13 Хрватска 1 1 
Куманово           221 349 Србија 3 3 
М.Каменица        4 6 САД 2  
Мак.Брод 10 14 Турција 1 1 
Неготино 21 13    

В К У П Н О 3035 3076 

 
 
 
 
 

 

 

 

Постапување по претставки 
 

Во постапките по претставките доколку не беа потребни дополнителни испитувања, 
се постапуваше веднаш, а доколку беа неопходни дополнителни објаснувања 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 4.282 претставки постапката е завршена по 3.243 претставки или во 
75,74% случаи, додека по 1039 или 24,26% претставки постапката е во тек. (Слика бр.2) 
 Од завршените постапки по 3.243 претставки, за 1.637 претставки или во 50,48% 
случаи постапката е запрена, по 692 претставки или во 21,34% случаи не е покрената 
постапка, по 758 или 23,37% претставки е постапено откако Народниот правобранител 
констатира повреди на уставните и законските права на граѓаните, во 43 или 1.33% 
претставки Народниот правобранител ги презеде сите законски дејствија, 102 или 3.15% 
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претставки решени се на друг начин, а 11 или 0.34% случаи беа завршени без постапување 
поради тоа што претставките беа поднесени од анонимни подносители. (Слика бр.3) 

 Од 1005 претставки по кои 
Народниот правобранител констатира 
повреди на уставните и законските 
слободи и права, во 758 или 75,42% 
случаи беше постапено по 
интервенција на Народниот 
правобранител, во 204 или 20,30% 
случаи се уште не е постапено по 
интервенција на Народниот 
правобранител, а по 43 претставки или 
4,28% случаи Народниот 
правобранител ги презеде сите 
законски дејствија. 

 

Во 2006 година Народниот 
правобранител од вкупно 4.282 претставки 
постапуваше по 3.590 или 83,84%, а во 
692 или 16,16% претставки не покрена 
постапка. Покрај тоа што бројот на 
претставки по кои не е покрената постапка 
секоја година станува помал, Народниот 
правобранител цени дека се уште има 
граѓани кои не ги знаат доволно 
законските можности на институцијата 
(Слика бр.1). Од вкупно 3.590 претставки 
по кои Народниот правобранител покрена 
постапка, 2.551 или 71,06% се завршени, а 
по 1.039 претставки или за 28,94% случаи 
постапката е се уште во тек. 

Постапката пред Народниот правобранител е се уште во тек, односно во фаза на 
истражување поради сложеноста на проблемот или потребата за прибирање повеќе 
информации или докази од повеќе органи и организации, но кај значителен дел претставки и 
поради ненавремено доставување одговар на барањата на Народниот правобранител.  

Slika br.3 - 2006 god
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Треба да се истакне дека во некои случаи подносителите на претставките реагираа 
на долготрајноста на постапката пред Народниот правобранител иако тоа се должеше токму 
на ненавременото постапување или на никаквото постапување на органите на државната 
управа по барањата упатени од Народниот правобранител. 

Иако Законот за народниот правобранител, утврдува задолжителни рокови во кои 
надлежните органи треба да одговорат на барањата на Народниот правобранител, за жал 
најчесто не се постапува во одредените рокови. 

 Од практичното работење може да се констатира дека иако односот на службените 
лица спрема барањата на Народниот правобранител се подобрува, се уште не е достигнато 
потребното ниво на комуникација. За ажурирање на постапката и подобрување на 
состојбите, до органите и организациите со јавни овластувања беа упатени 16 информации 
од кои 8 беа прифатени, до надлежните министерства беа упатени 54 информации од кои 13 
беа прифатени, а до Владата на Република Македонија беа упатени 231 информација од 
кои е постапено по 100. Ова е резултат на недоволната отвореност и лошата соработка на 
институциите со Народниот правобранител. (Графикон бр.5) 

 

Во текот на 2006 година беше воведена практика на секои три месеци да се 
доставуваат информации до Генералниот секретаријат при Владата на Република 
Македонија. Информациите се однесуваа на бројот и видот на доставените барања од 
Народниот правобранител до телата на Владата на Република Македонија и органите во 
состав на министерствата. 
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Утврдени повреди и преземени 
мерки 

 

По испитувањето на претставките, доколку констатираше повреди на уставните и 
законските права на граѓаните Народниот правобранител со препораки, мислења, сугестии, 
укажувања, предлози, барања и други слични интервенции од надлежните органи бараше да 
се отстранат неправилностите и незаконитостите за да можат граѓаните поекономично и 
поефикасно да го остварат нивното право. Во овој правец беа 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 2006 
година во 1005 случаи беа констатирани повреди на уставните и законските права на 
граѓаните. Од нив во 758 случаи (75,42%) органите на државната управа, другите органи и 
организациите со јавни овластувања постапија по интервенците на Народниот 
правобранител, за 204 случаи (20,30%) постапката е во тек, а во 43 (4,28%) случаи 
Народниот правобранител ги презеде сите законски дејства.  

Најголем број констатирани повреди во 2006 година беа од областа на имотно-
правните односи 294 или 29,25%, од кои во 190 или 64,63% случаи органите и 
организациите со јавни овластувања постапија по интервенција на Народниот 
правобранител. Потоа следат претставките од областа на полициската постапка, каде се 
констатирани повреди во 192 случаи или 19,10%, од кои во 159 или 82,81% случаи беа 
прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Од областа на социјалните права 

Slika br.5 - Organi koi vo najgolem broj slu~ai se u{te ne
                        postapile po intervenciite na NP
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беа констатирани повреди во 96 или 9.55% претставки од кои во 78 случаи или 81.25% беа 
прифатени интервенциите, од областа на работните односи констатирани се повреди во 92 
или 9,15% случаи од кои во 64 или 69,57% е постапено по интервенција на Народниот 
правобранител и т.н. (Слика бр.5 стр. 20) 

Од вкупниот број на констатирани повреди, најголем број непостапувања по 
укажаните мислења, сугестии и препораки на Народниот правобранител беа од 
второстепените комисии при Владата на Република Македонија, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 
финансии и т.н.  

Поголемиот број констатирани повреди на правата на граѓаните, како и претходните 
години се однесуваа на повреди на законските и на процедуралните одредби, односно на 
одолжување на постапката во која граѓаните ги остваруваат нивните права. Од вкупниот број 
констатирани повреди речиси 85% се однесуваа на одолжување на управните и судските 
постапки. Со други зборови кажано, во над 85% 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 286 интервенции меѓу кои: 41 препораки, 218 укажувања, 6 
мислења и 4 сугестии. Покрај ова Народниот правобранител поднесе седум барања до 
Јавното обвинителство за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност, 
една иницијатива до Владата на Република Македонија за измени на закони, една 
иницијатива до Владата на Република Македонија за неспроведување на закон, три 
предлози за покренување дисциплинска постапка против одговорни или службени лица во 
органите и организациите, еден извештај до министерот во ресорното министерство за 
попречување на работата на Народниот правобранител, два предлози за повторување на 
постапката и две барања за времено извршување на управни акти.  
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Над 5300 
граѓани примени 

на разговор

 
 
 
   Граѓаните кај 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 5.300 граѓани, а по извршените разговори, 
доколку постоеше сомнение за сторени повреди на правата, се изготвуваа службени 
белешки по кои потоа 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 2005. Во канцеларијата на Народниот правобранител во Куманово се 
примени 316 претставки, во Битола 261, во Струмица 141, во Кичево 132, 128 во Штип и 93 
претставки се примени во канцеларијата во Тетово. 
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Преглед бр.5 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КАНЦЕЛАРИТЕ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Примени претставки во канцелариите на Народен 
правобранител 

ОБЛАСТИ 

С
ко
пј
е 

Б
ит
ол

а 
 

Ки
че
во

 

С
тр
ум

иц
а 

Те
то
во

 

Ш
ти
п 

Ку
м
ан
ов

о 

В
КУ

П
Н
О

 

Недискриминација и соодветна и 
правична застапеност 

10 1      11 

Полициско постапување и други 
внатрешни работи 

243 26 28 12 19 12 160 500 

Правосудство 495 100 35 47 27 48 41 793 

Воени лица и воени обврзници 4  1     5 

Социјална заштита 131 16 2 7 8 8 24 196 

Работни односи 241 24 20 8 13 9 11 326 

Станбени односи 66 7 1    6 80 

Здравствена заштита 50 1 1 5  2  59 

Пензиско и инвалидско 
осигурување 

113 14 12 9 11 14 12 185 

Образование, наука, култура и 
спорт 

27 2    2 2 33 

Права на децата 67 6 5 2 1 1 5 87 

Урбанизам и градежништво 107 12  13 3 8 14 157 

Животна средина 15 3 1   1  20 

Финансии 20 1 1 1   1 24 

Имотно-правни односи 211 36 12 27 8 12 21 327 

Потрошувачки права  69 3 8 5 3 6 6 100 

Друго  136 9 5 5  5 13 173 

В К У П Н О: 2005 261 132 141 93 128 316 3076
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   Во заштита на слободите  

и правата на граѓаните 
 
 
 
 
 
Недискриминација и 
соодветна и правична застапеност 
 

 
Народниот правобранител согласно пропишаното во одредбите 

од членот 77 од Уставот на Република Македонија и членот 2 од Законот 
за народен правобранител, меѓу другото е надлежен и за спроведување 
на уставно утврдените принципи на недискриминација и соодветна и 
правична застапеност во органите на државната власт, единиците на 
локалната самоуправа и јавните установи и служби.  

 Во функција на операционализација на овие одредби на државно 
и на локално ниво, Народниот правобранител особено внимание 

посветува на заштитата на начелата на недискриминација и соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство и во таа насока се јавува 
како контролен механизам и гарант за заштита на правата на припадниците на заедниците.  

 За утврдување на состојбите со соодветната и правична застапеност на сите 
заедници и половата рамноправност, Народниот правобранител во 2006 година направи 
анализа на податоците прибрани од органите спрема кои надлежно постапува.  

 Во таа смисла Народниот правобранител се обрати до: Кабинетот на Претседателот 
на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, Уставниот суд на 
Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија, Јавниот правобранител на 
Република Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата, самостојните 
државни органи, фондовите, Врховниот суд на Република Македонија, апелационите и 
основните судови, Јавното обвинителство на Република Македонија, вишите јавни 
обвинителства, основните јавни обвинителства, казнено-поправните и воспитно-поправните 
домови, јавните претпријатија, центрите за социјална работа и до единиците на локалната 
самоуправа. Во контекст на согледување на состојбите за примена на принципот на 
соодветна и правична застапеност во табеларниот преглед се прикажани и податоците за 
Народниот правобранител кој доследно го применува наведениот принцип (Преглед бр.6 
стр 26). 
 Податоците што ги доставија институциите се однесуваат на вкупниот број на 
вработени во органите на државната управа согласно Законот за државните службеници, 
односно во јавните претпријатија и други служби согласно Законот за работни односи. 

0,36% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 
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 Во функција на натамошно спроведување на овој уставен принцип Народниот 
правобранител достави барање и до Владата на Република Македонија - Кабинет на 
заменик-претседателот на Владата за имплементација на Рамковниот договор, при што 
побара да биде известен за активностите кои се планирани да бидат преземени во 
наредниот период на овој план. Притоа од Владата на Република Македонија - Кабинет на 
заменик-претседателот за имплементација на Рамковниот договор, Народниот 
правобранител беше известен дека со Одлука на Владата на Република Македонија од 16-
та седница одржана на 21.11 2006 година се распоредени 99 преведувачи/толкувачи 
припадници на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија, од кои 38 во 
судовите и 61 во органите на управата. Секторот во соработка со Кабинетот и со помош на 
странски експерти работи на изготвување стратегија за соодветна и правична застапеност 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, а Предлог-стратегијата веќе 
е пуштена во владина процедура и наскоро ќе биде усвоена од Владата.      

 Во предметното работење во однос на правичната и соодветна застапеност како вид 
на позитивна дискриминација, во текот на 2006 година примени беа одреден број на 
претставки, но како карактеристична беше претставката во која беше побарана интервенција 
за остварување на правото на вработување по успешно завршена обука според Програмата 
за обука на стручно-административни државни службеници за работа во државната 
здминистрација “ПАЦЕ”. Во врска со наведеното, Народниот правобранител побара и укажа 
на обврската курсистот да биде вработен на соодветно работно место, што од друга страна 
покажа дека начелото на соодветна и правична застапеност и во тој правец на законски 
загарантираното право во земјата се уште не е доволно афирмирано и не се преземаат 
конкретни мерки за негово доследно почитување.   

 Од друга страна, малиот број на предмети од областа на дискриминацијата не смее 
да доведе до заклучок дека во Република Македонија дискриминацијата не е присутна. 
Напротив, овој феномен е срж на сите повреди на човековите права и слободи и постои во 
затскриена форма, а граѓаните ретко го изнесуваат во јавноста поради постоење на страв, 
неинформираност или неможност за препознавање дискриминаторски елементи во дадено 
однесување или постапување или поради присутната празнина од системска правна рамка. 

 Во 2006 година во оваа област до Народниот правобранител беше доставена 
претставка од неформална студентска група Роми од Скопје во која беше побарана 
интервенција поради емитување радио програма со содржина што претставувала директна 
навреда со дискриминаторски однос кон слушателите Роми. Постапувајќи по претставката 
Народниот правобранител констатира повреда на правата на граѓаните, односно елементи 
на дискриминаторско постапување со емитувањето на спорната емисија во етерот, поради 
што презеде соодветни дејствија и случајот позитивно го реши. 

Во таа смисла, во состојба на недостаток на законска регулатива, Народниот 
правобранител во извештајната година по постапка покрената по сопствена иницијатива врз 
основа на напис објавен во дневниот печат, презеде соодветни активности по утврдување 
постоење дискриминација врз ученици Роми со оформување етнички чисти паралелки во 
Основното училиште „Гоце Делчев” во Гостивар. Меѓутоа и во овој, како и во други случаи, 
по извршените увиди на Народниот правобранител и Државниот просветен инспекторат 
обидот да се утврди дали постои дискриминација остана неуспешен поради фактот што не е 
донесен Закон за заштита од дискриминација, во кој прецизно би бил дефиниран поимот 
дискриминација и органот што би бил надлежен за преземање соодветни мерки за 
отстранување на последиците од дискриминаторско однесување. 

Како позитивен чекор во однос на оформувањето на правната рамка е донесувањето 
и примената на Законот за еднакви можности на жените и мажите, со кој се создаде правен 
основ за забраната на дискриминација во општествениот живот и се пропишуваат посебни 
мерки на овој план, со утврдени надлежности на одделни институции за преземање мерки и 
активности.
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ППРРААВВИИЧЧННАА  ИИ  ССООООДДВВЕЕТТННАА  ЗЗААССТТААППЕЕННООССТТ  
ППооллоовваа  ззаассттааппеенноосстт  

ММааккееддооннцции  Албанци Турци РРооммии  ССррббии  ВВллаассии  Бошњаци ддррууггии  
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Кабинет на Претседател на РМ-
Стручна служба  25 15 60 10 40 22 88 2 8     1 4       

Собрание на РМ-Стручна 
служба  186 130 69,9 56 30,1 149 80,1 26 14 3 1,6 1 0,5 4 2,2   2 1,1 1 0,5 

УУссттааввеенн  ссуудд  ннаа  РРММ  29 21 72,4 8 27,6 25 86,2 4 13,8             

ННааррооддеенн  ппррааввооббррааннииттеелл  ннаа  РРММ  70 44 62,9 26 37,1 39 55,7 24 34,3 1 1,4 2 2,9 2 2,9 2 2,9     

ССууддссккии  ссооввеетт  ннаа  РРММ11  14 10 71,4 4 28,6 13 92,9       1 7,1       

ЈЈааввеенн  ппррааввооббррааннииттеелл  ннаа  РРММ  91 63 69,2 28 30,8 85 93,4 5 5,5 1 1,1           

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ССттррууччннаа  ссллуужжббаа  583 301 51,6 282 48,4 480 82,3 65 11,1 10 1,7 4 0,7 8 1,4 9 1,5   7 1,2 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ффииннааннссииии  574 343 59,8 231 40,2 493 85,9 57 9,9 3 0,5 4 0,7 8 1,4 4 0,7 2 0,3 3 0,5 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ннааддввоорреешшннии  
ррааббооттии  343 133 38,8 210 61,2 263 76,7 69 20,1 1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,6   6 1,7 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ппррааввддаа  613 230 37,5 383 62,5 469 76,5 112 18,3 16 2,6 3 0,5 7 1,1 4 0,7 2 0,3   

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа    ззееммјјооддееллссттввоо  
шшууммааррссттввоо  ии  ввооддооссттооппааннссттввоо  443 69 15,6 374 84,4 355 80,1 61 13,8 6 1,4 1 0,2 11 2,5 3 0,7   6 1,4 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ззддррааввссттввоо    176 114 64,8 62 35,2 133 75,6 35 19,9 1 0,6 1 0,6 3 1,7 1 0,6   2 1,1 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ооддббррааннаа  663 232 35 431 65, 562 84,8 61 9,2 8 1,2 2 0,3 14 2,1 10 1,5 2 0,3 4 0,6 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ттррааннссппоорртт  ии  
ввррссккии    173 84 48,6 89 51,5 130 75,1 34 19,7 1 0,6 1 0,6 6 3,5 1 0,6     
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ттрруудд  ии  
ссооцциијјааллннаа  ппооллииттииккаа    279 161 57,7 118 42,3 215 77,1 41 14,7 1 0,4 3 1,1 8 2,9 6 2,2 4 1,4 1 0,4 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ееккооннооммиијјаа  405 178 44 227 56,1 301 74,3 85 21 4 1   5 1,2 6 1,5   4 1 

                                                 
1

 За Судскиот совет на Република Македонија дадени се податоци само за Стручната служба, со оглед дека не е завршена постапката за избор на членови 
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ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  жжииввооттннаа  
ссррееддииннаа  ии  ппррооссттооррнноо  
ппллаанниирраањњее  107 58 54,2 49 45,8 86 80,4 12 11,2     5 4,7 2 1,9   2 1,9 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ллооккааллннаа  
ссааммооууппрраавваа  19 11 57,9 8 42,1 9 47,4 9 47,4   1 0,9         
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ооббррааззооввааннииее  ии  
ннааууккаа  228 131 57,5 97 42,5 136 59,6 77 33,8 4 1,8   8 3,5   3 1,3   
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ввннааттрреешшееннии  
ррааббооттии  12076 1743 14,4 10333 85,6 9731 80,6 1804 14,9 68 0,6 77 0,6 220 1,8   23 0,2 153 1,3 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ккууллттуурраа  80 55 68,8 25 31,3 68 85 7 8,8 2 2,5   1 1,3 2 2,5     

ССааммооссттоојјннии  ддрржжааввннии  ооррггааннии 22  9977 5722 57,35 4255 42,65 8916 89,37 532 5,3 65 0,7 56 0,6 234 2,3 55 0,6 37 0,4 82 0,8 

ФФооннддооввии33  1370 888 64,8 482 35,2 1216 88,8 100 7,3 6 0,4 6 0,4 23 1,7 11 0,8   12 0,9 

ВВррххооввеенн  ссуудд  ннаа  РРееппууббллииккаа  
ММааккееддоонниијјаа  88 59 67,0 29 33,0 76 86,4 6 6,8 1 1,1   3 3,4 2 2,3     

ААппееллааццииооннии  ссууддооввии  251 156 62,2 95 37,8 214 85,3 19 7,6 3 1,2 1 0,4 2 0,8 7 2,8 1 0,4 4 1,6 

ООссннооввннии  ссууддооввии  2347 1260 53,7 1087 46,3 2060 87,8 164 7,0 26 1,1 24 1,0 18 0,8 33 1,4 4 0,2 18 0,8 

ООббввииннииттееллссттввоо  335 202 60,3 133 39,7 301 89,9 22 6,6 4 1,2   4 1,2 4 1,2     

ККааззннеенноо--ппооппррааввннии  ии  ввооссппииттнноо  
ппооппррааввннии  ддооммооввии  516 96 18,6 420 81,4 448 86,8 54 10,5   1 0,2 6 1,2 7 1,4     

ЈЈааввннии  ппррееттппрриијјааттиијјаа44  8804 1461 16,6 7343 83,4 7633 86,7 605 6,9 88 1 68 0,8 231 2,6 54 0,6 33    

ЦЦееннттррии  ззаа  ссооцциијјааллннаа  ррааббооттаа  524 345 65,8 179 34,2 401 76,5 78 14,9 10 1,9 5 1 11 2,1 8 1,5 3 0,6 8 1,5 

ЕЕддиинниицции  ннаа  ллооккааллннаа  
ссааммооууппрраавваа55  2955 1114 37,7 1841 62,3 2414 81,7 382 12,9 55 1,9 22 0,7 40 1,4 13 0,4 4 0,1 25 0,8 

 

Во овој табеларен преглед не се внесени податоци за застапеноста во дејностите: образование, здравство и култура.

                                                 
2 Бараните податоци не ги доставија:  Агенција за странски инвестиции во Република Македонија, Дирекција за заштита и спасување, Биро за  стокови резерви и Центар за  образование на кадри од областа на безбедноста 
 
3 Бараните податоци не ги достави Фондот за осигурување на депозити 
 
4  Бараните податоци не ги достави  ЈП за берзанско работење ,,АГРО-БЕРЗА,, Скопје, 
 а непотполни податоци достави ЈП за водоснабдување ,,Дојранско езеро,, Стар Дојран. 
    Доставените барања до ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас ,,ГА-МА,, Скопје  се вратија со назнака  ,,непознат,, 
 
5 Бараните податоци ги доставија сите  општини во Република Македонија, но  податоците од  Општина Могила не се комплетни и не содржат податоци за националната структура на вработените, а податоците  од Општина Конче  не се јасни. 
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Еден од сегментите на утврдената надлежност на Народниот правобранител 
претставува и соработката со државните институции за унапредување на заштитата на 
начелото на недискриминација на граѓаните, вклучително и заштитатата и унапредување на 
рамноправноста на половите. Во тој контекст значајно е да се одбележат активностите на 
Министерството за труд и социјална политика-Одделение за унапредување на 
рамноправноста помегу половите кое со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје од јули 
2006 година започна со реализација на проектот Ревидирање на Националниот план за 
акција за полова рамноправност.  

Во реализацијата на овој проект, односно во изработката на Предлог-текстот на 
Националниот план за акција за полова рамноправност, кој треба да биде усвоен од страна 
на Владата и Собранието на Република Македонија, учествуваше и Народниот 
правобранител во делот за човековите права и жената.  

 Посебен проблем е фактот што во Република Македонија се уште не е донесен 
системски Закон за заштита од дискриминација, со што ќе се обезбеди механизам на мерки 
и активности за правна заштита во случај на појава на дискриминација. Со донесувањето на 
законот треба да се создадат правни правила со кои ќе се забрани и спречи дискриминација 
од кое било лице, група на лица, власта, јавни, локални, национални и приватни институции 
и организации во: граѓанската, политичката, економската, општествената и културната 
сфера, како и во областа на: вработувањето, образованието, домувањето и пристапот кон 
стоки и услуги. 

Донесувањето на посебен Закон за заштита од дискриминација е определено и од 
имплементацијата на Директивата 76/207/ЕЕЦ на Советот на Европската унија за еднаквост 
меѓу 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 утврдува општата рамка на еднаков третман при вработувањето и 
занимањето, донесени заради отстранување на можната дискриминација во наведените 
области спрема наведените категории лица, поради што Народниот правобранител смета 
дека е неопходно да се донесе соодветна регулатива што ќе ја регулира оваа проблематика 
иако таков обид е направен со Законот за работни односи. 

 
 
 
Посебни полициски овластувања 
 
 

Заштитата и унапредувањето на човековите 
права на полето на почитување на човековата 
личност и достоинство, како и почитувањето на 
семејниот живот, правото на сопственост и правото 
на приватност, како темелни вредности на 
модерното општество, спаѓаат во највисоките 
приоритети на Народниот правобранител во 
вршењето на работите од неговата надлежност. 

На тоа особено упатуваат и одредбите од 
членовите 21 и 31 од Законот за народниот 
правобранител, кои наметнуваат обврска за 
преземање дејствија за заштита од превентивен 
карактер кога се работи за повреда на правата на 
поголем број граѓани и други лица, како и дејствија 
за следење на состојбите на почитување и заштита 
на уставните и законските права на лицата во 
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органите, организациите и установите во кои слободата на движење е ограничена. 

Заради реализација на програмските активности утврдени во Програмата за работа 
за 2006 година, во текот на месец мај во извештајната година Народниот правобранител 
посети поголем број полициски станици на целата територија на Република Македонија. 

Целта на ваквата програмска активност беше да се утврди дали спрема  повиканите, 
приведените и задржаните лица, за кои постои основано сомнение дека сториле кривично 
или друго казниво дело што се гони по службена должност, се постапува во согласност со 
одредбите од Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, Правилникот за вршење 
на работите на Министерството за внатрешни работи и Уредбата за употреба на сила и 
средства за присилба, односно дали во вршењето на полициските работи и при преземање 
на полициските овластувања се почитуваат основните слободи и права на граѓаните. 

Наведената активност за жал не беше во целост реализирана поради опструкции на 
кои Народниот правобранител наиде во одредени полициски станици во рамките на 
Секторите за внатрешни работи во: Битола, Охрид, Скопје и Штип.  

Поради ова Народниот правобранител не доби целосна претстава за целта која беше 
предмет на посетите поради што и за останатите проблеми на кои наидуваше во постапката 
за обезбедување докази во предметното работење оствари работна средба со министерот 
за внатрешни работи, достави писмена информација до министерот и до претседателот на 
Владата и побара во рамките на нивните надлежности да преземат дејствија со кои на 
Народниот правобранител би му се овозможиле услови за непречено вршење на 
функцијата. 

Сепак, посетите на полициските станици во кои беше овозможен увид, како и делот 
во остварувањето на функцијата преку постапување по конкретни случаи во текот на 2006 
година покажа дека има подобрување на состојбите со почитувањето на човековите права 
во вршењето на полициските работи и при преземање на полициските овластувања од 
страна на службените лица на Министерството за внатрешни работи. 

Подобрувањето на состојбите пред се се однесува на постапката при лишување од 
слобода во која е зголемен степенот на почитување на правото на соопштување на 
причините за приведување на јазик на кој лицето лишено од слобода го разбира, правото на 
молчење, правото лицето да се советува со адвокат и да има бранител по негов избор, а за 
лишувањето од слобода да биде известен член на семејството или нему блиско лице. 

Вакви подобрувања на состојбите забележани се и во поглед на условите во некои 
полициски станици во кои се задржуваат лица лишени од слобода, но не на нивото на 
највисоките европски стандарди.  

Меѓутоа Народниот правобранител и понатаму констатира слабости, неправилности 
и повреда на човековите права при преземање полициски овластувања од оперативен 
тактички карактер како што се: потрага по лица и предмети, блокада,  рација и заседа, при 
преземање дејствија за одржување на јавниот ред и мир, во вршењето на работите на 
безбедноста на сообраќајот и при преземање мерки за пронаоѓање сторител на кривично 
дело, откривање траги и обезбедување докази. 

Слабостите во функционирањето на Министерството за внатрешни работи, во делот 
на функцијата за која станува збор, се лоцираат пред се во незаконитото извршување на 
полициските работи при преземање на наведените полициски овластувања од страна на 
припадници на посебните единици на полицијата, а произлегуваат од: недоволната 
едуцираност за сопствените права и обврски; недоволната едуцираност за правата и 
слободите на граѓаните и свеста дека употребата на средствата за присилба се уште се 
најефикасни средства со чија помош може да се издејствува признание, да се обезбедат 
докази и други факти за сторено казниво дело; непропорционалната употреба на средствата 
за присилба од страна на службените лица при преземање полициски овластувања;  
непрофесионално вршење на улогата на Секторот за внатрешна контрола и професионални 
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стандарди и обидите по секоја цена да се прикријат слабостите; упаѓање по грешка во 
домовите на граѓаните, како и благите казнени мерки за службените лица за кои е утврдено 
дека ги пречекориле службените овластувања. 

Како резултат на регистрираните аномалии, во текот на извештајната година поради 
непрофесионално постапување на припадници од специјалните полициски единици едно 
малолетно лице од ромска националност го загуби животот. 

Во овој случај Секторот за внатрешна контрола не смогна сили да  спроведе детална 
истрага, да ги утврди причините за настанот или да побара независна истрага од Јавното 
обвинителство и судот. 

Убеден дека во конкретниот случај биле инволвирани припадници на полицијата, 
преземените дејствија спрема адолесцентни лица биле непрофесионално изведени и 
причина за загуба на животот на еден малолетник од маргинализирана општествена група, 
Народниот правобранител побара јавниот обвинител да покрене постапка во која од страна 
на надлежниот суд би се утврдила вистината за настанот. За жал и Јавното обвинителство 
не најде дека случајот заслужува спроведување независна и фер истрага. 

Покрај ова, во текот на извештајната година против четири службени лица на 
Министерството за внатрешни работи и против едно воено лице од Армијата на Република 
Македонија, Народниот правобранител до основните јавни обвинителства во Скопје и 
Битола поднесе четири барања за покренување постапка за утврдување казнена 
одговорност за кривични дела против слободите и правата на граѓаните. За еден од 
случаите е покрената истрага, во друг случај барањето на Народниот правобранител не е 
прифатено, а за останатите јавниот обвинител се уште нема донесено конечна одлука.   

При предметното постапување Народниот правобранител забележа дека честопати  
при прекумерна употреба на сила и средства за присилба за што постојат и докази, односно 
медицинска документација, Министерството за внатрешни работи поднесувајќи кривична 
пријава за напад на службено лице против лицето над кое е употребена прекумерна 
употреба на сила, како жртва на настанот го претставува службеното лице. 

Ваквиот начин на пристрасно претставување со извртување на работите на штета на 
вистинската жртва, игнорирањето на ставовите и мислењата на Народниот правобранител, 
прикривањето на фактите и неоправданата заштита на службените лица не можат да 
доведат до позитивни резултати за подигање на професионалното ниво на постапување на 
службените лица при вршењето на полициски работи. 

Народниот правобранител смета дека релевантните фактори во Министерството за 
внатрешни работи мора да бидат свесни за потребата од постојан надзор и контрола врз 
службените лица кои имаат овластувања за употреба на средства за присилба, за да не се 
случи наместо да бидат во служба на граѓаните, да станат прекршители на нивните права. 

Ова го илустрира настанот што се случи на крајот на извештајната година во еден 
угостителски објект во центарот на главниот град на Република Македонија, како и 
зачестените инциденти во кои се инволвирани припадници од приватните агенции за 
обезбедување имоти и лица над кои Министерството за внатрешни работи има обврска за 
вршење надзор.  
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Граѓански состојби  
и други внатрешни работи 
 
 

Граѓанските состојби се од 
егзистенцијална важност за личниот и 
општествениот статус на секој граѓанин на 
Републиката, па од нивната реализација или 
ограничувања од страна на државните органи 
зависи и оценката за степенот на демократија во 
која се наоѓа државата.  

Од тие причини, под зајакнат и 
секојдневен мониторинг на Народниот 
правобранител беа постапките за остварување 
на наведените фундаментални слободи и права 
на граѓаните како што се: решавање на 
предметите поврзани со државјанскиот статус, 
живеалиштето и престојувалиштето, матичната 
евиденција, одземањето и враќањето предмети и 
сите други постапки на чие одолжување укажуваа 
граѓаните кои претходно со барања се обратиле 
во Министерството за внатрешни работи или кај 
други органи со јавни овластувања.   

За одбележување во извештајниот период е резултатот што канцеларијата на 
Народниот правобранител го имаше постигнато во постапките по предметите што се 
однесуваа на стекнувањето државјанство на Република Македонија. Упорната и доследна 
посветеност над државјанството како правна (не политичка) категорија за врската на 
барателите со Република Македонија, од што зависи остварувањето и на многу други 
политички и економски права, резултираше со целосна доверба во Народниот 
правобранител на лицата кои се уште не се здобија со саканиот државјански статус. 

Заради остварување на ова право во специфична управна постапка, Народниот 
правобранител презеде комбинирани мерки за менување на правната регулатива и за 
директно учество во сите фази на самата постапка. 

Во почетокот и во текот на годината во канцеларијата на Народниот правобранител 
на разговор беа поканети органите што учествуваат во постапката за стекнување и отпуст 
од државјанството на Република Македонија. Остварен беше разговор со раководителите на 
Секторот за управно-надзорни работи и неговото Одделение за државјанство при 
Министерството за внатрешни работи со увид во предмети, како и со претседателката на 
Комисијата за владеење со македонскиот јазик заради стекнување државјанство при 
Владата на Република Македонија. На поканата не се одзва само претседателот на 
Второстепената владина комисија за решавање во управна постапка од втор степен до која 
граѓаните ги упатиле нивните жалби на поединечни управни акти. Поради ваквата 
несоработка, Народниот правобранител беше приморан во предметот на А. Љ. од Тетово да 
побара (и доби) приоритетно решавање во постапката по неговата тужба за управен спор во 
Врховниот суд на Република Македонија. 

Народниот правобранител до Владата на Република Македонија двапати достави 
иницијатива за дополнување на Законот за државјанство и олеснување на условите за 
прием за државјаните на поранешната СФРЈ кои по нејзината сукцесија  останаа во 
Републиката со трајни (фактички и правни) врски. Ваквата  заложба Народниот 
правобранител ја заснова на веќе применетиот термин за “ цврста и ефективна поврзаност” 
со државата (член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
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државјанството), како и компаративното споредување со Законот за хрватското 
државјанство. 

Во однос на работата на Посебната комисија на Владата на Република Македонија за 
утврдување на законскиот услов за природување барателот да го владее македонскиот јазик 
до степен да може лесно да се разбере со околината, Народниот правобранител констатира 
дека исполнувањето на овој услов за определена категорија баратели може да биде 
вистинска пречка за прием во бараното државјанство. За разрешување на овој проблем, 
покрај веќе доставената препорака за пофлексибилен однос на Комисијата кон старите 
лица-припадници на етнички заедници, Народниот правобранител до претседателот и до 
генералниот секретар на Владата на Република Македонија достави укажување за начинот 
на примената на законскиот термин и работата на Комисијата за јазик која треба да биде 
базирана на пристапот со кој се штитат фундаменталните права и слободи и се елиминира 
дискриминацијата на барателите по јазична основа. 

Во однос на самата постапка пред Министерството за внатрешни работи, 
канцелариите на Народниот правобранител остваруваа секојдневни телефонски контакти по 
поединечни предмети со Одделението за државјанство при Секторот за управно-надзорни 
работи.  

Во поединечни предмети каде беше констатирано бришење на државјанството по 
службена должност за некои граѓани во етнички мешани средини каде имаше воен 
конфликт, Народниот правобранител до органот за државјанство доставуваше укажување 
дека за тие граѓани органот треба да поведе постапка по службена должност за оценување 
на нивниот државјански статус бидејќи меѓународните инструменти наложуваат преземање 
мерки со кои ќе се намали бројот на лицата без државјанство. 

Како резултат на своите активности Народниот правобранител констатира дека 
постапката за стекнување со државјанскиот статус е со зголемен број на позитивни 
решенија, но се уште загрижува времетраењето на постапките и бројот на лицата кои 
бараат отпуст од државјанство или двојно државјанство. 

Во однос на регулирањето на другите граѓански работи во Министерството за 
внатрешни работи, Народниот правобранител ги потсетуваше инволвираните органи дека се 
должни да се придржуваат на основните начела од Законот за општата управна постапка, за 
нивна сервисна ориентација, ефикасност и одговорност кон граѓаните, како и 
општоприфатените стандарди за добро административно однесување наведувајќи ги 
искуствата од Кодексот за добро административно однесување на Европскиот омбудсман. 
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Од донесувањето на Стратегијата за 
реформи во правосудниот систем на Владата на 
Република Македонија и Акциониот план за нејзино 
спроведување, пред две години започна 
преземањето на значаен број реформски зафати за 
нивна практична имплементација. 

На предлог на Владата, Собранието на 
Република Македонија донесе голем број изменети 
или дополнети законски прописи како во сферата 
на материјалното така и во сферата на процесното 
законодавство со цел судските постапки да станат 
побрзи и пефикасни, а на граѓаните да им се 
овозможи остварување на начелото судење во 
разумен рок загарантирано со Уставот на 
Република Македонија и со Европската конвенција 
за човекови права. 

Ако на планот на законската регулатива, иако со временски отстапувања и можеби на 
товар на сериозни калитативни промени, нешто се направи, првенствено со намера на 
надворешната јавност да и се прикаже дека она што претставува обврска од Глава VII од 
Спогодбата за асоцијација и стабилизација се остварува, тоа не е случај и со останатите 
сегменти кои се претставуваат како неминовност и составен дел на Стратегијата и без кои 
не се можни вистински реформи на правосудниот систем ниту пак е реално да се очекуваат. 

Новите законски решенија во процесното законодавство кои предвидуваат обврски за 
поголемо и поактивно учество на странките во постапката, префрлање на товарот на 
докажувањето врз нив, санкционирање на пасивниот однос, префрлањето на голем дел од 
работите што во претходниот период беа во надлежност на судовите како што се: 
извршувањето на судските одлуки, заверката на разни акти, воведувањето на принципот на 
алтернативно решавање на споровите по пат на медијација, промените на материјалното 
законодавство и воведувањето на системот на регулаторна гилотиња, секако треба да дадат 
резултат во правец на поефикасен судски систем. 

Секако, крајните резултати во отсуство на намера за вистински, а не декларативни 
желби и намери беа: забавено и проследено со тешкотии донесување на Законот за 
судовите, особено неговата имплементација во делот на организацијата на судовите, 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија и изборот на неговите членови, 
Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители, започнување на процесот на 
едукација, доцнење во обезбедувањето услови за отпочнување со работа на Управниот суд 
во Скопје, донесување на законите за јавното обвинителство и за Советот на јавни 
обвинители и др. 

Наведеното и доцнењето на отпочнувањето на процесот за решавање на прашањата 
поврзани со останатите елементи кои се основен услов за ефикасно функционирање на 
судскиот систем како што се: неминовното создавање услови за отпочнување со работа на 
Апелационен суд во Гостивар, преземањето на функциите на првостепените судови во 
склад со новата организација и надлежност согласно Законот, решавањето на 
материјалните проблеми во делот на остварување на функцијата на судските органи и на 
подобрувањето на материјалната состојба на носителите на судиската и 
јавнообвинителската функција, недоволното темпо со кое се движи процесот за воведување 
информатичка технологија во органите на судскиот систем, неповрзаноста со базите на 
податоци со другите институции на системот и натаму ќе претставуваат причина за 
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неефикасен судски систем и причина за повреда на правото за судење во разумен рок што 
може да предизвика штети. 

Ваквите негативности во функционирањето на судскиот систем не се согледани само 
од следењето на севкупните состојби, туку и од предметното работење на Народниот 
превобранител кое покажа дека и во извештајната година најголемиот дел од претставките 
се однесуваат токму на повреда на правата на граѓаните поради долготрајноста на судските 
постапки. 

Предметното работење покажа дека покрај наведените аномалии кои имаат 
негативен одраз на остварувањето на начелото за судење во разумен рок, како објективни 
состојби со кои е соочен судскиот систем, значајно влијание имаат и субјективните слабости, 
односно: отсуството на успешно менаџирање, неприменувањето на европското 
законодавство и на одлуките на Европскиот суд за човекови права, недоволното следење и 
управување со предметите проследено со административни пропусти, како и пробивањето 
на законските рокови за изготвување на судските одлуки. 

Ваквите слабости, како и објективните состојби со кои се уште се соочува и во кои 
функционира правосудниот систем во целина, постапките ги прави бавни и неефикасни, а на 
граѓаните и на другите субјекти не им ја обезбедува загарантираната брза и ефикасна 
заштита на нивните права и интереси. 

 
 
 

Казнено - поправни 
и воспитно - поправни установи 
 
 

Извршувањето на казната затвор и мерката 
притвор во казнено – поправните установи се 
остварува согласно уставниот постулат содржан 
во одредбата на членот 12, став 2, според која на 
ниедно лице не може да му биде ограничена 
слободата освен од страна на судот и во постапка 
утврдена со Закон. Оттаму и осудените лица ги 
уживаат сите слободи и права утврдени со 
Уставот, Законот за извршување на санкциите и 
меѓународните стандарди од оваа област, освен 
правото на слободно движење, со востановени 
механизми за контрола и надзор во текот на 
извршувањето на казната затвор и со создавање 
на реални претпоставки за социјална адаптација и 
ресоцијализација, како основен предуслов за 
враќање во заедницата по издржаната санкција. 

Народниот правобранител, согласно со 
закон, самоиницијативно ги следи состојбите на 

почитување и заштита на правата на лицата лишени од слобода. 

Ваквата законска функција Народниот правобранител ја остварува со посети и увиди 
во казнено-поправните и воспитно-поправните установи без претходна најава или 
одобрение при што со лицата сместени во казнено - поправните установи разговара без 
присуство на службени лица, а постапува и по поднесени претставки од осудени лица или 
формира предмети по сопствена иницијатива врз основа на стекнати сознанија и 
информации. 
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Како во претходните така и во 2006 година во правец на реализација на Програмата 
за работа, во периодот од април до јуни 2006 година Народниот правобранител ги посети 
сите затвори во Република Македонија и воспитно-поправниот дом Тетово по што за 
констатираните состојби изготви посебен извештај кој го достави до Владата на Република 
Македонија и до Министерството за правда на постапување.  

Во текот на 2006 година Народниот правобранител постапуваше вкупно по 64 
предмети од оваа област при што во 8 случаи беше констатирана повреда на правата на 
подносителите, а по преземени дејства од Народниот правобранител подносителите ги 
остварија нивните права.  

Од вкупниот број примени претставки најголем дел се однесуваа на третманот на 
осудените лица во затворите, меѓутоа значителен беше и бројот на претставки што се 
однесуваа на трансфер на осудени лица во матичната држава заради натамошно 
издржување казна затвор. Притоа, според наодите до кои дојде Народниот правобранител, 
во ваквите случаи, доколку беа констатирани определни застои во постапката на трансфер, 
тие беа во рамките на институциите на државата во која подносителите на претставките 
бараа да бидат преместени. 

Исто така, дел од претставките по кои постапуваше Народниот правобранител беа 
поднесувани по телефон и воглавно се однесуваа на наводни попречувања на остварувања 
на правата на осудениците во овие установи. 

Народниот правобранител во повеќето случаи веднаш на самото место ги 
утврдуваше состојбите при што констатираше дека не станува збор за остварување права, 
туку погодности во кој дел Народниот правобранител нема овластувања да постапува со 
оглед на тоа што за тоа може да одлучуваат само овластените службени лица во Казнено-
поправните установи, а пред се директорот  во согласност со Куќниот ред. Сепак, Народниот 
правобранител во повеќе наврати на Управата за извршување на санкциите при 
Министерството за правда и укажуваше на обврската за доследна примена на одредбите од 
Законот за извршување на санкциите, во поглед на остварување на правата и во однос на 
користењето на погодностите што им следуваат на осудениците.  

Од извршените посети во казнено-поправните установи и воспитно-поправниот дом 
Тетово, кој функционира во објектите на "Затвор Скопје", како и од непосредните разговори 
со службените лица на установите, со притворените и со осудените лица констатирано е 
дека во основа отсуствува сеопфатна програма за справување со негативните појави, 
односно приодот кон работата е спротивен на основните пенолошки принципи. 

Неспорно е дека за моменталните состојби во овие установи придонесува и 
недостатокот од финансиски средства за подобрување и унапредување на сместувачките 
услови и техничката опременост, недоволната кадровска екипираност и стручност, 
континуираното отсуство на надзор врз казнено-поправните и воспитно-поправните установи 
од страна на надлежните органи утврдени со закон, како и други неприфатливи состојби што 
воопшто не кореспондираат со потребите за функционирање на процесот на 
ресоцијализација на осудените лица. 

Од друга страна, како резултат на извршените непосредни увиди, Народниот 
правобранител констатира дека од страна на вработените во службите за обезбедување во 
казнено-поправните установи во Република Македонија понекогаш се применува сила врз 
осудени лица во функција на одржување на редот и мирот и почитување на законските и 
обврските од Куќниот ред на установите. Сепак мора да се истакне дека во постапувањето 
со осудените и притворените лица не се применува насилство, тортура или друг облик на 
нечовечко и нехумано постапување и казнување.  

Со исклучок на казнено-поправната установа “Затвор Штип” и отвореното Одделение 
на “Затвор Битола” во Прилеп најголем дел од казнено-поправните установи функцијата ја 
вршат во руинирани и субстандардни објекти, а притворените и осудените лица мерката 
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притвор или затворската казна ја издржуваат во нехумани услови (руиниран мебел, 
присуство на лебарки и други гадинки, недоволна хигиена, осветлување, влага во 
просториите и спиење на под и во ходници, недоволно или несоодветна облека, обувки и 
постелнина) што го нарушува човековото достоинство и не овозможува спроведување на 
процесот за вистинска ресоцијализација и социјална адаптација. 

Како пример за постапување на Народниот правобранител за одбележување е 
случајот за осудениците од Казнено-поправната установа ”Идризово” кои одбиваа да примат 
затворска храна.  

Имено, по добиени сознанија од јавните медиуми дека во Казнено-поправната 
установа “Идризово” дел од затворениците одбиваат да примаат затворска храна се додека 
не им се удоволи барањето за намалување на казната за една третина на сите осуденици 
(не само на оние кои се сместени во Казнено-поправната установа ”Идризово”, туку и во 
другите затвори во Републиката) Народниот правобранител покрена постапка по сопствена 
иницијатива при што претставници на Народниот правобранител веднаш ја посетија 
установата заради поцелосно и поконкретно утврдување на фактичката состојба и 
евентуално преземање мерки и дејства согласно овластувањата за заштита на нивните 
права. 

По извршениот увид во Казнено-поправната установа ”Идризово” и непосредните 
разговори со овластени службени лица и со дел од осудениците избрани по случаен избор, 
Народниот правобранител констатира дека во конкретниот случај барањата на осудениците 
се неосновани поради што го запре натамошното водење постапка по случајот. 
Едновремено на надлежните органи им беше укажано дека во конкретниот случај се должни 
да го обезбедат спроведувањето на гарантираните права особено правата поврзани со 
здравствената заштита и контактите со надворешниот свет.  

Поради недоволната количина и квалитет на храната, притворените и осудените 
лица во најголем дел добиваат храна од надвор која ја чуваат во несоодветни услови, а 
поради недостиг на прибор за храна и недоволен инвентар (маси и столови) притворените и 
осудените лица често јадат стоејќи или седнати на под или кревет. 

На осудените лица им е отежната телефонската комуникација со надворешниот свет 
поради недоволниот број, односно неисправните говорници или поради ограничување оваа 
можност да ја користат само во попладневните часови, а спортските и забавните активности 
се сведени на минимум поради недоволен број на спортски реквизити и технички помагала. 

Поради недоволниот број стручни лица во службите за превоспитување (психолози, 
педагози, социјални работници и инструктори) превоспитниот процес не ја исполнува 
вистинската функција и речиси во сите установи не постои адекватен систем на здравствена 
заштита бидејќи со ангажирање лекари врз основа на договор за дело здравствената 
заштита функционира импровизирано. 

Сето ова упатува на заклучокот дека пенитенцијарниот систем во Република 
Македонија не функционира во согласност со Законот за извршување на санкциите во кој 
делумно се прифатени и вградени и Европските затворски правила. 

Со ова, иако 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 ставиле на маргините на општеството не водејќи 
вистинска грижа со што ги повредуваат нивните основни човекови слободи и права. 
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Имотно - правни односи 

 
 

Огромното значење на сопственоста во 
секојдневниот живот доведува до настанување на 
многубројни спорни имотно-правни односи од 
правна и фактичка природа меѓу граѓаните и 
државата, односно трети лица и тоа е основната 
причина граѓните да бараат покренување постапка 
заради заштита на правата од областа на имотно-
правните односи најчесто во постапките за: 
денационализација, запишување на правото на 
сопственост на недвижностите и на другите стварни 
права на недвижностите во катастарот на 
недвижностите, како и во книгите во кои се вршат 
измени на корисниците на земјиштето-катастар на 
земјиште, обезбедување права на градежното 
земјиште и сл. 

Но неспорен факт е дека во Република 
Македонија се уште не е постигната уставно прокламираната цел за приватната сопственост 
како темел на општествено-економскиот систем бидејќи процесот на приватизација на 
општествената, односно државната сопственост се уште е во тек во повеќе сегменти како 
што се денационализацијата на поранешната сопственост и приватизацијата на градежното 
земјиште, односно престанувањето на категоријата право на користење градежно земјиште 
како наследство од поранешниот општествено-политички систем. 

Притоа, се разбира, основната причина за ваквата состојба не е поради непостоење 
интерес на субјектите да станат сопственици на имотот, туку во најголем број случаи 
проблемот е во неприменувањето или непочитувањето на законската регулатива, особено 
во делот што се однесува на периодот во кој поединечните предмети треба да бидат 
решени, што пак, доведува до непочитување и постојано повредување на уставните и 
законските права на граѓаните, односно нивно тешко остварување. 

Во таа насока, сликата за таквата состојба се потврдува и во работењето на 
Народниот правобранител затоа што од министерот за финансии, кој според законот е орган 
за денационализација, и од него формираните комисии за денационализација: Управата за 
имотно-правни работи, Државниот завод за геодетски работи со одделенијата за премер и 
катастар и Министерството за транспорт и врски, како и од комисиите за решавање на 
управни работи во втор степен на Владата на Република Македонија – за 
денационализација, за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите и за 
имотно-правните односи и доделување градежно земјиште воопшто не беа доставувани 
бараните објаснувања, информации и докази или пак доставените беа со објаснување дека 
постапката е во тек при што Народниот правобранител не беше известен ниту за 
преземените мерки за спроведување на барањата, предлозите, мислењата, препораките 
или укажувањата. 

Инаку, општата состојба и натаму ја одликува следното: 

- работите не се извршуваат објективно и врз основа на фактите на случајот, имајќи 
ги предвид само правно-релевантните факти и дејствувајќи без неоправдано 
доцнење, односно на најсовесен, наједноставен и најефикасен начин; 

- при вршењето на службените должности и при донесувањето одлуки органите и 
организациите се раководат од погрешна, неоправдана или неразумна оцена на 
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фактичката состојба со тенденција за попречување на остварувањето на правата и 
интересите на странките; 

- не се обезбедува еднаков третман на граѓаните при вршењето на службените 
должности, односно постои бавност, преголема бирократија и висок степен на 
субјективност при вршењето на управната постапка со непочитување на правилото 
предметите да се решаваат според редот на приемот; 

- не постои синхронизација во работата на државните органи и органите и 
организациите со јавни овластувања;  

- одземањето и ограничувањето на правото на сопственост како карактеристика на 
претходниот општествено-политички систем не е напуштен во потполност, туку и 
понатаму егзистира и др. 

Инаку и во текот на 2006 година најголем дел од поднесените претставки се 
однесуваа на остварувањето и заштитата на правата на граѓаните во процесот на 
денационализација при што неспорна констатација е дека оваа постапка неоправдано се 
одолжува што само го потврдува општиот впечаток дека државата нема вистинска намера 
за потполно спроведување на овој процес во очекуваниот рок од шест години, кој веќе 
измина, при што не се решени ниту половина од предметите. Спроведувањето на процесот 
на денационализација со вакво темпо на работа останува да биде реализиран во 
непревидлив дополнителен период затоа што континуирано и без какви било објективни 
околности неоправдано се отстапува од нормите со императивен карактер според кои 
ваквата постапка се третира како итна во постапката во прв степен, но и во постапките по 
вложените жалби и тужби во крајна инстанца пред Врховниот суд. 

Притоа, органот за денационализација покрај тоа што по поедничните барања 
воопшто не постапува и постапката неоправдано ја одолжува, и понатаму ја избегнува 
обврската за преземање дејства за извршување на правосилните решенија за 
денационализација и предавање на вратениот имот во непосредно владение на 
поранешните сопственици, односно нивните правни наследници. Ова се однесува и за 
правосилните решенија во кои е определено дека се дава надомест од ист вид за 
одземениот имот, но надоместот ќе се определи со дополнително решение при што не 
постои случај за кој Народниот правобранител постапувал, па и органот за 
денационализација постапил во таа насока. Исто така, во случаите каде што тоа се прави, 
предавањето на денационализираниот имот не се врши на самото место со утврдување на 
границите и со околчување, туку во канцеларија и со злоупотреба на неукоста на странките 
со што тие дополнително се изложуваат на трошоци во нови судски постапки да го остварат 
правото на непосредно владение на имотот. 

Така, во постапката за донесување првостепени и второстепени решенија се прават 
повреди на правилата бидејќи фактите нецелосно и погрешно се утврдуваат и погрешно се 
применува материјалното право. 

Огромен проблем на граѓаните е и работата на катастарот кој од институција која 
треба да биде сервис на граѓаните е претворен во институција која континуирано изобилува 
со злоупотреби на службените должности и разни незаконски и коруптивни елементи. 

Ваквата слика само ја надополнуваат постојаните и неоправдани одолжувања на 
постапките, непрофесионалниот однос на вработените и крајното непочитување и 
игнорантски однос по однос на интервенциите на Народниот правобранител особено од 
Секторот за премер и катастар во Скопје за кој се однесуваат скоро сите поднесени 
претставки. 

Постапувајќи по претставки што се однесуваа на обезбедување ефикасно 
остварување и заштита на правата на граѓаните во постапката за разгледување и 
одлучување на нивните барања за обезбедување права на градежно земјиште (доделување, 
откуп и сл.) во текот на целата 2006 година и покрај во повеќе наврати повторно доставени 



Годишен извештај 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 41

барања до Министерството за транспорт и врски, односно соодветниот Сектор за 
документирање и управување со градежно земјиште – Скопје, Народниот правобранител не 
доби одговор за преземените мерки за спроведување на дадените укажувања. 

Потврда на тоа е и содржината на единствениот повратен допис-одговор доставен од 
страна на Министерството за транспорт и врски бидејќи претставува само формален 
изговор за непостапување затоа што скоро за сите предмети се наведува дека од граѓаните 
нема доставено такви барања, односно дека предметите се изгубени, иако поради процесот 
на децентрализација на власта неспорно е дека од тогашните подрачни единици низ 
Републиката предметите заедно со нивните списи се доставени до Министерството, за што 
впрочем постојат соодветни докази кои и од Народниот правобранител се доставени до 
Министерството.  

Притоа, според Министерството наједноставното, но се разбира спротивно на 
законот, решение е предлогот сите граѓани повторно да поднесат нови барања, што пак, 
значи повторно да бидат изложени на дополнителни и не мали трошоци околу 
обезбедувањето на потребните докази (имотни листови, скици, увренија, нумерички 
податоци и сл.) кои со барањата веќе ги доставиле и ги платиле. 

Токму затоа, Народниот правобранител во неколку наврати го извести министерот и 
побара во рамките на овластувањата да преземе дејства за почитување на доставените 
дописи  со пронаоѓање на сите предмети во најкраток можен рок и за секој предмет да биде 
донесен соодветен управен акт - решение или заклучок. Иако е изминат подолг временски 
период по укажувањето се уште не е постапено. 

На крај во овој сегмент мора да се даде осврт на работењето, односно неработењето 
на комисиите за решавање на управни работи во втор степен на Владата на Република 
Македонија (за денационализација, за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите и за имотно-правните односи и доделување градежно земјиште) и нивниот 
крајно игнорантски однос кон Народниот правобранител. 

Конкретно, од означените комисии Народниот правобранител во текот на 2006 година 
не беше известен, односно не беа почитувани неговите интервенции по ниту еден предмет. 

Инаку, во целиот извештаен период воопшто не е забележана каква било промена на 
состојбата изнесена во претходниот годишен извештај така што и натаму остануваат 
основните карактеристики: 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, односно нерешавање на 
предметите и по истекот на неколку години, преголема бирократија и висок степен на 
субјективност при вршењето на управната постапка со непридржување и непочитување на 
законски определениот рок за донесување одлука и нееднаква и селективна примена на 
прописите.  

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 беа известени секретарот и претседателот на 
односната комисија, како и Владата на Република Македонија. По вложените правни 
средства се уште не се донесени одлуки поради што неспорно произлегува дека ниту еден 
орган не презел дејствија за надминување на ваквата состојба. 
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Урбанизам и градежништво 
 
 

Основна обврска на една демократска 
држава е преку уреден и доследен правен систем 
со уредување и хуманизација на просторот на 
сопствените граѓани да им обезбеди услови за 
остварување на суштественото човеково право т. 
е. право на сопствен дом како предуслов за 
подигање здрава семејна заедница, за урбано 
живеење и уредени сопственички односи.  

Ваквата обврска претставува една од 
темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија која се обезбедува врз 
основа на правните норми за правата и обврските 
на граѓаните и другите субјекти во правото 
содржани во Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, Законот за градење, Законот за 
сопственост и други стварни права и некои други 
законски и подзаконски акти што ја регулираат 

оваа област. 

Во текот на 2006 година во канцеларијата на Народниот правобранител примени беа 
вкупно 153 претставки од граѓани кои укажуваа на повреда на слободи и права од областа 
на урбанизмот и градежништвото. Сосема е мал бројот на предмети (8) кои беа успешно 
решени, односно предмети во кои граѓаните успејаа да ги остварат нивните права. 

Наведеното најдобро го илустрира реалната состојба со која секојдневно се 
соочуваат граѓаните при нивните обиди да остварат некое право или интерес со цел за 
подобрување на условите за урбано живеење. Се уште во голема мера се присутни 
неефикасноста и неажурноста на јавната администрација со поединечни појави на 
коруптивно однесување и искористување на функцијата која се врши на локално и на 
централно ниво, а постапките вообичаено траат многу подолго од законски предвидените 
рокови. 

По почетните потешкотии при спроведувањето на постапката за децентрализација на 
власта со кои се соочија единиците на локалната самоуправа при преземањето на 
надлежностите во областа на урбанизмот и градежништвото, состојбите во текот на 2006 
година имаа тенденција на благо подобрување особено во организацискиот дел иако 
делумно беше присутна појавата на недоволна кадровска екипираност особено во 
инспекциските служби, а во поголем дел од помалите општини се уште не се формирани 
извршни служби. 

И во оваа извештајна година најголемиот број претставки се однесуваа на 
проблемите со кои граѓаните се соочуваа пред локалните одделенија за урбанизам во 
сложените постапки за добивање одобренија за градба, во постапките за донесување 
детални урбанистички планови, нереализација на истите планови во делот на изградбата на 
објекти од јавната инфраструктура и т.н. Недонесувањето на деталните урбанистички 
планови, односно нивното ненавремено изменување и дополнување, во кои треба да бидат 
преточени реалните потреби и интереси на сите физички и правни лица и да 
соодветствуваат со јавната инфраструктура, придонесе за зголемување на бројот на 
бесправните станбени и деловни објекти.  

Во толкава мера имаше и претставки во кои граѓаните укажуваа на неажурно, 
несовесно и инертно постапување на овластените урбанистички и градежни инспектори при 
вршењето инспекциски надзор и непреземање соодветни законски мерки при констатирани 
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бесправни градби. Продолжи и практиката на неспроведување, односно селективно 
спроведување постапки за присилно административно извршување на управни акти за 
отстранување на бесправно изградени објекти особено во случаите во кои стануваше збор 
за колективни станбено-деловни објекти.  

Со цел за справување со урбанистичкиот хаос и со проблемите таложени повеќе 
години, во втората половина од годината надлежните органи најавуваа поажурно 
спроведување на овие извршни постапки, меѓутоа со мали и ретки исклучоци, до тоа се 
уште не дојдено.   

Непосреден повод за посериозен пристап кон сузбивањето на т.н. ”урбанистичка 
мафија” предизвикаа неколку случаи од типот на “Фиком”, “Кинески ѕид” и т. н. во кои на 
сомнителен начин биле спроведени постапки за издавање одобренија за градење, 
изградени објекти без платен надоместок за уредување на градежно замјиште и со многу 
поголеми димензии од дозволеното, без извршени редовни инспекциски контроли на 
градбите. Сето ова како последица меѓу другото и на непочитувањето на барањата и 
препораките на Народниот правобранител во изминативе години за почести, навремени и 
редовни инспекциски надзори на локациите на кои се изведуваат градежни активности.  

Имаше и случаи на крајно селективен и тенденциозен пристап кон спроведувањето 
постапки за отстранување објекти и непочитување на барањата на Народниот 
правобранител за времено запирање од извршување на акти во одредени случаи каде за 
тоа постоеа услови како на пример од страна на Градоначалникот на Општина Петровец и 
други. 

Ваквите чести незаконитости и толерантскиот и пасивен однос на надлежните органи 
и функционери инициран од лични интереси или поради политички влијанија, оправдано 
предизвикуваат револт и незадоволство кај граѓаните и нивна недоверба пред се спрема 
одговорните носители на највисоките јавни функции.  

Сите наведени проблеми и чести повреди на правата на граѓаните беа повод 
Народниот правобранител во извештајната година да презема дејствија во рамките на 
своите надлежности за заштита на правата на граѓаните при што беа упатени голем број 
барања, препораки, укажувања и информации до градоначалниците на општините како 
надлежни за справување со локалните урбанистички прашања и до Министерството за 
транспорт и врски како орган надлежен за вршење надзор врз работењето на органите на 
локалната самоуправа во областа на урбанизмот и градежништвото. 

 
 
 

Животна средина 
 
 

Правото на здрава и чиста животна средина 
претставува едно од основните човекови права 
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и поради тоа треба да биде дел од приоритетните 
обврски на државните органи кои имаат надлежност 
во областа на животната средина. 
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животната средина е дека се повторува практиката од претходните години, а тоа е многу 
мал број на претставки поднесени до Народниот правобранител за повреда на правата од 
оваа област.  

Претставките од оваа област во најголем дел се однесуваа на  зголемено ниво на 
бучава предизвикана од угостителските објекти лоцирани во станбени објекти во кои живеат 
подносителите на претставки или во нивна непосредна близина, како и повреда на 
постапката за вршење стопанска дејност со која, со оглед на локацијата и условите во кои се 
врши, доаѓа до загадување на животната средина, а со тоа се предизвикува штетно 
влијание по здравјето на луѓето. 

Во предметното работење Народниот правобранител постапува во однос на 
работата на државните органи надлежни за спроведување на законската регулатива од 
областа на животната средина, најчесто со Министерството за животна средина и просторно 
планирање, односно Државниот инспекторат за животна средина, а со преминување на 
надлежностите од оваа област на локално ниво и со единиците на локална самоуправа.  

Покрај тоа што може да се констатира дека соработката со овие органи е на 
задоволително ниво, Народниот правобранител забележа дека сепак недостасуваат 
конкретни резултати кои би значеле потполно остварување на правата на граѓаните во 
областа на животната средина. 

Дел од причините за неефикасно остварување на правата на граѓаните од областа на 
животната средина сметаме дека е нецелосната дефиниранираност на надлежностите од 
оваа област на единиците на локалната самоуправа. 

Во овој контекст може да истакнеме дека од досегашното постапување по 
предметите од оваа област констатирано е дека и во случај кога инспекциските органи ќе 
констатираат неправилности во работењето на предметните објекти, донесуваат решенија 
за забрана на вршење на дејноста согласно законските овластувања, но проблемите 
настануваат во моментот кога треба да се спроведе решението кое во голем број случаи 
има само формален карактер.   

Во текот на извештајната година постапувајќи согласно законските овластувања 
Народниот правобранител во оваа област покрена неколку постапки по сопствена 
иницијатива.  

Следејќи ги состојбите од областа на животната средина пред Народниот 
правобранител беа покренати постапки за проблемите и актуелните состојби на граѓаните 
од Куманово и Тетово со неадекватното депонирање на сметот. Во текот на овие постапки 
недостасуваше соработка со надлежните органи од Општина Тетово од каде и покрај 
неколку обраќања не беше доставен одговор до Народниот правобранител. 

Состојбата со поголемите загадувачи на медиумите на животната средина актуелни 
во изминатата година: фабриката за цемент “Усје”, АД “Охис” и Рафинеријата “Окта” во 
Скопје останаа непроменети, односно по спроведените постапки службите за животна 
средина го известија Народниот правобранител дека по извршените мерења биле 
констатирани концентрации на штетни материи во рамките на дозволените граници. 
Наспроти тоа граѓаните кои живеат во близина на овие објекти и понатаму се жалат на 
присуство на неподнослива миризба и штетни гасови во  воздухот. 

Сите ние сме сведоци на постоење на голем број проблеми во однос на 
загадувањето на воздухот, водата и почвата во нашата држава, на ниското ниво на 
комуналната хигиена особено во урбаните средини  што укажува на постоење алармантна 
состојба во оваа сфера. 

Ова дотолку повеќе ако го имаме предвид фактот дека човековите права воопшто 
може да бидат во полна мера заштитени единствено во еколошки здрава човекова средина 
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која обезбедува здрав живот. Оттаму произлегува и обврската животната средина да се 
чува и унапредува во итерес на сегашните и идни генерации. 

Процесот на приближување на нашето законодавство кон законодавството на 
Европската унија во сферата на животната средина мора да биде проследен со 
имплементација на усвоената легислатива, односно овозможување граѓаните да ги 
остваруваат нивните права, а не само декларативно да ги имаат. 

Во насока на ефикасно остварување на правата на граѓаните е и потребата од 
ефикасна судска заштита на правата за здрава животна средина која подразбира ефикасни 
судски постапки кои не трпат одолжување, со оглед дека се работи за права чија повреда 
може да доведе до големи и ненадоместливи штетни последици по здравјето и животот на 
луѓето. 

Од голема корист во процесот на заштитата на правата од животната средина би 
била и транспарентноста на сите успешни случаи од судската практика, со цел едукација за 
ефикасно остварување на правото на здрава животна средина. 

Имајќи ги предвид реалните состојби во областа на животната средина, останува 
констатацијата за големата обврска што ја има нашата држава во процесот на исполнување 
на европските критериуми и стандарди, од што користа треба да ја гледаме првенствено за 
нас самите, а потоа и за претстојната евроинтеграција.  

 
 
 

Работни односи 
 
 

Од областа на работните односи во 2006 
година беа примени вкупно 333 претставки од кои 
во работа останаа 75, завршени беа 258 од кои 
повеќето како предмети по кои не е констатирана 
повреда на права од страна на органите на 
државната управа, а 40 постапки по претставки беа 
успешно завршени по интервенција на Народниот 
правобранител.  

Спроведувајќи ја заштитата на законските и 
уставните права на граѓаните од областа на 
работните односи во текот на извештајната година 
Народниот правобранител се соочуваше со неколку 
карактеристични состојби при постапувањето во 
оваа област.  

Имено, во почетокот на 2006 година пред 
Народниот правобранител се јавија неколку 
вработени од различни органи на државната 

управа кои го истакнаа проблемот со донесување решенија за престанок на работниот 
однос заради остварување на правото на старосна пензија согласно веќе поништениот член 
104, став 1 од Законот за работните односи. Постапувајќи по поднесените претставки 
Народниот правобранител констатира дека повеќето работодавци настојувале побрзо да 
донесат решенија за престанок на работниот однос без да водат сметка дали работникот 
кому му изрекуваат престанок на работниот однос има започнато работен проект, дали 
проектот треба да биде завршен од истиот работник и дали со изречениот престанок на 
работниот однос ќе им наштетат на други лица или органи кои директно или индиректно 
зависеле од работата на работникот.    
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Веднаш по донесувањето на Одлуката на Уставниот суд за поништување на член 
104, став 1 од Законот за работните односи, Народниот правобранител упати укажување до 
сите работодавци кои донесоа решенија за престанок на работниот однос по основ на 
поништениот член дека предметните и сите останати донесени решенија за престанок на 
работниот однос со повикување на поништената одредба не може да произведуваат правно 
дејство и дека не смее да се дозволи нивно натамошно извршување. Токму затоа Народниот 
правобранител укажа дека е потребно преземање мерки за отстранување на правните 
последици од донесените решенија за престанок на работниот однос и за враќање на 
работниците на работа и нивно распоредување на работно место на кое биле распоредени 
пред донесувањето на решенијата за престанок на работниот однос. Голем број од 
работодавците постапија по укажувањата на Народниот правобранител, односно 
работниците ги вратија на работа и ги распоредија на работни места на кои биле 
распоредени пред изрекувањето престанок на работниот однос.       

Повеќето поднесени претставки со такви наводи Народниот правобранител ги реши 
позитивно од причина што голем број од работодавците постапија по укажувањата на 
Народниот правобранител, односно ги вратија на работа работниците и ги распоредија на 
работни места на кои биле распоредени пред изрекувањето престанок на работниот однос.      

Во 2006 година продолжија да се јавуваат незадоволни граѓани-вработени во 
Министерството за транспорт и врски кои останаа непреземени од страна на општинската 
администрација. По повторно донесените решенија за престанок на работниот однос, 
Народниот правобранител констатира дека Министерството за транспорт и врски и 
понатаму не ја почитува и не ја применува во целост законската постапка во врска со 
преземањето на вработените од државно на локално ниво. Ова особено што покрај веќе 
познатите одредби од Законот за локална самоуправа, Законот за градба и Законот за 
просторно и урбанистичко планирање беше донесена и Одлука на Владата на Република 
Македонија од која произлегуваат задолжителни дејства на Министерството за транспорт и 
врски, поединечни единици на локалната самоуправа и Агенцијата за вработување докрај да 
ја завршат постапката на преземањето на вработените од државно на локално ниво кое 
право е утврдено на оваа категорија непреземени-вработени во Министерството за 
транспорт и врски.  

Агенцијата за државните службеници по поднесените жалби против решенијата за 
престанок на работниот однос донесе негативна одлука, односно ги одби како неосновани, 
по што непреземените работници заштитата на правата од работен однос продолжија да ја 
остваруваат пред надлежниот суд.  

Најголем број повреди на права од работен однос во постапката на вработување и на 
распоредување како во претходните и во извештајната година имаше со наставниот кадар 
во образованието каде се вработуваа лица кои не ги исполнуваа условите по објавен оглас 
или пак се вршеше неправилна распределба на фондот на часови во училиштата при што 
постојниот наставен кадар се жалеше дека наместо да се изврши распределба на фондот 
на часови помеѓу нив, најчесто се ангажираат нови извршители. По утврдените повреди на 
права од работен однос во постапката на вработување и на распоредување, за 
отстранување на повредите Народниот правобранител доставуваше укажувања до 
просветната и до трудовата инспекција кои во мал број беа позитивно прифаќани со 
образложение дека сите вработувања се реализирани со претходно прибавени согласности 
од ресорното министерство и од Министерството за финансии.   

За наставниот кадар во образованието значајно е да се напомене и актуелната 
состојба на трансформацијата на работниот однос од определено на неопределено време.   

Законската регулатива предвидува трансформација на работниот однос од 
определено на неопределено време ако работникот продолжи да работи по истекот на рокот 
од четири години под услови и на начин утврдени со закон. Голем број од работодавачите, 
директори на училишта го одбиваат барањето на работникот за трансформација на 
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работниот однос од определено на неопределено време иако работникот во истото 
училиште вршел работи и работни задачи повеќе од четири години со образложение дека не 
се обезбедени финансиски средства за таква трансформација.  

Толкувањето на оваа законска одредба од страна на правни експерти кои се 
директни изготвувачи на Законот за работните односи, беше дека на работникот кој работел 
четири години кај ист работодавец работниот однос може да му се трансформира од 
определено на неопределено време само ако работното место на кое треба да се заснова 
работен однос со работникот е систематизирано во актот за систематизација на 
работодавецот и ако за засновањето на работниот однос со работникот се обезбедени 
финансиски средства од страна на Министерството за финансии согласно Законот за 
извршување на буџетот.    

Во најголем број случаи работникот е принуден за остварување на правото на 
трансформација на работниот однос да иницира постапка пред надлежниот суд, па по 
донесување пресуда со која се усвојува тужбеното барање, работникот го остварува 
неговото право.  

Заштита на правата од работен однос во извештајната година Народниот 
правобранител оствари за група воспитувачи, одделенски наставници и предметни 
наставници во основното образование кои ги поддржа со свое мислење кон поднесената 
иницијатива до Уставниот суд за заштита на законитоста и уставноста на донесените 
членови 3 и 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното 
образование (,,Службен весник на Р.М.” бр. 35/06) со кои одредби оваа група граѓани беше 
доведена во нерамноправна положба во однос на другиот наставен кадар во основното 
образование кој со досегашните законски измени трпел промени во областа на 
образованието. 

Од областа на работните односи во 2006 година евидентна беше и повредата на 
правата на државните службеници кои се распоредуваат од работни места со повисоко на 
работно место со пониско звање без почитување и примена на одредбите од Законот за 
државните службеници, како и Правилникот за начинот и постапката за оценување на 
државните службеници. Во неколку случаи државните службеници се жалеа дека од страна 
на непосредно повисокиот раководител воопшто не е спроведена постапка на оценување, 
работникот не добил оцена ,,не задоволува”, а бил распореден на пониско работно место; 
дека се оценети од лица кои имаат највисоки звања и покрај тоа што во органот постои 
непосредно повисок раководител кој треба да го изврши оценувањето или дека на 
работникот воопшто не му е даден образецот, ниту пак му е дозволено остварување на 
правото на приговор до Комисијата за преиспитување на оценката.  

По ваквите претставки Народниот правобранител достави неколку укажувања и 
препораки до Комисија за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните 
службеници при Агенцијата за државните службеници која во постапка на одлучување по 
приговорите донела негативна одлука, односно ги одбила приговорите како неосновани. 
Ваквото постапување на Комисијата за решавање во втор степен по жалби и приговори на 
државните службеници при Агенцијата за државните службеници, односно недонесувањето 
позитивни одлуки во кои е евидентна повредата на правата од работен однос на државните 
службеници за Народниот правобранител претставува непрофесионален и нестручен однос 
кон заштитата на законските и уставните права на државните службеници кои постепено 
губат доверба во работењето на оваа комисија.   

Неизбежно е да се спомене и соработката на Народниот правобранител со 
Комисијата за решавање во втор степен од областа на работните односи при Владата на 
Република Македонија која продолжи да работи надвор од законските овластувања и 
должности, односно не одлучуваше навремено по вложените жалби и приговори, ниту пак ги 
прифаќаше укажувањата на Народниот правобранител. Неажурноста на Комисијата 
неспорно го доведе во прашање уставно загарантираното право на двостепеност во 
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одлучувањето за правата и обврските на засегнатите граѓани кои беа принудени заштитата 
на нивните права да ја бараат пред надлежните судови. 

Најдобра соработка во заштитата на правата од работен однос Народниот 
правобранител имаше со Трудовата инспекција при Министерството за труд и социјална 
политика, како и со просветната инспекција при Министерството за образование и наука кои 
на сите доставени барања за вршење инспекциски надзор доставуваа известување и 
записник за утврдената фактичка состојба кај конкретен орган.  

Анализата на состојбите во сферата на работните односи повторно го наметнаа 
заклучокот  дека остварувањето на уставното и законски загарантираното право на работа е 
на незадоволително ниво. Незадоволително е и остварувањето на правата и обврските од 
работен однос што се должи на непочитувањето на правата на работниците од страна на 
работодавците поради бирократскиот и непрофесионален однос, како и недоволното 
познавање и упатување на законските прописи поради што работите се одвиваа на штета на 
работниците.    

 
 
 
Станбени односи 
 
 

Постапувајќи по претставките на граѓаните 
кои бараа заштита на уставните и законските права 
од станбената област, притоа имајќи ги предвид 
резултатите од предметното работење во текот на 
2006 година, Народниот правобранител констатира 
дека состојбите во сферата на домувањето останаа 
скоро непроменети.  

Имено, бројот на поднесени претставки од 
станбената област во текот на 2006 година 
незначително е зголемен, а барањата на граѓаните 
повторно се однесуваа на проблемите со кои се 
соочуваа при преносот на станарското право на 
член на семејно домаќинство, доделување стан во 
државна сопственост под закуп во смисла на 
одредбите од Законот за домување, доделување 
стан под закуп врз основа на правата што 

произлегуваат од Законот за денационализација и Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили и на членовите на нивните семејства, како и откупот 
на државните станови согласно Законот за продажба на станови во општествена 
сопственост.  

Новина во изминатиот период беше поголемиот број поднесени претставки во кои 
граѓаните побараа интервенција за реализирање на преддоговорите за купопродажба на 
стан склучени во текот на 2002 година, односно фактичко предавање на становите во 
Реонскиот центар “Аеродром” што Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија ги понуди на продажба под пазарни услови. 

Проблемот што граѓаните го истакнаа се однесуваше на фактот дека иако становите 
беа комплетно изградени, нивното предавање беше одолжено поради нереализираната 
инфраструктура за чија изградба биле задолжени градот Скопје и Општината Кисела Вода, а 
по извршената територијална поделба Општината Аеродром. Согласно потпишаните 
договори дел од инфраструктурата во Реонскит центар “Аеродром” била изградена од 
Градот Скопје, а останатиот дел за чија изградба била задолжена општината Кисела Вода 
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останал неизграден. Со оглед дека со новата територијална поделба Реонскиот центар се 
наоѓа на територијата во општина Аеродром, а бидејќи инфраструктурата не била изградена 
од општината Кисела Вода на која и биле уплатени средствата, настанал проблем меѓу 
двете општини за преземањето на обврските. 

Народниот правобранител констатира дека ваквата состојба во најголема мерка 
произлегла од несоработката на службените лица на двете општини, особено на нивите 
градоначалници.  

Имено, посочените општини не постапиле во смисла на законските прописи и иако 
биле задолжени не извршиле меѓусебен делбен биланс на средствата. Имајќи ги предвид 
овие причини Народниот правобранител укажа дека е неопходно да се изврши поделба како 
на приходите, така и на расходите што општините ги имале или во иднина можат да ги 
имаат како резултат на утврдените надлежности. Како основа за ваквиот став Народниот 
правобранител го зеде Извештајот на Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија бр. 10-22/26 од 13 февруари 2006 год.  

За констатираната состојба Народниот правобранител со посебни информации ги 
извести министерот за локална самоуправа и Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа. Иако проблемот не е докрај разрешен, како резултат на преземените мерки и 
активности поголемиот дел од инфрастуктурата во меѓувреме е изградена, а спорот за 
преземањето на обврските од страна на општините по иницијатива на Јавното претпријатие 
се решава пред надлежните судски органи. 

Остварувањето и заштитата на правата на граѓаните-подносители на претставки  во 
постапката на разгледување на барањата по повеќе основи  за доделување стан под закуп 
во сопственост на Република Македонија што се одвива пред Комисијата за станбени 
прашања на Владата на Република Македонија продолжи и во 2006 година. 

Поголем број граѓани до односната комисија имаат доставено барања за доделување 
стан под закуп во сопственост на Републиката врз основа на правата што произлегуваат од 
Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на 
безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства.  

Барањата поднесени согласно одредбите од Законот за денационализација, се 
засновани на фактот дека барателите како корисници на денационализираниот имот биле 
носители на станарско право врз становите, моментно живеат во нив, а становите се 
вратени на поранешните сопственици кои бараат нивно присилно иселување. Евидентно е 
дека во практиката многу тешко се реализираат основаните барања на носителите на 
станарско право за доделување друг стан под закуп, така што голем број граѓани и по 
истекот на предвидениот законски рок живеат во денационализираните станови без 
државата да им обезбеди друг соодветен стан. Притоа сопствениците на становите 
изнајмуваат специјализирани агенции кои со закани и присилни мерки вршат постојан 
притисок за иселување на корисниците на  становите, а во некои случаи конфликтот 
ескалира со физички пресметки. Ова доведува до губење на довербата на граѓаните дека 
државата води грижа за доследно почитување на уставно гарантираните слободи и права и 
исполнување на своите законски обврски. 

За извештајната 2006 година со неколку исклучоци останаа констатациите што 
Народниот правобранител ги изнесе во претходните извештаи дека постапките по 
доставените барања по двата наведени основи во Комисијата за станбени прашања 
неоправдано се одолжуваат, а по повод дописите на Народниот правобранител што 
неколкукратно беа повторени најчестиот одговор беше дека државата не располага со 
доволен број станови што би биле распределени на подносителите. Воедно и натаму 
остануваат нерешени барањата што во претходните години беа доставени до Комисијата за 
станбени прашања по кои и покрај протекот на подолг временски период се уште не е 
одлучено. 
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Во изминатиот период во фокусот на интересирање на Народниот правобранител 
беше и состојбата и  статусот на становите во кои повеќе децении наназад живеат лица без 
никаква документација или без соодветна документација т.н. бесправно вселени лица.  

Со Одлуката на Владата на Република Македонија за продажба на станови во 
сопственост на Република Македонија, со која беа определени становите за продажба на 
кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката, а се во 
владение на лица без правен основ, определените станови беа понудени на продажба. 
Продажбата се вршеше по пат на оглас за прибирање понуди на кои право да учествуваат 
имаа домашните и физичките лица, а за најповолен понудувач се сметаше она лице кое 
дало највисока цена. Ваквото решение предизвика низа реакции на граѓаните кои дотогаш ги 
користеа понудените станови во смисла дека за нив не беше предвидено приоритетно право 
на откуп, поради што извесен број лица кои не успејаа да дадат најповолна понуда останаа 
без сопствено живеалиште, бидејќи становите беа откупени од други лица.  

Едновремено, повеќе граѓани се обратија до Народниот правобранител поради тоа 
што одредени станови останаа надвор од Прегледот на станови предвидени за откуп, а во 
нив се уште живеат лица на кои основот на користење не им е регулиран. По тој повод 
Народниот правобранител од Владата на Република Македонија побара информација за 
бројот на станови во државна сопственост што по разни основи во изминатиот период биле 
доделени на граѓани, како и бројот на станови со кои државата во моментот располага, а се 
предвидени за доделување под закуп на лицата кои ги задоволуваат условите согласно 
погоре наведените законски прописи. По вака упатеното барање Владата на Република 
Македонија се уште нема доставено одговор. 

За сите констатирани состојби Народниот правобранител упати повеќе информации 
до надлежната Комисија за станбени прашања и до Владата на Република Македонија и  
оствари непосредна средба со министерот за транспорт и врски при што побара да се 
преземат итни мерки за побрзо решавање на наталожените проблеми во станбената област. 

Соработката со Секторот за станбено-комунални работи и инфраструктура при 
Министерството за транспорт и врски по барањата на граѓаните за пренос на станарското 
право и откуп на становите согласно Законот за продажба на станови во општествена 
сопственост и натаму се движи во позитивна насока. Почитувањето на упатените препораки 
и укажувања од Народниот правобранител, а особено непосредните контакти со службените 
лица од Секторот придонесуваат граѓаните на побрз и поефикасен начин да ги остварат 
нивните права.  

Постапката за распределба на становите изградени по “Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи”за чија реализација беше задолжено 
Министерството за транспорт и врски конечно е завршена, а становите се распределени на 
лица кои ги задоволуваа предвидените услови. И покрај тоа што одреден број граѓани 
одново се жалеа на извршената распределба, Народниот правобранител не најде 
неправилности во спроведената постапка. 

Сепак и натаму останува забелешката дека во одредени случаи и покрај тоа што се 
обезбедени условите за примена на пропишаните решенија од законските акти, недостасува 
примена на конкретни мерки и активности, односно постапката на склучување купопродажни 
договори  неоправдано се одолжува. 

Осврнувајќи се на сознанијата што произлегуваат од повеќегодишното следење на 
состојбите во станбената област не може да се избегне и констатацијата дека постои 
несоработка меѓу органите, односно надлежните комисии кои постапуваат во оваа област.  

Во прилог на оваа оценка е случајот што повеќе години наназад останува нерешен, а 
подносителката на претставката не може да ги оствари правата што произлегуваат од 
Законот за денационализација. 



Годишен извештај 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 51

Конкретно, во постапка за денационализација како надомест на национализиран имот 
од страна на Комисијата за одлучување по барања за денационализација со седиште во 
општина Центар на подносителката и бил доделен стан во сопственост, врз кој неколку 
години наназад не може да оствари фактичко владение.  

Имено, истиот стан од Комисијата за станбени прашања на Владата на Република 
Македонија бил доделен под закуп на друго лице кое веднаш се вселило во станот. И покрај 
бројните интервеции на Народниот правобранител пред двете комисии и укажувањата дека 
мора да се преземат соодветни мерки станот да биде предаден во непосредно владение на 
подносителката на претставката, со оглед дека правото на сопственост е појако право од 
останатите, вклучително и на правото на закуп, од страна на надлежните комисии не се 
преземени конкретни активности. Народниот правобранител за овој случај достави 
информација до министерот за финансии, но до моментот на подготвување на извештајот 
нема повратен одговор. 

 
 
 
ССооцциијјааллннаа  ссииггууррнноосстт  ии  ззаашшттииттаа  
 
 

Според бројот и содржината на 
поднесените претставки од областа на 
социјалната сигурност и заштита и во овој 
извештаен период не  може да се констатира дека 
социјалната и економската состојба на граѓаните е 
подобрена и дека помошта што ја добиваат може 
да ги задоволи основните егзистенцијални 
потреби, односно дека преку социјалната помош 
се обезбедува остварување на уставната 
гаранција за социјална сигурност и социјална 
правда.  

Дека социјалната состојба на граѓаните не 
е подобрена укажува и фактот што во текот на 
2006 година бројот на преставките поднесени до 
Народниот правобранител за заштита на 
социјалните права беше зголемен. 

Најголемиот број претставки од областа на 
социјалната заштита беа поднесени поради неоправдано одолжување на првостепените и 
особено на второстепените постапки за остварување на правата.  

Како еден од проблемите што придонесуваа за одолжување на второстепената 
постапка, кои Народниот правобранител ги констатираше при честите непосредни увиди во 
Министерството за труд и социјална политика, беше неевидентирањето на жалбите и 
решенијата во архивата на Министерството, поради што често се случуваше Народниот 
правобранител да не може да изврши увид во предметите и да ги добие сите податоци 
поради недостиг на соодветна евиденција или затоа што предметот не можеше да се 
пронајде ниту да се утврди каде се наоѓа и во која фаза е постапката, ниту пак ако веќе било 
одлучено можеше да се најде примерок од донесеното решение.  

Заради надминување на овие проблеми, а со цел обезбедување брза и ефикасна 
заштита на правата на граѓаните и добивање брзи и правилни информации за текот на 
постапките по поднесените жалби, Народниот правобранител достави посебна информација 
до Министерот за труд и социјална политика со предлог да се изнајдат соодветни решенија 
во поглед на евидентирањето на предметите по поднесените жалби, на донесените 
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реженија по жалбите и на сите преземени дејствија, но  по информацијата се уште не е 
доставен одговор.  

Воедно, постапката се одолжуваше, а во одделни случаи и се укинуваа социјалните 
права само поради дадени погрешни податоци од други органи, односно поради погрешно 
даден податок од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување дека одредено лице 
остварува пензија или поради погрешно даден податок од Агенцијата за вработување дека 
одредено лице се вработило. Надлежните органи без да ги проверат фактите донесуваа 
негативни решенија и им ги укинуваа правата на граѓаните. Притоа по интервенциите на 
Народниот правобранител во дел од предметите беше постапено по укажувањата дека 
решението е засновано на погрешно утврдена фактичка состојба и дека треба да се донесе 
ново решение, по што граѓаните ги остваруваа нивните права. Меѓутоа во дел од вакви и 
слични предмети не беше постапено по укажувањата на Народниот правобранител и покрај 
тоа што беа доставувани неспорни докази дека решението е донесено врз неточни 
податоци. Во таквите случаи постапката се уште трае. 

Во поглед на остварувањето на социјалните права, Народниот правобранител 
констатира и неблаговремено постапување по барањата за доделување еднократна 
парична помош иако таа би требало да се доделува за моментална социјална криза во која 
се нашол граѓанинот. Имаше и случаи кога барањето еднократна парична помош беше 
одбивано само поради тоа што во центарот не биле обзбедени средства за оваа намена 
иако граѓанинот ги исполнуваше условите предвидени со закон. За овие неправилности 
Народниот правобранител го извести министерот за труд и социјална политика и побара 
преземање мерки  за полесно и побрзо остварување на  законските права на граѓаните.  

Заради надминување на проблемите со одложувањето на постапките по поднесени 
жалби, Народниот правобранител воспостави практика најмалку двапати месечно да врши 
увид во Министерството за труд и социјална политика, а по потреба и повеќе пати, што се 
покажа ефикасен метод не само за остварување на правата на граѓаните, туку и за работата 
на Народниот правобранител. При вршењето на увидите, покрај барањето да се забрза 
постапката беше укажувано и на пропустите и незаконитостите при донесувањето на 
управните акти, што придонесе во добар дел случаи постапката да завршува со 
остварување на правата на граѓаните.  

И во 2006 година до Народниот правобранител беа поднесени претставки од 
внатрешно раселените лица поради неоснованото укинување на статусот внатрешно 
раселено лице, односно поради погрешно утврдена фактичка состојба дека овие лица 
поседуваат станови и куќи во кои можат да живеат. Во поголемиот број вакви случаи 
Народниот правобранител констатира различна фактичка состојба, односно неправилно и 
неточно констатирање дека лицата поседуваат станови или куќи, па по направените 
интервенции на внатрешно раселените лица им беше вратен статусот и беа згрижени од 
страна на Министерството за труд и социјална политика . 

Во текот на 2006 година Народниот правобранител посети поголем број колективни 
центри во кои се сместени внатрешно раселени лица, констатирајќи како и претходните 
години дека овие лица се соочуваат со истите проблеми, односно дека состојбата во поглед 
на условите за живеење, здравствените услуги, хигиената и сл. не е подобрена.   
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Пензиско и инвалидско осигурување 
 
 

Правата од пензиското и инвалидското 
осигурување, како дел од социјалните права важни 
за егзистенцијалнот опстанок на граѓаните, се уште 
се остваруваат отежнато и во долготрајни 
постапки. 

Во извештајниот период најголемиот 
број од поднесените претставки се однесуваа на 
остварување права од пензиското и инвалидското 
осигурување со примена на меѓународни договори 
за социјално осигурување, затоа што постапката е 
долготрајна, сложена и специфична, особено во 
поглед на потврдувањето на пензискиот стаж, 
пополнувањето соодветни обрасци заради 
евиденција на пензискиот стаж во матичната 
евиденција, како и утврдувањето на условите за 
пензионирање или препензионирање. Постапката 
се одолжува и комплицира особено ако: 

податоците со кои располага Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не се потполни, 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување не е доплатен, престанало да постои 
правното лице, отворена е стечајна постапка или постојат други објективни пречки за 
утврдување на фактичката состојба. Во поглед на остварувањето на правата врз основа на 
маѓународни и билатерални договори граѓаните се судруваат со проблеми особено при 
остварувањето на сразмерен дел на пензија и при препензионирањето, а ваквите проблеми 
во моментот се најизразени со Србија и Црна Гора. Во тек е постапката на препензионирање 
врз основа на Билатералниот договор со Србија и Црна Гора која, иако е започната во 2002 
година, заради големиот број на осигуреници, немање соодветни податоци, нерасчистени 
прашања меѓу државите и други тешкотии се уште трае. 

Постапката за препензионирање со Босна и Херцеговина е започната по склучениот 
билатерален договор, но се уште не се спроведува целосно и не се применува за 
остварување на одделни права.  

Заради надминување на проблемите со остварувањето на правата врз основа на 
меѓународните договори, особено за забрзување на постапката,  Народниот правобранител 
продолжи со веќе воспоставената соработка со надлежните органи, инсистирајќи на вршење 
почести увиди и контроли за преземените дејства и интервенирајќи за забрзување на 
постапката, односно за преземање на сите можни мерки од домашните органи и за 
ургирање пред органите на другите држави за побрзо и непречено остварување на правата. 

 Друг проблем кој беше поизразен во извештајниот период, а најчесто поврзан со 
остварувањето на правата врз основа на меѓународни и билатерални договори за социјално 
осигурување беше остварувањето на правото на најнизок износ на пензија, особено по 
остварувањето странска пензија. Во поголемиот дел од претставките кои се однесуваа на 
овој проблем Народниот правобранител оцени дека граѓаните неосновано бараа и понатаму 
да го остварат правото на најнизок износ на пензија иако го оствариле правото на пензија од 
друга држава чиј износ е повисок од најниската пензија. Воедно, Народниот правобранител 
констатира дека иако граѓаните имаат обврска да го известат Фондот за секоја настаната 
промена во однос на оствареното право, најчесто тие не ја почитуваа обврската, поради што 
одреден период, додека Фондот не открие, неосновано ја примаа најниската пензија, поради 
што неосновано се исплаќаше на повисок износ на пензија.  
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Меѓутоа може да се констатира дека за разлика од претходните години кога при 
запирање на повеќе исплатена пензија обично не се донесуваше решение и не се водеше 
сметка за заштитните одредби, туку имаше случаи кога на пензионерите им се ускратуваше 
цела пензија, во извештајниот период Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија донесуваше решенија и ја определуваше висината на делот од пензијата што ја 
запираше за неосновано исплатени средства со почитување на законските заштитни 
одредби.   

Специфичен проблем на кој граѓаните се жалеа беше и неможноста да ги остварат 
правата од пензиското и инвалидското осигурување само поради непризнавањето на 
документацијата од матичните евиденции издадена од УНМНИК, Косово. Ценејќи дека  
Фондот постапува спротивно на заклучоците на Владата на Република Македонија за 
несметано признавање на документите од матичните евиденции изадедни од УНМНИК, 
Народниот правобранител упати препорака и посебна информација до директорот на 
Фондот за промена на ставот, меѓутоа ставот на Фондот долго време остана непроменет. 
Поради тоа Народниот правобранител продолжи да интервенира, по што Фондот почна да 
ги признава за валидни документите издадени од УНМНИК, па граѓаните без проблеми го 
остваруваа правото на пензија. 

Значителен беше и бројот на поднесени претставки што се однесуваа на 
остварувањето на правото на инвалидска пензија, при што може да се оцени дека и во 2006 
година продолжија проблемите на граѓаните при остварувањето на правата по основ на 
инвалидност и покрај функционирањето на повеќе надлежни комисии. Конкретно, граѓаните 
повторно изразуваа незадоволство од наодите и оценките на комисиите, ценејќи дека не се 
објективни и реални, а имаше доста поплаки и поради долгото водење на постапката за 
давање наод и оценка и за донесување решение, што кај граѓаните создаваше чувство дека 
за остварување право на инвалидска пензија треба да се плати. 

Во поглед на остварување на правото на старосна, семејна и земјоделска пензија, 
како и на остварување права по основ на преостаната работна способност, за телесно 
оштетување и други права од пензиската област, граѓаните најчесто се жалеа поради 
неоправданото  одолжување на постапката, односно поради непочитување на законските 
рокови за одлучување во прв степен и особено во втор степен. По интервенциите на 
Народниот правобранител граѓаните најчесто го остваруваа правото пред првостепените 
органи, но остана констатацијата дека постапката пред второстепенета владина комисија е 
предолга и ретко се почитуваат законските рокови. Поради тоа Народниот правобранител 
достави неколку информации до претседателот на Комисијата укажувајќи дека со 
одолжување на постапката се повредуваат правата на граѓаните, што налага неопходно 
надминување на проблемот. Консеквентно, подоцна Народниот правобранител забележа 
забрзување на постапка.   

Во врска со признавањето на пензискиот стаж остварен во поранешна ЈНА и 
остварувањето право на пензија, во извештајниот период беа поднесени само неколу 
претставки од овие граѓани, од што може да се констатира дека проблемите во одредена 
мерка се надминуваат. Меѓутоа лицата што оствариле пензија во СФРЈ од поранешна ЈНА 
се уште не добиваат реална висина на пензијата, туку аконтација. 

Како и претходните години и во 2006 година проблемите со прибирањето и особено со 
распределбата на средства од пензионерите во Солидарниот фонд не се надминаа иако 
имаше најави дека ова прашање ќе се разреши со закон. Граѓаните најчесто се жалеа 
заради, според нив, неправилната распределба на средствата од Солидарниот фонд по 
здруженија, како и поради ненаменско и незаконско трошење на овие средства, поради што 
се наметна потребата за соодветно решавање на проблемите.   

Општа оценка при остварувањето на правата од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување е дека постапките се уште долготрајно се водат, особено 
постапката по жалба и дека не се почитуваат законските рокови за одлучување. Исто така 
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може да се констатира и непочитување на роковите за давање одговор по барањата на 
Народниот правобранител и за постапување по упатените препораки и други интеревенции. 
Сепак беше констатирано и дека при утврдена повреда на правата се почитуваат 
препораките, предлозите и укажувањата на Народниот правобранител, се отстранува 
незаконитоста или неправилноста во актите и работењето на надлежните органи и 
постапката завршува со остварување на правото на граѓаните за кое побарале интервенција 
од Народниот правобранител.  

 
 
 

ЗЗддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ии  ззаашшттииттаа  
 
 

Во извештајниот период забележано е 
благо зголемување на бројот на претставките од 
областа на здравственото осигурување и 
здравствената  заштита споредбено со бројот на 
претставките примени во претходната година. Во 
2006 година не се надминаа одредени проблеми 
при остварувањето на правата од областа на 
здравствената заштита, односно граѓаните и 
натаму се соочуваа со проблеми и пречки при 
остварувањето на овие права и посебно треба да 
се истакне дека продолжи практиката на 
надлежните органи да не одлучуваат 
благовремено по барањата на граѓаните. 

Проблемите во врска со остварувањето на 
правата на граѓаните за признавање својство на 
осигуреник и за издавање  потврди за здравствена 
заштита (сини картони) продолжија и во 

извештајната година иако Народниот правобранител, како и претходните години, укажуваше 
дека нема законски основ за непризнавање на својството на осигуреник,  за невршење 
промена на осигурувањето или за неиздавање сини картони  само поради тоа што по некој 
претходен основ, кој престанал да постои, не биле измирени обврските кон Фондот.   

Карактеристично за ова прашање беше и промената на ставот на Фондот за 
здравствено осигурување кој, само поради недостиг на средства  спротивно на законските 
одредби, ценеше дека нема законски основ за признавање својство на осигуреник, односно 
за промена на осигурувањето поради тоа што по некој претходен основ, кој престанал да 
постои, не биле измирени обврските кон Фондот, иако по новиот основ редовно се уплатува 
придонесот. Народниот правобранител интервенираше пред Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија укажувајќи дека законскиот основ за признавање на својството 
на осигуреник и за вршење промена на осигурувањето не е променет и поради тоа нема 
основ за поинаков став на Фондот и за ограничување на ова право на граѓаните. По 
укажувањето на Народниот правобранител прекина ваквата незаконска практика, односно 
Фондот почна да го признава својството на осигуреници и да издава потврди за здравствена 
заштита на сите граѓани што го промениле основот на осигурување и по новиот основ 
редовно го уплатуваат придонесот, а за заостанатиот долг се покренуваа со закон 
предвидените постапки. 

Во текот на 2006 година се намали бројот на претставки што се однесуваа на 
исплататата на надоместокот поради бременост или породување. Сепак некои од граѓаните 
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ова право го остваруваа отежнато или воопшто не можеа да го остварат најчесто поради 
неплатени придонеси или неисплатени плати, односно имаше случаи кога работодавците ги 
плаќаа само придонесите без притоа да исплатат плати на вработените, поради што Фондот 
иако ги прифатил придонесите не вршеше исплата на надоместокот.  

Во дел од претставките што се однесуваа на ова прашање беше констатирано дека 
нема можност за исплата на надоместокот на плата за боледување, иако правото беше 
признато, само поради тоа што не беше извршена исплата на плата за сите вработени и 
покрај тоа што за осигуреното лице кое бараше остварување на правото беше исплатена и 
плата и придонес. Ова право не можеа да го остварат особено граѓаните коишто работеле 
во правни лица што престанале да постојат и немаат никаков имот, па поради тоа немаше 
никаква можност да се исплати надоместокот затоа што не постоеше ни можност за исплата 
на плати на другите лица што биле  вработени во правното лице. Заради заштита на 
правата на овие граѓани Народниот правобранител побара од министерот за здравство, како 
орган кој врши надзор над законитоста на работата на Фондот, да го преиспита ставот на 
Фондот и да преземе мерки за надминување на овој проблем. Министерството не го 
информира Народниот правобранител за преземните мерки и за ставот по ова прашање.  

Дел од претставките се однесуваа и на одолжување на постапките за рефундирање 
средства за болничко или друг вид лекување во приватни здравствени установи со кои 
Фондот има склучено договор или поради непризнавање на ова право. Постапувајќи по овие 
претставки Народниот правобранител најчесто констатираше повреда на правата на 
граѓаните и интервенираше Фондот да им ги рефундира средствата, односно да им ги 
надомести платените средства за болничко или друг вид лекување во здравствени установи 
со кои Фондот има склучено договор. Ваквите укажувања и барања на Народниот 
правобранител по сите основани претставки беа прифатени.  

Граѓаните имаа проблеми и при набавката на лекови, особено поради недостиг на 
лекови во аптеките од “Позитивната листа”, како и при рефундирање средства за набавени 
лекови поради одолжување на постапката или поради признавање на несоодветен износ на 
трошоците. По интервенциите на Народниот правобранител на граѓаните им се признаваше 
поравото на рефундирање на средствата за набавениот лек или пак им се исплатуваа 
реалните трошоци, а се преземаа и мерки за обезбедување на потребните лекови во 
аптеките.   

Во текот на извештајниот период беа поднесени повеќе  претставки што се однесуваа 
на несовесно или неквалитетно лекување во здравствените установи. Заради расчистување 
на случаите, покрај тоа што од здравствените установи и комисиите за стручен надзор 
бараше целосно испитување и преземање соодветни мерки, Народниот правобранител  
детално ги испитуваше сите случаи особено со непосредни увиди во здравствените 
установи и во документацијата на пациентите. 

Во дел од овие претставки по испитувањето на случајот беше констатирано дека не 
станува збор за несовесно или неправилно лекување, но по дел од претставките Народниот 
правобранител не беше во можност со сигурност да ја утврди фактичката состојба затоа што 
не е стручен да цени дали навистина биле преземени правилни, благовремени и соодветни  
мерки во конкретните случаи, поради што подносителите најчесто поведуваа судски 
постапки.  

Следејќи ја состојбата со заболените од малигни заболувања Народниот 
правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива затоа што утврди дека бројот на 
заболени од оваа болест расте, но дека има недостиг на потребните лекарства што 
доведува до зголемување на бројот на заболените и до влошување на нивната состојба. Од 
добиените податоци доставени до Народниот правобранител од страна на Фондот за 
здравствено осигурување, произлезе дека недостигот на лекови е поради нерегистрираност 
на одредени лекови и поради спорите и скапи административни процедури при постапката 
за регистрација на лековите. Заради надминување на проблемите на заболените од 
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малигни заболувања и заболените од мултиплекс склероза, Народниот правобранител 
упати информација до претходниот и до сегашниот министер  за здравство со барање да се 
преземат соодветни мерки укажувајќи особено на потребата за преземање мерки за 
обезбедување доволни количини лекови за сите заболени лица, како и за еднаков треман на 
заболените од мултиплекс склероза затоа што сите заболени лица не се прифатени на 
третман во соодветните клиники, а причина за тоа, според Фондот, биле лимитираните 
буџетски средства за оваа намена. За наведените проблеми Народниот правобранител ја 
нформира и Владата на Република Македонија, но одговор не доби.  

Народниот правобранител по сопствена иницијатива покрена постапка и откако 
утврди дека дел од здравствените установи во Куманово неосновано наплатуваат 
дополнително учество од осигурените лица, покрај со закон предвиденото учество со лични 
средства во вкупните трошоци за здравствените услуги. Ваквата практика, според одговорт 
на здравствените установи, била воведена поради недостиг на средства, што Народниот 
правобранител ја оцени како незаконска и утврди дека со тоа се повредуваат законските 
права на граѓаните, за што го информира министерот за здравство, директорот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија и директорите на здрвствените установи, од каде 
се очекува преземање мерки за прекинување на незаконската наплата на средства од 
граѓаните.  

И во 2006 година Народниот правобранител поднесе неколку посебни информации 
до министерот за здравство и до Владата на Република Македонија поради незадоволство 
од соработката со надлежните органи, особено од аспект на брзо, ефикасно и навремено 
постапување по упатените барања, укажувања и препораки, што придонесуваше за 
отежнато остварување и непочитување на правата на граѓаните. Сепак може да се 
констатира дека во најголемиот број случаи во кои беше констатирана повреда на правата, 
беше постапувано и се почитуваа препораките и укажувањата на Народниот правобранител 
по што граѓаните ги остваруваа нивните права.  

 
 
 
ППрраавваа  ннаа  ддееццааттаа  
 
 

Во текот на 2006 година беше зголемен 
бројот на претставките поднесени до Народниот 
правобранител за заштита на детските права, од 
што може да се заклучи дека детските права се 
повеќе се кршат, но и дека е зголемено нивото на 
јавната свест за овие права. Народниот 
правобранител се уште не може да изрази 
задоволство од третманот на децата како субјекти 
со посебни права, интереси и обврски. 
Неприфаќањето на посебниот статус на децата е 
особено изразен кај родителите и кај наставниците, 
но и во државните институции задолжени за 
детските права затоа што при донесувањето на 
одлуки што се однесуваат на децата не се води 
секогаш сметка за нивниот најдобар интерес, кој 
треба да има приоритет. За несоодветниот статус на 
децата придонесува и нивната недоволна 

едуцираност и самосвесност за правата и обврските, што може да се заклучи и од фактот 
дека се уште само мал број деца самостојно бараат заштита на нивните права кај 
Народниот правобранител. 
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Како и претходните години и во текот на 2006 година, најголем број од претставките 
се однесуваа на остварување на правата на децата да одржуваат лични и непосредни 
контакти со родителот со кого не живеат. Најчесто предмет на претставките беше 
незадоволството на родителите од работата на центрите за социјална работа, при што 
родителите најчесто тргнуваа од нивните права не водејќи доволно сметка за родителските 
обврски и за правата на децата. 

Раководејќи се од најдобриот интерес на детето и имајќи ја предвид реалната 
можност за соработка меѓу родителите, Народниот правобранител  во некои случаи 
постигна одреден степен на меѓусебна комуникација и непречено реализирање на 
контактите на родителите и децата. Сепак имаше случаи кога конфликтните односи меѓу 
родителите не можеа да се надминат ниту по преземените мерки на Народниот 
правобранител, Центарот за социјална работа или Министерството за труд и социјална 
политика поради што со тешкотии или воопшто не можеше да се оствари правото на детето 
да има нормални и редовни контакти со родителот со кој не живее. Тоа пак се разбира има 
негативен одраз врз психофизичкиот развој на детето и неговото оформување како здрава, 
одговорна и толерантна личност. 

Иако според Конвенцијата за правата на детето и законската регулатива на 
Република Македонија, децата треба да се заштитетни од секаков вид насилство и 
злоупотреби, за жал, тие се почесто се жртви на насилство, особено на семејното што беше 
евиденирано и од повеќето поднесени претставки до Народниот правобранител. Од 
постапувањето по овие претставки  Народниот правобранител  констатира дека центрите за 
социјална работа не постапуваат благовремено и не преземаат секогаш соодветни мерки со 
кои ќе обезбедат реална заштита на детето од натамошно семејно насилство, а уште 
понеефикасно постапуваат судовите по барањата за  изрекување привремени мерки. Исто 
така, Народниот правобранител констатира одредени проблеми и непостапување на 
надлежните министерства за извршување на изречените судски привремени мерки за 
заштита од семејно насилство. Сепак, по интервенциите на Народниот правобранител 
проблемите се надминуваа со преземање мерки од страна на центрите или другите 
надлежни органи.   

Насилството над децата беше застапено и во училиштата, што беше констатирано од 
повеќе поднесени претставки до Народниот правобранител. 

Како и во претходниот период и во текот на извештајниот, Народниот правобранител 
оцени дека докажувањето, односно утврдувањето на фактичката состојба е исклучително 
тешко, од причина што учениците тешко се одлучуваат јавно да ги пренесат нивните 
сознанија за настаните на кои биле сведоци, а од друга страна отусутвува и желбата на 
наставниот кадар да третира и евентуално да санкционира одреден проблем или повреда 
на права на ученик предизвикана со несоодветно однесување на одреден вработен 
наставник само затоа што е нивен колега. Воедно, Народниот правобранител ги потврди 
веќе изнесените констатации дека надлежните органи не реагираат брзо и соодветно, 
односно не ги преземаат сите можни мерки за заштита на децата, особено за казнување на 
наставниците што вршат физичко или психичко малтретирање на децата, поради што  во 
одделни случаи Народниот правобранител поднесуваше кривични пријави против 
наставниците што вршат физичко или психичко малтретирање на децата. 

Во текот на извештајниот период Народниот правобранител утврди дека дел од 
децата во Републиката не го посетуваат основното образование иако е задолжително и 
треба да е бесплатно. Притоа, Народниот правобранител констатира дека дел од децата не 
посетуваат основно образование само поради тешката финансиска состојба на семејството 
кое не е во состојба да обезбеди учебници или да задоволи други потреби на детето за 
нормално и непречено посетување на основното образование. Ценејќи дека државата е 
должна да ги преземе сите можни мерки ниедно дете да не остане надвор од образовниот 
систем, особено дека не треба да дозволи децата да не посетуваат основно образование 



Годишен извештај 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 59

само поради тоа што не се во можност да купат учебници, Народниот правобранител го 
изрази ставот преку средствата за јавно информирање. Едновремено беше упатено и 
писмено барање до Министерството за образование и наука и до Владата на Република 
Македонија со предлог за воведување законска обврска за материјална и друг вид 
поддршка, како и за други стимулативни мерки за посета на основното образование кое 
треба да биде навистина бесплатно, како што е предвидено во Конвенцијата за правата на 
детето и во Уставот на Република Македонија. Согласувајќи се со предлозите и 
укажувањата на Народниот правобранител Владата и Министерството изразија спремност 
да се обезбедат посебни буџетски средства за оваа намена и во таа смисла да се предвиди 
обврска во Законот за основното образование, за набавка на бесплатни учебници за 
сиромашните деца, со цел да се стимулира посетувањето на основното образование. 

Народниот правобранител и натаму ќе ги следи состојбите со остварувањето на 
правото на задолжително и бесплатно основно образование и ќе презема соодветни мерки 
пред надлежните органи со цел да се создадат материјални и друг вид услови за 
остварување на ова право на секое дете.   

Во извештајниот период Народниот правобранител констатира дека посетувањето на 
образовните установи е отежнато, а во одделни случаи и оневозможено, и поради тоа што 
во училиштата не беа обезбедени доволно средства за затоплување на училниците, а во 
одделни училишта и поради недостиг на средства за превоз на учениците, поради што 
наставата често беше прекинувана и децата одреден период не посетуваа настава. По 
интервенциите на училиштата и на Народниот правобранител проблемите во одредена 
мерка се надминуваа, но од сознанијата добиени од училиштата и од општините произлезе 
дека времено доделените средства не се доволни за целата грејна сезона, поради што 
постои опасност наставата повторно да биде прекинувана. Поради тоа, Народниот 
правобранител цени дека државата мора да изнајде начини и да обезбеди средства и 
елементарни услови во училиштата за редовно и нормално спроведување на образовниот 
процес.  

Бидејќи одредена категорија деца, од кои најголемиот дел Роми, не се во можност да 
посетуваат основно образование и поради тоа што не се запишани во матичната евиденција 
на родените, Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива за 
надминување на овој проблем, особено за децата што го посетуваат Дневниот центар за 
деца на улица при Центарот за социјална работа на град Скопје.  

За надминување на проблемот и евидентирање на децата во соодветните матични 
книги Народниот правобранител во комуникација со Дневниот центар интервенираше пред 
Министерството за внатрешни работи и очекува позитивно разрешување на овој проблем. 

Децата треба да бидат заштитени и од секаков вид трудова експлоатација. Сепак, 
Народниот правобранител во 2006 година утврди трудова експлоатација на деца ученици во 
основното образование во Струмица и струмичкиот регион од нивните родители бидејќи 
биле принудени да работат на лозјата во времето на гроздоберот како надничари на работи 
што не одговараат на нивната возраст и способност. Едновремено беше утврдено дека тие 
деца поради работната ангажираност не го посетуваат редовно основното образование. 
Согласно меѓународните акти за правата на децата и за нивна заштита од секаков вид 
експлоатација, како и републичката законска регулатива, Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива и на наделжните органи им препорача итно преземање 
на сите можни мерки за заштита на децата од секаков вид експлоатација, помош за нивно 
враќање во училиштата и преземање мерки спрема родителите кои ги занемаруваат, 
злоупотребуваат, трудово ги искористуваат и не ги праќаат децата во училиште. Воедно 
беше препорачано преземање долгорочни, перманентни и превенитивни мерки за 
спречување на повторување на злоупотребата на детскиот труд.   

Постапувајќи по препораките надлежните институции утврдија дека станува збор за 
родители кои се социјални случаи, поради што ги повикаа сите родители на разговор 
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укажувајќи им на последиците од нивното занемарување и злоупотреба на децата, а беа 
преземени и мерки децата да се вратат на настава. Сепак Народниот правобранител смета 
дека со тоа проблемот не е надминат и дека  е потребно во иднина сите надлежни органи да 
ја следат состојбата и да не дозволат каков било облик на трудова експлоатација на децата. 

Покрај постапувањето по поединечни претставки Народниот правобранител ги 
следеше и состојбите со остварувањето и почитувањето на правата на децата.  

Заради согледување на состојбата со почитување на одредени права на децата во 
текот на извештајната година Народниот правобранител спроведе неколку истражувања за 
семејното насилство над децата, за вклученоста на децата со посебни потреби во основното 
образование и можните начини на нивна дискриминација, за состојбата и задоволувањето 
на правата и интересите на децата со посебни потреби во дневните центри и за физичкото и 
психичкото малтретирање на децата во  основното образование.  

Во поглед на практичната примена на одредбите од Законот за семејството, 
подготвеноста и стручноста на центрите и судовите за спречување на семејното насилство и 
обезбедување соодветна заштита на децата жртви на семејно насилство, Народниот 
правобранител од истражувањето спроведено во сите центри за социјална работа во 
Република Македонија пред се утврди дека семејното насилство над децата со Законот и во 
практиката не се третира како посебен вид насилство за чие спречување треба да се 
преземат и специфични мерки затоа што на децата треба да им се обезбеди посебна 
заштита. Заради надминување на одредени проблеми и пропусти во законската регулатива 
и во работата на центрите за социјална работа за сузбивање на семејното насилство над 
децата и обезбедување реална и добра заштита на децата жртви на семејно насилство, 
Народниот правобранител  доставувајќи ги податоците од спроведените истражувања упати 
повеќе предлози и препораки до Владата на Република Македонија и до Министерството за 
труд и социјална политика. Притоа особено беше препорачана измена на Законот за 
семејството со издвојување и посебно дефинирање на семејното насилство над дете и 
предвидување и посебно дефинирање на мерките што ги преземаат центрите и судовите за 
заштита на децата жртви на семејно насилство. Воедно беше препорачано прецизирање на 
начинот и постапката за спроведување на изречените мерки, особено за спроведување на 
привремените мерки изречени од судот.   

Со цел обезбедување стручна помош и поддршка на децата жртви на семејното 
насилство  Народниот правобранител предложи во центрите за социјална работа и во 
прифатилиштата да се формираат посебни стручни тимови заради обезбедување соодветен 
психосоцијален третман на детето жртва, по правило детето да не се издвојува од 
семејството, туку да се одвои лицето што го врши насилството, итно да се отворат  
предвидените советувалишта, да се преземаат превентивни мерки за заштита на децата од 
овој вид насилство и да се спроведуваат брзи и ефикасни судски постапки. За таа цел 
неопходна  е едукација на службените лица во центрите за социјална работа и на судиите 
кои постапуваат во ваквите случаи, како и подигнување на јавната свест за овој вид 
насилство над децата и за потребата од соодветна заштита.  

Министерството за труд и социјална политика доставувајќи го мислењето по 
препораките на Народниот правобранител ја информира Владата на Република Македонија 
дека  истражувањето е доста исцрпно и дека содржи податоци за реалната состојба со 
семејното насилство над децата во Републиката, поради што во принцип ги прифаќа сите 
предлози и препораки на Народниот правобранител и изразува спремност во текот на 2007 
година да се вградат во Законот за семејство и дека ќе преземе мерки за подобрување на 
практичната примена на законските норми и на работата на надлежните органи.    

Во истражувањето за вклученоста на децата со посебни потреби во основното 
образование и можните облици на нивна дискриминација извршено во над двесте основни 
училишта, од добиените податоци, одговори и мислења доставени од училиштата 
Народниот правобранител констатира повеќе проблеми со кои се судруваат децата, 
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наставниците и родителите, со што се отежнува вклучувањето на децата со посебни 
потреби во редовното основно образование. Заради создавање еднакви услови и можности 
за вклучување на децата со посебни потреби во редовното основно образование без 
никакви проблеми и дискриминација, Народниот правобранител не негирајќи ги постигнатите 
резулати, оцени дека се уште има потреба за создавање соодветно адаптиран образовен 
процес за оваа категорија на деца и подобрување на организациското, техничкото и 
кадровското осовременување на основните училишта.  

Добиените податоци, сознанија и предлози Народниот правобранител ги достави до 
Владата на Република Македонија и до Министерството за образование и наука, при што, 
покрај другото, препорача ангажирање стручни лица во секое училиште во кое има вклучено 
деца со посебни потреби; дообучување и стручно усовршување на постојниот кадар; 
намалување на бројот на ученици во паралелките во кои се вклучени деца со посебни 
потреби заради индивидуална работа со овие деца; прилагодување на урбанистичките и 
сообраќајните решенија со цел полесно посетување на училиштата од децата со посебни 
потреби, како и преземање други мерки што ќе придонесат за изнаоѓање нови методи за 
осовременување и прилагодување на наставните планови и програми за образование на 
децата со посебни потреби заради полесно совладување на наставните содржини. 

 Постапувајќи по информацијата и препораките, Владата го извести Народниот 
правобранител дека Министерството за образование и наука оценило дека нема потреба од 
вакво истражување и анализа на наведеното прашање затоа што располагало со сите 
потребни податоци. Во коментарите на Министерството покрај другото беше наведено дека 
се преземаат сите можни мерки за создавање еднакви услови и можности за вклучување на 
децата со посебни потреби во образовниот процес и дека во сите училишта постојат тимови 
од стручни соработници за работа со оваа категорија деца. Тоа сепак Народниот 
правобранител не можеше да го констатира од доставените одговори и од тврдењата на 
училиштата. Исто така беше наведено дека Министерството за образование и наука 
перманетно врши усовршување и обука на наставниот кадар, иако училиштата наведоа дека 
наставниот кадар не е доволно стручен и обучен за работа со оваа категорија деца. Во 
принцип од коментарите на Министерството, Народниот правобранител стекна впечаток 
дека упатените констатации и предлози не беа прифатени иако анализата и предлозите беа 
резултат на податоците, мислењата и предлозите доставени од училиштата. Поради тоа, а 
со единствена цел за постигнување подобри резултати со вклучувањето на децата со 
посебни потреби во редовното образование, Народниот правобранител уште еднаш побара 
Владата и Министерството да ги разгледаат дадените предлози заради преземање 
натамошни мерки за надминување на сите проблеми и тешкотии со кои се судруваат не 
само децата и родителите, туку и училиштата.  

Обрнувајќи посебно внимание на децата со посебни потреби Народниот 
правобранител ги посети и повеќето дневни центри за згрижување на оваа категорија деца. 

Од утврдената состојба Народниот правобранител оцени дека работата на дневните 
центри е доста позитивна и дека преку нивната работа се обезбедува неопходната помош и 
поддршка на овие деца и на нивните семејства, со што се создава можност децата со 
посебни потреби да излезат од семејството каде најчесто се држеа подалеку од очите на 
околината и јавноста, да се рехабилитираат и во рамките на физичките и психичките 
способности да се осамостојуваат преку самогрижа, да се едуцираат и да им се помогне во 
развивањето на културни и хигиенски навики што овозможуваат полесен и подостоинствен 
живот не само за нив, туку и за нивните семејства.  

Заради постигнување подобри резулати, опстојување и нормално функционирање на 
отворените дневни центри и за отварање други вакви центри, Народниот правобранител 
достави информација до Владата и до Министерството за труд и социјална политика 
укажувајќи на констатираната состојба за позитивните придобивки од работата на овие 
центри и за мерките што би требало во иднина да се преземат за надминување на 
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проблемите со кои се соочуваат дневните центри особено во поглед на континуирано 
обезбедување материјални и други технички средства за нормално одвивање на сите нивни 
потребни активности и задачи, отварање нови дневни центри онаму каде што постои таква 
потреба и решавање на работниот статус на вработените кои неколку години работат со 
договор на дело во дневните центри низ Републиката.   

Со оглед на тоа што се зголемува бројот на  претставките за заштита на децата од 
физичко и психичко насилство и малтретирање во училиштата, заради утврдување на 
состојбата Народниот правобранител спроведе истражување во поголем дел од основните 
училишта во државата. Податоците добиени од истражувањето се во фаза на обработка, но 
секако ќе влијаат во натамошното постапување на институцијата имајќи ги предвид 
созанијата од досегашната работа дека насилството е присутно во училиштата и дека го 
загрозува физичкиот и психичкиот интегритет на децата.  

Заради натамошно вклучување на децата и добивање сознанија за нивните ставови и 
мислења за прашањата што се однесуваат на нив, Народниот правобранител продолжи со 
активностите на Одборот на деца за кој планира повеќе активности за наредниот период. 

Правото на мислење на децата подразбира и право да добиваат информации битни 
за нивниот психофизички развој, но и да бидат заштитени од информации штетни за 
нивниот развој. Во таа смисла Народниот правобранител се вклучи и во јавната расправа по 
Предлог-правилникот на Советот на радиодифузија за заштита на малолетната публика од 
програми кои можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој и 
даде сугестии и предлози во насока на поефикасно спроведување на заштитата на децата 
од штетните програми. 

Значајно за активностите на Народниот правобранител во заштитата на правата на 
децата е и учеството со свои теми и прашања на состаноците на Европската мрежа на 
детски правобранители - ЕНОК чија полноправна членка е и Народниот правобранител -
Одделение за заштита на децата. Притоа значајно е да се спомене дека од Годишниот 
состанок на ЕНОК произлезе доста важна изјава за третманот на децата без придружба, која 
Народниот правобранител ја достави и до Владата на Република Македонија заради 
запознавање и преземање мерки за соодветен третман и заштита на децата кои во 
Република Македонија доаѓаат без придружба.    

Во поглед на соработката на Народниот правобранител со надлежните органи и 
организации, од која во голема мера зависи ефикасноста во заштитата на правата на 
децата, иако може да се констатира дека е на задоволително ниво сепак, Народниот 
правобранител смета дека во одредени случаи надлежните институции неблаговремено 
дејствуваа во заштитата на правата на децата и дека неблаговремено постапуваа по 
упатените укажувања, препораки и други интервенции. Ваквиот однос негативно се 
одразуваше врз остварувањето, ефикасноста и навремената заштита на правата на децата. 
Од тие причини, Народниот правобранител смета дека надлежните органи и организации 
при постапувањето во однос на децата мора пред се да се раководат од најдобриот интерес 
на децата и од фактот дека децата и нивните права и интереси секогаш имаат приоритет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годишен извештај 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 63

ООббррааззооввааннииее  
    
 

Претставките што се однесуваа на 
остварувањето на правата од областа на високото 
образование во извештајната година беа застапени 
во помал обем споредено со претходните години. 
Од ваквата состојба би можело да се извлече 
заклучок дека постои подобрување во 
остварувањето на правата од оваа област и дека за 
тоа имаат придонес и препораките и укажувањата на 
Народниот правобранител за разјаснување на 
одредени прашања по кои Народниот 
правобранител постапувал.    

Сепак, Народниот правобранител не може да 
констатира позитивно однесување и постапување на 
надлежните институции во целост, со оглед на тоа 
што граѓаните продолжија да реагираат на одредени 
дејства и одлуки на надлежните органи и установи 

кои вршеа повреда на нивните права. 

Обраќањата на подносителите во најголем дел се однесуваа на неиздавање 
уверенија и дипломи за завршени додипломски студии само поради нерешени прашања за 
евентуални финансиски долгови на студентите кон високообразовните установи. Притоа 
високообразовните установи, согласно склучените договори за меѓусебните права и 
обврски, за разрешување на спорните прашања наместо покренување судски постапки 
едноставно не издаваа уверенија и дипломи додека студентот не ги плати средствата што ги 
бара факултетот иако студентот ги положил сите испити, го завршил студирањето и тврди 
дека не должи ништо. Во ваквите случаи Народниот правобранител ценеше дека се 
постапува спротивно на Законот за високото образование, и бараше високообразовните 
установи да ги издадат уверенијата и дипломите доколку студирањето е завршено и 
предвидените испити се положени. Поголемиот дел од вискообразовните установи 
постапуваа по препораките и укажувањата на Народниот правобранител и ги издаваа 
уверенијата и дипломите, а евентуалните спорни прашања или ги решаваа со студентите 
или покренуваа судски постапки. Меѓутоа дел од високообразовните установи и по 
интервенциите на Народниот правобранител, Министерството за образование и Државниот 
просветен инспекторат, а во некои случаи и на Владата на Република Македонија, не 
постапија по препораките и не ги издаваа бараните документи, поради што Народниот 
правобранител ја продолжуваше постапката со преземање соодветни мерки.    

До Народниот правобранител беа поднесени и претставки што се однесуваа на 
постапката на подготвување и бранење магистерски труд. Притоа од утврдената фактичка 
состојба во однос на постапувањето на надлежните комисии на одреден факултет се 
отворија  некои неразјаснети прашања, што доведуваа до одолжување на овие постапки. 

Пред Народниот правобранител и во овој извештаен период беа поднесени 
претставки за ослободување од партиципација на припадници на безбедносните сили, 
согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и на членовите на нивните семејства, но бројот на овие претставки беше 
минимален, од што произлегува дека проблемите на овие лица се надминати. 

Со проблеми се судрија и лица што дипломирале на Медицинскиот факултет во 
Бугарија поради полагањето на стручниот испит и проверка на стекнатите знаења во 
Република Македонија. Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител 
констатира неколку пропусти во постапката што ја спроведува Лекарската комора на 
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Македонија, односно утврди дека без граѓаните да бидат запознати, откако се пријавиле да 
го полагаат стручниот испит, обемот и видот на материјалот за полагање, како и висината на 
надоместокот за полагање на испитот биле зголемени, а одлуката имаше ретроактивно 
дејство т. е. се однесуваше и  на кандидатите што се пријавувале за полагање на стручниот 
испит согласно условите предвидени во претходната одлука.  

Ценејќи дека со ваквиот начин на постапување Комората врши повреда на правата 
на кандидатите, Народниот правобранител укажа на потребата за преиспитување и измена 
на донесената одлука, нејзино објавување пред да влезе во сила и да не се применува 
реторактивно, освен доколку не е поповолна за граѓаните, како што е предвидено со Уставот 
на Република Македонија. По интервенцијата на Народниот правобранител до 
Министерството за здравство, укажувањата беа прифатени и незаконитостите и пропустите 
беа отстранети.  

Постапувајќи по претставките од областа на високото образование Народниот 
правобранител не наидуваше секогаш на соработка и почитување на неговите укажувања од 
страна на образовните институции. Притоа,  како и претходните години, соодветна 
соработка особено немаше со Министерството за образование и наука, но мора да се 
истакне дека соработката со Државниот просветен инспекторат беше подобрена. Во текот 
на постапувањето Народниот правобранител секогаш ја истакнуваше потребата за брзо, 
ефикасно и законито постапување на надлежните институции потенцирајќи дека се уште 
изостанува соодветна и кооперативна соработка, што го отежнува остварувањето на 
правата на граѓаните и работата на Народниот правобранител.  

 
 
 

 Потрошувачки права 
 
 

Во текот на 2006 година може да се 
констатира дека продолжи тенденцијата на 
намалување на бројот на претставките од областа 
на потрошувачките права, што секако е резултат на 
доследното почитување и примена на законската 
регулатива, подобрениот однос на вршителите на 
јавните услуги спрема нивните корисници и 
почитувањето на укажувањата и препораките на 
Народниот правобранител.  

Заради поефикасна и побрза заштита на 
правата на граѓаните покрај писмената 
коресподенција со надлежните органи и 
организации, Народниот правобранител често 
интревенираше и преку непосредни контакти и 
увиди, што придонесе за побрзо решавање на 
проблемите на граѓаните. 

Во таа смисла може да се констатира дека соработката на Народниот правобранител 
со надлежните органи  пред кои граѓаните ги остваруваа потрошувачките права беше доста 
подобрена, што придонесе за намалување на случаите на повреди на правата на граѓаните 
и побрзо  остварување на нивните уставни и законски права. Особено може да се истакне 
позитивниот напредок во соработката со вршителите на јавните услуги АД "Топлификација"; 
ЈП "Водовод и канализација"; АД "Електростопанство на Македонија - ЕВН" – Скопје; ЈП 
"Комунална хигиена" и други јавни претпријатија. Меѓутоа имаше органи и организации со 
кои соработката беше отежната бидејќи не постапуваа благовремено по барањата и другите 
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интервенции на Народниот правобранител. Тоа беше особено изразено кај органите на 
единиците на локалната самоуправа. 

Во поглед на остварувањето на потрошувачките права и во текот на извештајниот 
период не беа надминати појавите на монополско однесување на одделни даватели на 
услуги, односно беше констатирано непреземање на соодветни мерки за заштита од 
монополското однесување на дел од давателите на јавни услуги. Поради тоа граѓаните беа 
принудени да ги прифаќаат понудените услови од јавните претпријатија, без можност да 
влијаат на нивното менување. Заради демонополизација на одделни јавни претпријатија 
Народниот правобранител упати информација до надлежните органи и укажа на потребата 
за обезбедување заштита од монополското однесување и за соодветна контрола во правец 
на воспоставување и одржување на пазарното однесување со определување реални цени и 
квалитетни услуги.  

Во поглед на заштитата на правата на граѓаните поради нереални цени или 
задолжување со трошоци што не ги направиле, особено во фиксната телефонија, 
Народниот правобранител и во 2006 година констатира дека нема технички и други 
можности да изврши проверка на точноста на сметките за користење на телефонските 
услуги, поради што не беше во можност со сигурност да утврди дали се оправдани или не 
поплаките на граѓаните кои тврдеа дека се задолжуваат со превисоки и нереални износи. 
Поради тоа Народниот правобранител интервенираше надлежните органи да извршат 
повторна проверка на сметките, по што имаше случаи кога сметките се намалуваа и 
граѓаните се задолжуваа со многу помали износи.   

Проблемите со колективното исклучување на цели станбени објекти поради тоа што 
дел од станарите не ги подмириле обврските кон давателите на услугите продолжија и во 
2006 година и покрај интервенциите и очекувањето на Народниот правобранител дека се 
надминати.  

Имено, имаше  случаи на колективно исклучување кај корисниците на вода и струја, 
како и закани за исклучување кај корисниците на топлинска енергија, а продолжи и 
практиката на исклучување од користењето на услугите за застарени, а неплатени сметки 
иако не беше покрената судска постапка за присилна наплата. По укажувањата на 
Народниот правобранител за незаконско постапување, ваквата практика се прекинуваше, но 
одделни јавни претпријатија и натаму продолжија со такво однесување со оправдување дека 
наплатата на сметките од корисниците на услугите е мала. 

Во однос на услугите на АД "Електростопанство на Македонија - ЕВН" - Скопје беа 
поднесени претставки и поради наплата на долгови за потрошена електрична енергија со 
административна забрана од плата иако за тоа не беа донесени судски одлуки. Воедно, 
имаше случаи за наплата на сметки од плата и кај лица кои не беа корисници, односно на 
кои не гласело електричното броило, т.е. мерниот уред. Сепак по интервенциите на 
Народниот правобранител ваквата практика престана. 

Карактеристично во остварувањето на правата пред АД "Електростопанство на 
Македонија" беше и невршењето промена на име на нов корисник во сметките за 
електрична енергија и задолжување на  новите корисници да платат заостанат долг на некој 
претходен корисник, како и барањата упатени до корисниците да поднесат барање за 
повторно издавање електроенергетска согласност и да платат за издавање таква 
согласност, иако таква обврска не е предвидена во Законот. По укажувањето на Народниот 
правобранител доставено до Дирекцијата на АД "Електростопанство на Македонија - ЕВН" -
Скопје ставот беше променет и по интервенција на Народниот правобранител на граѓаните 
им се овозможи промена на име без наплата на долг од претходен корисник и без  повторно 
издавање електро-енергетска согласност.  

Остварувањето и почитувањето на потрошувачките права по предметите по кои 
Народниот правобранител постапуваше во принцип беше на задоволително ниво. Притоа 
може да се констатира дека надлежните органи и организации ги прифаќаа и почитуваа 
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барањата, препораките, укажувањата и другите интервенции на Народниот правобранител, 
со што се овозможуваше остварување на правата на граѓаните. 

 
 
 
Други права 

 
 
 Во текот на 2006 година Народниот правобранител 
постапуваше и по претставки за повреда на други права. 
Повеќето од преставките во оваа област беа надвор од 
делокругот на работата на институцијата согласно Законот 
за народниот правобранител, бидејќи подносителите бараа 
интервенција за заштита на правата повредени од страна 
на физички лица, а не од органите на државната управа.  

Во таа насока, покрај непосредното постапување по 
претставките, укажувајќи правна помош Народниот 
правобранител ги советуваше граѓаните дека доколку 
надлежните органи не постапуваат по неговите препораки 
или укажувања во однос на решавањето на конкретните 

проблеми, за заштита на нивните права треба да се обратат и до надлежните судови.    
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Народниот правобранител утврди 
 

Во извештајната година бројот на претставките, иако незначително, сепак се зголеми 
во споредба со претходната година што се должи на фактот дека граѓаните и понатаму со 
потешкотии ги остваруваат нивните права, но и дека го препознаваат Народниот 
правобранител како контролен механизам и заштитник на нивните права.  

Постапувањето по претставките покажа дека : 

 Јавната администрација во Република Македонија останува нереформирана 
со карактеристики на бирократско, неефикасно и неодговорно однесување, 
како и индиферентност за потребите на граѓаните и отсуство на свест за 
нивните права. Поради тоа граѓаните се соочуваат со долготрајни управни 
постапки, злоупотреби на службени овластувања, неодговорно и 
некомпетентно однесување.  

 Граѓаните и понатаму се обесправени поради нереформираниот и неефикасен 
судски систем, нестручното и несовесно однесување и недоволната обученост 
на судскиот и административниот персонал кој нема соодветни услови за 
работа. 

 Злоупотребите на полициските овластувања и понатаму се присутни, но освен 
што имаше случаи на прекумерна и непрофесионална употреба на средствата 
за присилба, во минатата година беа забележани и случаи на незаконито и 
упаѓање по грешка во домови на граѓани.  

 Министерството за внатрешни работи - Сектор за внатрешна контрола и 
професионални стандарди продолжи со практиката на прикривање на 
реалната фактичка состојба во одредени случаи и недоставување на бараните 
релевантни информации до Народниот правобранител што се однесуваа на 
пречекорување на службените овластувања и прекумерна употреба на сила. 

 Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и во 
извештајната година продолжи да покажува непрофесионален однос кон 
функцијата внатрешен контролен механизам, иако усвоената програма за 
работа остава простор за надеж за надминување на негативните состојби и 
подобрување на соработката со Народниот правобранител. 

 Во казнено и воспитно - поправните установи и понатаму се забележува 
отсуство на активности за справување со негативните појави, постои 
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прекумерна употреба на физичка сила, субстандардни услови и недоволна 
екипираност; отсуствува стручност во раководењето и нема надзор; 
здравствената е заштита неадекватна и нема услови за спроведување на 
процесот на ресоцијализација, а се поприсутна е пренатрупаноста на 
установите со осудени лица како последица на недоволно просторни 
капацитети. 

 Реализацијата на процесот на денационализација беше доведен во прашање, 
но и покрај тоа што кон крајот на годината беа формирани нови комисии со 
значително поголем број на членови со што се очекува да станат  поажурни во 
постапувањето, сепак во нивната поставеност ништо не се измени, а тоа беше 
и се уште е една од причините за неквалитетно, неефикасно и конфузно 
работење.  

 Во имотно-правните постапки забележан е висок степен на бирократија, 
необјективност во утврдувањето на фактичката состојба, нееднаков третман 
на граѓаните, можна корупција, како и незаконско одземање и ограничување на 
правото на сопственост. 

 Урбанистичкиот неред продолжи и во 2006 година. Во голема мера беше 
забележана неефикасност, неажурност и случаи на крајно селективен пристап 
во постапувањето особено во донесувањата и измените на деталните 
урбанистички планови, како и при вршењето инспекциски надзор и 
извршувањето на решенија за отстранување бесправни објекти.  

 Загадувањето на животната средина и понатаму е во подем како резултат на 
отсуство на свест, совест и одговорност за нејзина заштита, а отсуствуваат и 
конкретни резултати по изречените мерки против загадувачите на животната 
средина што доведува до заклучок дека постапувањето на Инспекторатот има 
само формален карактер и е без реален ефект. 

 Во постапките од работен однос имаше необјективност, селективност и 
незаконитост, пропусти во преземањето работници од централно на локално 
ниво, како и ненавремено постапување на второстепените органи по жалбите 
и приговорите со што се доведуваше во прашање уставно гарантираното 
право на двостепеност во одлучувањето.  

 Државата нема евиденција на станбениот фонд на Републиката поради што не 
може да се удоволат барањата на граѓаните кои се станбено необезбедени, а 
ги исполнуваат условите и има граѓани со стекнато станарско право на 
национализирани станови кои се обесправени бидејќи се приморани да се 
иселат за сметка на поранешните сопственици без да им се обезбеди друг 
стан.  

 Социјалната положба на граѓаните се уште не е подобрена, а мерките за 
социјална поддршка не обезбедуваат остварување на уставната гаранција за 
социјална сигурност и праведност на секој граѓанин. Граѓаните се уште со 
потешкотии и неблаговремено ги остваруваат не само правата од областа на 
социјалната заштита, туку и од пензиското, инвалидското и здравственото 
осигурување судрувајќи се со незаконско и несоодветно, а во одделни случаи 
и со коруптивно однесување на одделни органи и поединци.  

 Правата на детето се уште декларативно се признаваат бидејќи реалната 
состојба покажува дека и понатаму институциите не го почитуваат најдобриот 
интерес на децата, насилството врз нив секојдневно е во подем и правото на 
секое дете да има достапност до основно образование во голема мера е 
отежнато. 
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 Студентскиот стандард и понатаму е незадоволителен, изостанува соработка 
со Народниот правобранител и не се покажува соодветен пристап и ажурност 
при одлучувањето за правата на академските граѓани.  

 Дел од јавните претпријатија и во 2006 година го злоупотребуваа нивниот 
монополски статус на сметка на корисниците на услугите, а дел од нив заради 
наплата на побарувањата се служеа и со методот на колективно исклучување 
од системите на електрична енергија, вода или топлинска енергија со што 
директно ги повредуваа правата на корисниците кои редовно ги подмирувале 
обврските. 

 Се уште не постои формална правна рамка за откривање и борба против 
дискриминацијата и заштита на жртвите од оваа појава. 

 Принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците во одделни државни органи се уште не се спроведува во целост.  

 Во 2006 година беше забележан позитивен тренд во соработката со 
Народниот правобранител, но продолжија и попречувањата на неговата 
работа од страна на одредени органи на државната управа. 

 Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен по предметите 
од областа на денационализацијата во извештајната година покажа крајно 
ингнорантски и неодговорен однос и не постапи по ниту едно барање на 
Народниот правобранител, а катастарот од институција што треба да биде 
сервис на граѓаните е претворен во институција која перманентно ги крши 
правата на граѓаните и остава простор за сомнеж за постоење коруптивно 
однесување. 

 
 

Што треба да се направи 
 

Имајќи ги предвид констатациите што произлегоа од предметното работење, 
Народниот правобранител оцени  дека постои неопходна потреба надлежните органи да го 
променат начинот на однесување и постапување и да ги надминат негативните состојби во 
нивното работење.  

Според тоа, надлежните органи треба засилено да работат на : 

 Целосно почитување на уставните гаранции и непосредна примена на 
меѓународните стандарди за човековите слободи и права; 

 Реално реформирање на јавната администрација во  вистински сервис на 
граѓаните; 

 Одговорно, совесно и навремено постапување и одлучување за правата на 
граѓаните. 

 Соодветна имплементација на начелата за недискриминација и соодветна и 
правична застапеност на припадниците на сите заедници во органите на 
државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и во 
јавните установи и служби; 

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

 Едукација на државните службеници за човековите слободи и права заради 
подобрување на нивниот однос кон граѓаните и 
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 Непречена комуникација и соодветно и целосно почитување на барањата, 
препораките и другите мерки на Народниот правобранител. 

Наведените констатации за остварувањето на правата на граѓаните во одделни 
области ја наметнуваат потребата од:  

Завршување на реформите во правосудниот систем, примена на одлуките на 
Европскиот суд за човекови права и континуирана едукација на судиите и другиот судски 
персонал за човековите права. 

Поголема професионалност на овластените службени лица на планот на човековите 
права при вршењето на полициските работи и непристрасно и одговорно работење на 
Секторот за внатрешна контрола во утврдувањето одговорност за пречекорување на 
службените овластувања. 

Доследно почитување на барањата на Народниот правобранител од страна на 
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди без оглед на степенот на 
тајност на податоците. 

Креирање соодветна програма за управување со казнено-поправните установи 
заради подобрување на состојбите од аспект на безбедноста и обезбедување достоинствен 
престој на притворените и осудените лица и нивна ресоцијализација и реинтеграција во 
заедницата. 

 Востановување катастар на недвижности за целата територија на Републиката, 
унапредување на административниот капацитет на институциите, создавање нормативи за 
потполна професионализација и соодветна поставеност на второстепените комисии, како и 
почитување на роковите за одлучување во постапките за денационализација, катастарот и 
градежното земјиште.  

 

Преземање конкретни мерки од страна на Државниот инспекторат против 
загадувачите на животната средина и реализација на проекти за заштита на животната 
средина. 

Воспоставување соодветно ниво на соработка со Народниот правобранител од 
страна на Министерството за образование, 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.  

Доследно почитување на законските одредби за распоредување на државните 
службеници од повисоко на пониско работно место и обратно, почитување на законската 
процедура во постапките за трансформација на работниот однос од определено на 
неопределено време, интензивирање на надзорот од страна на Трудовиот инспекторат, како 
и донесување на општите колективни договори.  
 

Евидентирање на становите во државна сопственост заради регулирање на правниот 
основ на користење, преземање мерки за остварување на станарското право со доделување 
станови согласно Законот за денационализација и соработка помеѓу надлежните органи и 
комисии. 

 

Објективно и правилно утврдување на фактичката состојба во однос на законските 
услови и реалната потреба на граѓаните од одреден вид социјална помош. 

Одлучување во законските рокови за остварување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување особено пред второстепената комисија, елиминирање на 
појавите на корупција пред комисиите за оценка на работната способност и надминување на 
проблемите со целосна и соодветна примена на меѓународните договори од областа на 
социјалните права, особено со поранешните републики на поранешна СФРЈ. 
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Обезбедување еднакви услови и можности за остварување здравствена заштита на 
секој граѓанин и почитување на лекарскиот кодекс при давањето здравстени услуги; 

Почитување на најдобриот интерес на детето во сите постапки во сите постапки и во 
сите одлуки што се однесуваат на неговите права и интереси, како и при креирањето на 
политиката за остварување и заштита на правата на детето заради обезбедување нормален 
раст и развој, достапност до образованието и здравствената заштита и заштита од секаков 
вид насилство, злоупотреба или дискриминација; 

Поажурно постапување на надлежните органи и институции во остварувањето и 
заштитата на правата од областа на образованието, подобрување на ученичкиот и 
студентскиот стандард и воспоставување подобра соработка на Министерството за 
образование со Народниот правобранител; 

  Елиминирање на монополската положба и нејзината злоупотреба од одредени јавни 
претпријатија и преземање активности за наплата на побарувањата од корисниците на 
производите и услугите во согласност со закон, а не со импровизирани мерки. 

Целосна имплементација на принципот на правична и соодветна застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и во другите 
јавни институции на сите нивоа. 

Создавање правна рамка за заштита од дискриминација и примена на меѓународните 
стандарди во оваа област.  

Завршување на процесот на децентрализација во согласност со закон и континуирана 
едукација на  граѓаните за начинот на функционирање на органите на локалната самоуправа 
за доследно остварување на нивните права.  
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Активности за 2007 
 
 
 

Позитивните искуства од воспоставените методи и форми на работа, како што е 
непосредниот увид во органите, ќе продолжат да се применуваат и ќе се усовршуваат 
техниките за истражување на предметите со цел за поефикасна заштита на правата и 
слободите на граѓаните. 

Процесот на евроинтеграција на Република Македонија со стекнувањето статус 
земја-кандидат ќе ја засили улогата на Народниот правобранител особено во делот на 
јавната администрација и хармонизацијата на домашното со законодавството на Европската 
унија. 

Ова особено што органите на државната управа согласно препораките на Европската 
комисија имаат обврска да доставуваат тромесечни извештаи до Комисијата за обемот на 
нивното постапување по барањата и препораките на Народниот правобранител.    

Соодветната и правична застапеност и начелото на недискриминација и во 2007 ќе 
бидат области на кои Народниот правобранител ќе им посвети особено внимание.  

Отвореноста на Народниот правобранител кон јавноста и особено кон медиумите и 
во наредниот период ќе се користи како ефикасен инструмент за создавање јасна претстава 
на граѓаните за тоа што работи Народниот правобранител, што од друга страна ќе ја 
илустрира работата на органите на државната управа. Едновремено отвореноста и 
понатаму во голема мера ќе се користи и за зголемување на степенот на доверба на 
граѓаните во институцијата Народен правобранител. Токму затоа, 2007 година ќе биде 
година на поинтензивна афирмација со организирање кампања за информирање како 
Народниот правобранител може да им помогне на граѓаните, односно запознавање со 
неговите надлежности. 

Во оваа насока Народниот правобранител ќе организира и трибини за државните 
службеници на централно и локално ниво. Планираните активности ќе бидат поддржани од 
шведската Агенција за развој “СИДА” и Мисијата на ОБСЕ. 

Во годината во која се одбележуваат 10 години од востановувањето на 
Институцијата, Народниот правобранител ќе се осврне на ефектите од досегашната работа 
со организирање тркалезна маса на која ќе учествуваат омбудсмани од регионот и 
пошироко.    

Зајакнувањето на техничките и кадровските капацитети на подрачните канцеларии и 
нивно мрежно поврзување со седиштето на канцеларијата во Скопје ќе овозможи 
поефикасно функционирање на подрачните канцеларии.   

На меѓународен план Народниот правобранител и понатаму ќе разменува искуства 
со омбудсманите од другите земји и како член на Европскиот и на Интернационалниот 
омбудсман институт ќе продолжи активно да делува на полето на заштитата на човековите 
права. Во таа смисла, ќе продолжи и соработката со Парламентарниот омбудсман на 
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Шведска врз основа на проектите поддржани од шведската Агенција за развој “СИДА” и 
Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија.  

Членството во Асоцијацијата на омбудсманите од Франкофонијата, особено фактот 
дека Народниот правобранител е член на Секретаријатот на оваа асоцијација и во 
наредниот период ќе значи активно дејствување на организациски план, но и учество на 
семинари и конференции организирани од страна на омбудсманите од Франкофонијата. 
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Од позитивната практика на 
Народниот правобранител 

 
 
 

 

 
НПбр.1861/06  

До Народниот правобранител беше 
доставена претставка од неформална студентска 
група Роми од Скопје во која беше побарана 
интервенција поради емитување радио програма 
на фреквенцијата на „Радио Рос” со содржина 
која претставувала директна навреда со 
дискриминациски тон кон Ромите.  

По проучувањето на наводите во 
претставката и приложената документација 
Народниот правобранител констатира повреда на 
правата на граѓаните, односно елементи на 
дискриминаторско постапување при емитува-
њето на спорната емисија во етерот и упати 
укажување до Советот за радиодифузија дека 
радиопрограмите треба да се темелат на 
пропишаните принципи, односно да овозможу-
ваат поттикнување на духот на толеранција и 
заемно почитување и разбирање меѓу лицата од 
различно етничко и културно потекло. 
 Укажувањето на Народниот правобрани-
тел беше прифатено, односно Советот за 
радиодифузија изрече мерка-писмена опомена на 
ТРД „Радио Рос” поради прекршување на 
одредбите од Законот за радиодифузната дејност 
и беше спроведен мониторинг врз работата на 
овој радиодифузер со цел да се утврди дали во 
целост се почитуваат законските програмски 
стандарди пропишани во Законот за 
радиодифузна дејност. 
 
 
НП.бр. 1916/06 

Љ.С. од Битола достави претставка за 
повреда на правата во полициска постапка на 
припадници на Посебната мобилна единица на 
полицијата “Алфи” при Секторот за внатрешни 
работи - Битола.  
 Во обраќањето до Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди, Народниот 
правобранител побара да се преземат дејствија 

за утврдување на наводите од претставката и 
по утврдување на фактичката состојба да се 
преземат соодветни законски дејствија. 
 Во текот на постапката Секторот за внатрешна 
контрола и професионални го извести 
Народниот правобранител дека наводите од 
претставката се основани, т.е. овластените 
службени лица од Секторот за внатрешни 
работи-Битола постапиле спротивно на законот 
и непрофесионално, по што против нив биле 
преземени дејствија за покренување соодветни 
постапки. 
 
 
НП.бр.1784/06 

Во претставката доставена до 
Народниот правобранител подносителот И.С. 
од Прилеп наведе дека подолг временски 
период не се преземаат мерки од страна на 
Секторот за внатрешни работи - Прилеп, по 
повод поднесена пријава. 

Во врска со одолжувањето на 
постапката по пријавата, Народниот 
правобранител достави барање за целосни 
информации до Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди Скопје, 
по што беше известен дека по извршената 
анализа било констатирано дека наводите од 
претставката се основани.  

Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди му предложил на 
Секторот за внатрешни работи - Прилеп 
поднесување кривична пријава против 
пријавеното лице, а за непреземање мерки по 
пријавата, против командирот на Полициската 
станица - Ропотово да биде поднесена 
прекршочна пријава и предлог за намалување 
на плата во висина од 15% за наредниот месец.  
 Од страна на Секторот за внатрешни работи - 
Прилеп беше постапено по предлог мерките на 
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Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди.  
 
 
НП бр. 2896/05  

Странска државјанка која престојува во 
Република Македонија по основа на брак со 
државјанин на Република Македонија со кого има 
малолетни деца, поднела барање за прием во 
државјанството по престанокот на бракот поради 
смрт на сопругот. 

Во ваков случај барателот не подлежи на 
постапка кога постои брак со македонски 
државјанин, туку класична постапка со 
природување за која Законот за државјанство, 
предвидува исполнување на десет услови меѓу 
кои и задолжителен отпуст од дотогашното 
државјанство на барателот. 

Заради забрзување на постапката пред 
Министерството за внатрешни работи на 
Република Македонија и доставување доказ за 
отпуст од државјанството на Република Албанија, 
Народниот правобранител се обрати до 
Народниот правобранител на Република Албанија 
заради забрзување на постапката пред 
Министерството на таа држава. 

По дадената помош и континуирано 
следење на состојбата Народниот правобранител 
беше известен дека Министерството за 
внатрешни работи донело позитивно решение со 
кое ја примило подносителката во државјанството 
на Република Македонија. 
 
 
НП бр. 1955/06 

Подносителот на претставката на 
27.06.2005 год. поднел барање до 
Министерството за внатрешни работи за 
признавање статус на припадник на 
безбедносните сили на Република Македонија 
согласно  Законот за посебните права на овие 
лица. 

Откако една година не добил никаков 
одговор, подносителот за помош се обрати во 
канцеларијата на Народниот правобранител во 
Струмица од каде беше веднаш започната 
постапка за заштита на неговото право. 

По доставувањето на неговата 
документација до соодветната комисија на 
Министерството за внатрешни работи и посебен 
извештај до министерот за внатрешни работи, 
Министерството веднаш реагираше и на 
19.09.2006 год. донесе Уверение со кое барателот 
е прогласен за припадник на безбедносните сили 
на Република Македонија, а на Народниот 
правобранител му е доставена целокупната 
документација во врска со случајот. 

 
 

НП бр. 794/06 
По стапувањето во сила на Законот за 

територијална организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија во кој 
село Мердита за првпат се формира како 
посебно населено место, неговите жители преку 
Месната заедница по вторпат поднесоа 
претставка до Народниот правобранител со 
барање заштита на правото за издавање јавни 
исправи со место на раѓање во с.Мердита. 

Народниот правобранител изврши 
непосреден увид во матичните книги за 
жителите на с. Мердита што се водат во 
Месната канцеларија на с.Вруток и по 
разговорите со раководните лица на Секторот 
за внатрешни работи- Гостивар и Секторот за 
управно-надзорни работи- Скопје достави 
укажување до директорот на Заводот за 
геодетски работи на Република Македонија за 
побрза реализација на обврската за утврдување 
на границите на катастарската општина на 
селото Мердита која, согласно Законот, требало 
да заврши најдоцна до 17.05.2005 година. 

Поради неспроведување на Законот за 
територијална организација на локалната 
самоуправа во однос на с. Мердита Народниот 
правобранител до Владата на Република 
Македонија двапати достави информација за 
потребно преземање мерки за побрзо 
определување на границите на катастарската 
општина и матичното подрачје на населеното 
место Мердита. 

Владата го информира Народниот 
правобранител дека до крајот на 2006 година  
ќе завршат  теренските и канцелариските 
работи за формирање на катастарската 
општина, по што ќе се исполнат и условите за 
определување на матичното подрачје и 
устројување на матичните книги кои се 
предуслов за издавање и на останатите јавни 
исправи и документи на жителите на ова село. 
 
 
НП бр.2727/06 

С.Р. од Штип побара интервенција од 
Народниот правобранител заради тоа што 40 
години не можело да се стави клаузула за 
правосилност на наследно решение.  

Имено, пред Основниот суд Скопје 1 е 
запрена оставинска постапка на покојниот Ч.А. 
со Решение кое не можело да стане правосилно 
со оглед на тоа што законскиот наследник на 
покојниот живеел во САД, а доставата 40 години 
не може да се изврши, затоа што нема 
комплетна и точна адреса. Ова беше 
констатирано откако Народниот правобранител 
покрена постапка и се обрати до 
Министерството за Правда и Амбасадата на 
Република Македонија во Соединетите 
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Американски Држави и му препорача на Судот да 
постапи според Законот и бараната адреса да ја 
објави и истакне на огласна табла во Судот. 
 
 
НП бр.1429/06 

Народниот правобранител по сопствена 
иницијатива, а подоцна и по претставка на Ф.С. 
војник на отслужување воен рок, покрена 
постапка поради повреда на неговото право на 
достоинствено, професионално и непречено 
служење на воениот рок, повредено од страна на 
старешина во АРМ, кој за време на обука ги 
малтретирал новите регрутирани војници, меѓу 
кои и подносителот на претставката. Заради 
испитување на случајот Народниот 
правобранител се обрати до командантот на 
касарната и до министерот за одбрана откако 
констатира повреда на правата и со препорака се 
обрати до Министерството за одбрана и 
Генералштабот на АРМ за расветлување на 
случајот и преземање соодветни мерки. Како 
резултат на сторителот му беше изречена 
дисциплинска мерка отстранување од работа и му 
беше  поднесен обвинителен акт за кривично 
дело Малтретирање на потчинет и помлад.  

 
 

НП бр.2715/06. 
Т.Н. од Струмица побара преземање 

мерки за заштита на неговите права повредени со 
неоправдано одолжување на извршната постапка 
пред Основниот суд во Струмица. Во текот на 
постапката Народниот правобранител му укажа 
на Судот дека е неопходно веднаш да се 
преземат активности за спроведување на 
извршното решение. Со посредување на вешто 
лице владението било предадено и предметот за 
извршување повлечен од страна на подносителот 
на претставката.  

 
 

НП бр.2507/06 
С.Ц. од Радовиш побара интервенција од 

Народниот правобранител поради одолжување 
судска постапка во поглед на изготвување 
пресуда пред Основниот суд Радовиш. Народниот 
правобранител се обрати до Судот со барање за 
ажурирање на постапката укажувајќи доколку не 
постојат објективни причини без одлагање да се 
изготви писмена пресуда. Судот веднаш ја 
изготви пресудата и ја достави до подносителот 
на претставката. 
 
 
НП бр. 407/06 

Во претставка доставена од осудено лице 
на издржување казна затвор во Отвореното 
одделение во Прилеп во состав на Казнено-

поправната установа”Затвор Битола” беше 
побарана интервенција од Народниот правобра-
нител поради психичко и физичко малтрети-
рање од страна на надзорник на Одделението. 
По констатираните повреди на правата на 
подносителот на претставката, Народниот 
правобранител достави укажување до 
директорот на установата да ги преземе 
неопходните мерки за заштита на правата на 
подносителот. 

Постапувајќи по укажувањето на 
Народниот правобранител, директорот на 
установата против надзорникот покрена 
соодветна дисциплинска постапка-распореду-
вање на друго работно место, со што беше 
обезбедена сигурноста и безбедноста на 
подносителот на претставката. 
 
 
НП бр. 2445/06 

До Народниот правобранител се обрати 
осуденото лице Р.С.Ј поради непостапување по 
негово барање укажувајќи на одолжување 
постапка за прекин на издржување казна со 
недоставување потребна медицинска докумен-
тација од страна на КПД "Идризово" до 
надлежниот суд. 

По испитувањето на наводите и 
извршениот увид во документацијата укажувајки 
на обврската од член 158 од Законот за 
извршување на санкциите, казнено-поправната 
установа ја достави медицинската докумен-
тација до надлежниот суд со што осуденото 
лице го оствари неговото право. 
 
 
НП бр. 306/06 

Од страна на Комисијата за решавање 
во управна постапка во втор степен по 
предметите од областа на премерот, катастарот 
и запишувањето права на недвижностите во 
Владата на Република Македонија на 
27.05.2002 година било донесено Решение бр. 
27-439/3 со кое било поништено првостепеното 
решение донесено од Секторот за премер и 
катастар Скопје во Државниот завод за 
геодетски работи и предметот вратен на 
повторно разгледување и одлучување. 

Во тој контекст Ф.К. на 07.02.2006 година 
поднесе претставка до Народниот правобрани-
тел со барање преземање дејства пред 
првостепениот управен орган бидејќи и покрај 
изминатиот подолг временски период, односно 
четири години се уште не добила одлука по 
предметното барање за утврдување на содржи-
ната на недвижностите во новоформиран 
имотен лист за КО Центар II.  

Народниот правобранител утврди дека 
станува збор за повреда на уставните и 
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законските права на подносителката поради 
отстапување, односно крајно непочитување на 
законски определениот рок за донесување одлука 
иако барањето било основано бидејќи било 
засновано на соодветни исправи кои согласно 
содржината на одредбите од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на 
недвижностите се предвидени како основ за 
вршење измена на носителите на правото на 
сопственост во катастарската евиденција. 

Народниот правобранител достави 
укажување до Секторот за премер и катастар 
Скопје за приоритетно постапување и донесување 
одлука за уважување на барањето што беше 
прифатено. 
 

 
НП бр.2493/06  

Во претставката Б.Т. од Штип укажа на 
непостапување на овластениот урбанистичко - 
градежен инспектор при Општина Штип по 
пријава за бесправна градба на објект во 
соседството. Народниот правобранител се обрати 
до овластениот градежен инспектор при Општина 
Штип со барање да изврши инспекциски надзор 
на самото место и да ги преземе соодветните 
законски мерки. По барањето беше постапено, 
односно по инспекцискиот надзор беа донесени 
решение и заклучок со кои е наредено 
отстранување на бесправно изградениот објект.  
 
 
НП бр.468/06  

Подносителот И.В. од Гостивар укажа на 
повреда на правата во постапката по управни 
акти на Градоначалникот на Општина Гостивар за 
отстранување ѕидана гаража и времен објект 
поставени со одобрение на надлежен орган во 
неговото дворно место. Народниот 
правобранител побара од Градоначалникот на 
Општина Гостивар постапката за присилно 
извршување времено да биде запрена од 
извршување до окончување на управната 
постапка по решнијата за отстранување т.е. до 
донесување одлука по жалбите од страна на 
второстепениот орган со цел со предвременото 
отстранување на легално поставените објекти на 
приватно земјиште да не дојде до настанување на 
тешко надоместлива материјална штета доколку 
надлежниот орган евентуално ги поништи 
решенијата. Народниот правобранител се обрати 
и до Министерството за транспорт и врски со 
барање жалбите да добијат приоритет во 
одлучувањето при што беше укажано на 
фактичката состојба и на доследна примена на 
правната регулатива. Народниот правобранител 
доби уверување дека ќе биде почитувано 
неговото барање и постапката за присилно 

извршување ќе биде запрена од извршување се 
додека управните акти не станат извршни, 
односно дека ќе биде постапено во зависност 
од исходот на жалбените постапки. 
 
 
НП бр.1343/06 

Група граѓани од Прилеп укажуваа на 
повреда на нивни права од страна на овластени 
службени лица во Секторот за урбанизам, 
односно Градежната инспекција при Општина 
Прилеп со донесување решение за 
отстранување времени деловни објекти. 
Постапувајки по претставката Народниот 
правобранител се обрати до Градоначалникот 
на Општина Прилеп со барање информација за 
законската основаност на решенијата за 
отстранување на објектите и евентуалните 
можности за обезбедување друга соодветна 
локација за вршење дејност како предуслов за 
решавање егзистенцијални потреби на 
подносителите. Народниот правобранител беше 
известен дека решенијата за отстранување на 
времените деловни објекти ќе бидат веднаш 
укинати. 

 
 

НП бр.2050/06 
С.Ф. од Тетово укажа на нарушување на 

мирот предизвикано од гласна музика и 
непочитување на законски утврденото работно 
време од диско клуб лоциран во непосредна 
близина на неговиот станбен објект. 

Постапувајќи по претставката, 
Народниот правобранител побара од 
Државниот пазарен инспекторат да изврши 
инспекциски надзор врз предметниот објект и 
врз основа на констатираната фактичка состојба 
да преземе соодветни законски дејствија. 

По барањето на Народниот 
правобранител беше постапено и со оглед дека 
при инспекцискиот надзор беа констатирани 
неправилности во работењето на објектот, 
Државниот пазарен инспекторат донесе 
решение за забрана на вршење на дејноста, по 
што објектот беше затворен. 
 
 
НП бр. 2418/06  

М.Х.А. од Скопје побара интервенција за 
заштита на нејзините права од работен однос 
повредени од страна на директорот на Јавната 
установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје во постапката на 
донесување наредба за вршење непосредна 
контрола и надзор над нејзината работа и во 
постапката на отстранување Одлука за 
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изрекување јавна опомена од огласната табла на 
споменатиот орган.     

При непосредно извршениот увид во 
органот каде беше констатирана фактичката 
состојба, на барање на Народниот правобранител 
Одлуката за изрекување јавна опомена беше 
веднаш отстранета, а Наредбата за вршење 
непосредна контрола и надзор врз работата на 
подносителката на претставката по неколку 
доставени барања за сторена повреда на правата 
од работен однос е поништена од причина што е 
донесена спротивно на Законот за социјална 
заштита и Статутот на органот.   
 
 
НП. бр. 100/06  

К.К. од Скопје во претставката истакна 
дека му се повредени законските права од страна 
на Комисијата за станбени прашања на Владата 
на Република Македонија со непреземање 
дејства по упатено барање за доделување стан 
под закуп. 

Од претставката произлегува дека како 
припадник на безбедносните сили, а врз основа 
на член 11 од Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили и на 
членовите на нивните семејства, подносителот во 
текот на 2005 година до Комисијата за станбени 
прашања поднел Барање за доделување стан под 
закуп. 

Констатирајќи повреда на правата на 
подносителот, со оглед дека ниту по барањето, 
ниту по подоцнежните ургенции не било 
постапено, Народниот правобранител со повеќе 
дописи се обрати до надлежната комисија со 
препорака да се забрза постапката на 
одлучување бидејќи подносителот ги 
задоволуваше пропишаните услови согласно 
Законот за посебните права на припадниците на 
безбедносните сили и на членовите на нивните 
семејства, да му се додели соодветен стан под 
закуп.  

Препораката во целост беше прифатена и 
беше донесено решение со кое на подносителот 
му се додели стан под закуп од станбениот фонд 
на државата.  
 
 
НП.бр. 1977/06 
 Подносителот на претставка В.У. од 
Скопје наведе дека врз основа на погрешно даден 
податок од Агенцијата за вработување 
неосновано е донесено решение за престанок на 
правото на социјална парична помош со 
образложение дека подносителот дал неточни 
податоци, а со тоа всушност бил неосновано 
казнет и во прашање била доведена социјалната 
сигурност на неговото семејство. 

По истражувањето Народниот 
правобранител утврди дека се повредени 
правата на подносителот на претставката, 
односно дека правото на социјална парична 
помош неосновано му е укинато поради 
погрешно даден податок од Агенцијата за 
вработување, а не од подносителот кој веднаш 
реагирал, но Центарот не ги прифатил неговите 
докази. Поради тоа Народниот правобранител 
упати препорака до директорот на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа со 
барање да продолжи исплатата на социјалната 
парична помош истакнувајќи дека при 
одлучувањето за правата, покрај обврската на 
граѓаните да даваат точни податоци, 
предвидена е и законска можност центарот да 
побара податоци од правните и физичките лица 
по службена должност со цел правилно и 
објективно одлучување.  

По препораката на Народниот 
правобранител беше постапено, односно 
решението беше преиспитано и донесено ново 
решение со кое на подносителот на 
претставката му се продолжи правото на 
социјална парична помош од денот кога 
неосновано му било укинато. 
 
 
НП.бр. 444/06 
 П.Б. од Тетово поднесе претставка 
затоа што Министерството за труд и социјална 
политика не постапувало по пресудата на 
Врховниот суд на Република Македонија т.е. не 
било донесено решение за признавање право 
на надоместок за помош и нега од друго лице.  

Со оглед на тоа што со пресудата на 
Врховниот суд беше предвидена обврска за 
повторно постапување и одлучување и 
правилно утврдување на фактичката состојба 
по однос на способноста на странката за 
вршење на основните животни потреби, 
Народниот прваобранител му укажа на 
Министерството дека е неопходно надлежната 
комисија да изврши непосреден преглед и врз 
основа на утврдената состојба и сеопфатната 
оцена на целокупната медицинска 
документација да се произнесе дали во случајот 
се работи за лице кое ги исполнува условите за 
остварување на правото на паричен надоместок 
за помош и нега од друго лице.  
 Надлежниот орган ја прифати 
препораката и донесе решение за призанавање 
право на надоместок за помош и нега од друго 
лице.  
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НП.бр. 1216/06 
 Е.К. од Косово поднесе претставка затоа 
што по поднесено барање до Фондот на пензиско 
и инвалидско осигурување на Македонија, 
Подрачна единица Скопје за остварување право 
на семејна пензија, неколку години не било 
одлучено само поради непризнавање на 
документите издадени во Косово од УНМИК. 

Откако Народниот правобранител оцени 
дека станува збор за повреда на правата на 
подносителката, му укажа на Фондот дека  
неосновано го одлага одлучувањето по барањето, 
затоа што не би требало да постои пречка за 
прифаќање на документите за евиденција на 
родените и умрените издадени од УНМИК како 
релевантни, согласно заклучоците на Владата. 

Народниот правобранител мораше да 
достави и посебна информација до директорот на 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија, по што беше прифатено 
укажувањето и донесено решение за признавање 
на правото на семејна пензија. 

 
 

НП. бр. 87/06 
 М.Ф. од Гостивар побара заштита на 
правата повредени од Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување поради не исплата на 
разлика до минималната пензија, иако тоа право 
му било признато. 
 Народниот правобранител утврди дека 
со решение на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија, на подносителот му 
е признато право на разлика до најнизок износ на 
пензија, сметано од 2002 година, но дека таа 
разлика му се исплатувала до септември 2005 
година. 
 При увидот во предметот во Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија, Народниот правобранител утврди 
дека по извршената пресметка за исплата на 
најнискиот износ на пензија и по доставената 
документација од банката, на подносителот на 
претставката треба да му се исплати задржаниот 
износ до најниската пензија, што беше 
констатирано и од Фондот, по што исплатата на 
задржаните средства започна со редовната 
исплата на пензијата.  
 
 
НП.бр. 1525/06 
 Д.С. од Скопје побара интервенција 
затоа што Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија не му го признал правото на 
надоместок на трошоци за извршена здравствена 
услуга, а по поднесена жалба Министерството за 

здравство не постапило подолг временски 
период.  

Народниот правобранител спроведе 
целосно истражување и утврди дека 
подносителот е примен како итен случај во 
Клиниката за кардиологија при Клиничкиот 
центар Скопје, но во моментот не можело да се 
изврши соодветна интервенција на Клиниката, 
поради што бил упатен во Специјалната 
болница “Филип Втори”. И покрај ваквата 
фактичка состојба на подносителот не му било 
признато правото за рефундирање на 
средствата што ги платил. 

По интервенција на Народниот 
правобранител пред Фондот и Министерството 
за здравство, беше постапено по укажувањата и 
признато правото на надоместок на трошоците 
за извршената интервенција на подносителот 
на претставката во ПЗО,,Филип Втори,, Скопје.  

  
 

НП.бр. 2215/06 
 С.С. од Скопје поднесе претставка 
поради повреда на правата од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија заради 
не овозможено остварување на правата од 
здравствено осигурување т. е. правото за 
рефундирање средства за користени услуги во 
Ургентниот центар во Гостивар и одбивање на 
надлежност на две подрачни единици на 
Фондот.   

Од наводите беше утврдено дека 
подносителот е пензионер, има здравствена 
легитимација издадена од Подрачната единица 
на Фондот за здравствено осигурување во 
Скопје, каде има избрано и матичен лекар, но 
пензијата времено ја примал на адреса во село 
Вруток-Гостивар каде времено живеел, поради 
што и настанал спор која подрачна единица 
треба да му го признае правото на надоместок 
на трошоците. 

Народниот правобранител оцени дека е 
ирелевантно каде подносителот ја прима 
пензијата и дека Подрачната единица на 
Фондот во Скопје треба да му овозможи 
остварување на правото затоа што како 
осигуреник е пријавен во Скопје каде што има 
избрано матичен лекар.   

Известувајќи го Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија за случајот, 
Народниот правобранител побара барањето на 
подносителот да се разгледа и да се преземат 
мерки за надминување на проблемите во врска 
рефундирањето на средствата.  

По интервенциите беше постапено и 
беше донесено решение за рефундирање на 
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средствата од Подрачната служба на Фондот во 
Скопје.  
 
 
НП.бр. 744/06 
 И.М. од Тетово поднесе претставка затоа 
што Центарот за социјална работа не постапил по 
неговото барање да биде поставен за старател на 
неговите малолетни внуци иако биле без 
родителска грижа, а Центарот за социјална 
работа тврдел дека ќе донесе решение за 
старателство доколку подносителот на 
претставката покрене судска постапка за 
одземање на родителското право на мајката на 
малолетните деца. 

Неприфаќајќи го ваквиот став на 
Центарот, а заради заштита на децата, 
Народниот правобранител упати препорака 
укажувајќи дека согласно Законот за семејство, 
постапка за ставање под старателство се 
поведува по службена должност или по барање 
на заинтересираните лица и дека таквата 
постапка е итна. Конкретно, беше укажано дека 
Центарот може да стави дете под старателство и 
во случај кога родителите се живи, но не ги 
извршуваат нивните права и должности, поради 
што детето е оставено без родителска грижа.  

Народниот правобранител оцени дека 
Центарот за социјална работа постапил надвор 
од законската регулатива бидејќи подносителот 
на претставката го упатил да покрене постапка за 
одземање на родителското право, што е 
спротивно на Законот според кој постапка за 
одземање на родителското право може да поведе 
другиот родител, центарот за социјална работа 
или јавниот обвинител.  

Народниот правобранител му препорача 
на Центарот веднаш да преземе дејства за 
ставање на децата под старателство, односно 
доколку мајката ги напуштила и не сака да се 
грижи за нив, да се донесе решение за ставање 
под старателство на двете малолетни деца, затоа 
што се без родителска грижа. 

Постапувајќи по препораката Центарот за 
социјална работа ја започна постапката за 
ставање под старателство на децата, повикувајќи 
ја нивната мајка која дала изјава дека се откажува 
од децата, по што Центарот доставил барање до 
судот за одземање на родителското право. 
Воедно, поради тешката материјална состојба 
било одлучено на подносителот на претставката 
како старател да му биде доделена и постојана 
парична помош и децата да бидат здравствено 
осигурени. 

 
 
 

НП.бр. 1985/06 
 М. Б. од Куманово во претставката 
наведе дека иако ги положила сите предвидени 
испити и го завршила студирањето не и се 
издава уверение и диплома за завршени 
додипломски студии поради наводно 
недоплатени трошоци за студирање. Народниот 
правобранител оцени дека Факултетот 
постапува спротивно на Законот за високото 
образование, поради што укажа дека не 
постојат законски пречки за издавање на 
уверението.  

Факултетот одговори дека постапува 
согласно склучениот договор за меѓусебните 
права и обврски и додека не се исполнат 
обврските од договорот, односно додека 
студентката не ги подмири сите трошоци кон 
Факултетот уверението не може да се издаде. 
Сепак студентката тврдеше дека нема долгови 
или дека доколку има некаков долг нема акт со 
кој би се утврдил износот и за што конкретно се 
однесува долгот. 
 Народниот правобранител оцени дека  
во договорот не е предвидено право на 
Факултетот да не издаде уверение или диплома 
поради неподмирување на трошоците за 
студирање, туку дека во случај на спор по 
договорот, надлежен за одлучување е судот во 
Скопје. Поради тоа беше оценето дека 
Факултетот нема законско право да не издаде 
уверение и диплома кога се положени сите 
предвидени испити и студирањето е завршено. 

По повторното укажување Факултетот 
постапи по препораката на Народниот 
правобранител и го издаде уверението на 
подносителката на претставката.  

 
 

НП.бр. 174/06 
А.С. од Пробиштип до Народниот 

правобранител поднесе претставка во името на 
состанарите од пет станбени згради во која 
побара заштита на правата повредени од 
Јавното претпријатие ,,Комуналец,, од 
Пробиштип кое извршило колективно 
исклучување на станбените згради од 
водоводната мрежа поради неплаќање на 
сметките за потрошена вода од дел од 
станарите. 

Согласно законската регулатива 
давателот на услугата има право да го прекине 
снабдувањето со вода за пиење и одведување 
на урбаните отпадни води, во случај кога 
корисникот на услугата и по претходна писмена 
опомена не ја исполнува обврската за плаќање 
на надоместокот. 
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Во конкретниот случај било извршено 
исклучување од водоводната мрежа поради 
неисполнување на обврската за плаќање 
надоместок за потрошена вода, меѓутоа со 
колективното исклучување на целата зграда беа 
повредени правата на корисниците кои редовно 
ги подмируваат сметките за потрошена вода. 
Поради тоа, Народниот правобранител упати 
Препорака до ЈП,,Комуналец,, во која укажа дека 
не е законски со исклучувањето да се опфаќаат и 
граѓаните кои редовно ги подмирувале сметките, 
како и на законските одредби за застареност на 
побарувањата за надомест за испорачана вода, 
ценејќи дека во конкретниот случај има и 
ненаплатени, но застарени сметки по кои не е 
покрената судска постапка за присилна наплата.  
 Препораката на Народниот правобрани-
тел беше испочитувана и водата беше пуштена. 
 
НП бр. 265/06  
 Граѓанинот Г.Т. од Радовиш поднесе 
претставка за повреда на правото на сеча на 
шума во негова сопственост поради тоа што иако 
во повеќе наврати се обратил до Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство не 
добил одговор на поднесената жалба со која го 
обжалил решението на Јавното претпријатие 
"Македонски шуми" - Подружница Виница. 
По укажувањето на Народниот правобранител до 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на должноста за приоритетно 
разгледување и одлучување по конкретниот 
предмет и потребата за преземање соодветни 
дејства согласно одредбите од Законот за општа 
управна постапка, обжаленото решение беше 
поништено и предметот беше вратен на повторно 
разгледување и одлучување. 
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 За институцијата 
 
 

 
 

Организација и начин на работа 
 

Организацијата на работата на Народниот правобранител е утврдена согласно со 
Уставот на Република Македонија и Законот за народниот правобранител. Заради 
обезбедување систематичност во работењето и со цел 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 
 

На почетокот на 2006 година Народниот правобранител вработи 12 извршители во 
стручната служба во седиштето на канцеларијата во Скопје и 4 извршители во подрачните 
канцеларии.  

Во втората половина на 2006 година беа вработени уште 3 извршители во стручната 
служба во седиштето во Скопје  со што заврши процесот на кадровско екипирање, па до 
крајот на извештајниот период работата се изведуваше со вкупно 10 заменици на народниот 
правобранител и 59 извршители во стручната служба.  

Според квалификациската структура на вработените 51 се со високо образование, 18 
со средна стручна подготовка и еден со основно образование. Од нив 44 се жени, а 26 мажи. 

Во Народниот правобранител има 39 Македонци, 24 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 2006 година предвидените активности Народниот правобранител 
согласно позитивните прописи беа реализирани со 21.691.000,00 денари, односно со повеќе 
средства за разлика од минатата година што значително го олесни работењето на 
Институцијата.  

Недостатокот од средства за извршување други активности од аспект на промоција 
на Институцијата беше покриен со донациите од Организацијата за безбедност и соработка 
- Мисија во Скопје (ОБСЕ) и Институтот Отворено општество  на Република Македонија - 
СОРОС. 
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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. 



Годишен извештај 
2006 
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*  Четворица заменици во канцеларијата во Скопје и по еден заменик во подрачните канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, 

Струмица, Тетово и Штип 
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