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Востановената практика на истражување на случаите со користење на методите 
на непосреден увид и мониторинг на состојбите не само врз основа на предметното 
работење, туку и пошироко на глобален план, продолжи да биде приоритет на 
институцијата и во извештајната година. 

Фокусот беше особено насочен кон: 

Градење на довербата кај граѓаните со промовирање на институцијата преку 
континуирано информирање за нејзините надлежности и можности за заштита на 
човековите права; 

Истражување на случаите со методот на непосредно прибирање на релевантен 
материјал; 

Следење на состојбите поврзани со феноменот дискриминација и почитување 
на принципот на соодветна и правична застапеност и полова еднаквост; 

Блиска соработка со средствата за јавно информирање и објективно 
информирање за работата на јавната администрација. 

 
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 работата, 
отворени за сугестии и спремни за  
постојано надградување. 

                     И џ е т  М е м е т и  
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Претепан малолетник затоа што не знаел  
каде е улицата “Че Ге Вара” 
 

Откако од малолетник од Шуто Оризари не ја добиле 
бараната информација за адресата на лицето по кое трагале 
АЛФИ-те го претепале и за да го прикријат незаконитото 
постапување го привеле во Полициската станица Чаир наводно 
заради утврдување на идентитетот. 

По спроведена постапка во која обезбеди релевантни 
докази, Народниот правобранител против полицискиот службеник 
А. Р. од Посебната мобилна единица на полицијата за борба 
против криминалот поднесе барање за покренување постапка за 
утврдување казнена одговорност кое јавниот обвинител го прифати 
барајќи од надлежниот суд да отвори и спроведе истрага за 
кривично дело против слободите и правата на човекот и граѓанинот 
и покрај тоа што Секторот за внатрешна контртола се обиде да ја 
прикрие одговорноста на полицискиот службеник. 

 

 
 

Психичкото и физичкото малтретирање сè уште е  
инструмент за „ефикасно”вршење на службата 

За да признае кривично дело што не го сторил, граѓанин од Скопје на 
разни начини бил подложен на тортура од страна на полициски службеници во 
Полициската станица Чаир во Скопје. 

Откако во текот на постапката Народниот правобранител прибра 
релевантни докази за сторено казниво дело, ги достави до основниот јавен 
обвинител со барање за покренување постапка.  

Подоцна Народниот правобранител беше информиран дека Основното 
јавно обвинителство од Скопје од надлежниот суд побарало спроведување 
истрага против пријавените полициски службеници поради основано сомнение 
дека сториле кривично дело Мачење и друго сурово, нечовечно и понижувачко 
постапување и казнување од член 142, став 2 во врска со став 1 од Кривичниот 
законик. И за овој случај Секторот за внатрешна контрола тврдеше дека нема 
пречекорување на службената должност1.  

 

 
На 848 граѓани им помогнавме 
да ги остварат нивните права 
 
 По спроведени постапки, 
онст ани и к атир  повреди упатени 
интервенции Народниот правобранител 
им помогна на 848 граѓани да ги 
остварат нивните слободи и права. 
 

 

 

 
1 Во 2007 имаше и други вакви примери 
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Со истрајност до вистината 
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 Убеден дека Секторот за 
внатрешна контрола не го 
расветлил до крај случајот, 
Народниот правобра ител упорен 
во истрагат успеа да  ут ди 
фактичката состојба о што 
констатира повреда на правата 
поради непотребна употреба на 
физичка сил и побара п лици киот 
службеник а му се из ини на 
родител т на алолетникот. 
Службеникот го прифати барањето 

сторената н реда у се извини на 
родителот на малолетникот.  

на Народниот правобранител и за 
ав  м

 

 
По 13-годишна постапка остварено 
право на државјанство 
    

Граѓанка од Скопје аплицирала за 
државјанство на Република Македонија по 
основа на брак со нејзин државјанин уште 
во 1994 година.  

 По интервенција на Народниот 
правобранител донесено е решение со кое 
подносителката на претставката е конечно 
примена во државјанството на Република 
Македонија. 

 
 

Шамијата не е пре кач  за остварување на 
уставните и законски права  
 

пу
 измена на подзаконските акти за 

на  исправи. 

те исправи и визи на 
државј т а

д а

 
 

Народниот правобранител до Владата на Ре
достави информација со барање за
чинот на фотографирање за јавни

блика Македонија 

Истовремено Народниот правобранител до Уставниот суд 
достави предлог за поведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на Правилникот за обрасците на патни

аните на Република Македонија во одредба а во која на орг нот 
кој го издава пасошот му се овозможува самоволно и дискриминаторско 
однесување при утврдувањето на религиозните причини за 
фотографирање со покривка (шамија) на главата. 

 И покрај интервенцијата на Народниот правобранител потребна 
беше една година министерот за внатрешни работи а реагир  и 
Правилникот да се измени. 

 
Ко лизација во општина Гази Баба јамисијата за денациона  
попречува работата на Народниот правобранител 
 

Комисијата за одлучување по барања за денационализација со седиште 
во Општина Гази Баба по ниту еден предмет не достави одговор до Народниот 
правобранител во врска со преземените мерки за спроведување на 
доставените барања, предлози, мислења, препораки или укажувања за што 
беа информирани министерот за финансии и Владата. 

И покрај тоа не беа преземени никакви мерки поради што зачудува 
неодговорниот однос на претседателот и членовите на Комисијата, како и 
толерантниот однос на министерот кој не презеде мерки за санкционирање на 
ваквите неправилности. 
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По интервенција на Народниот  
правобранител остварено правото  
на поранешна стечајна работничка 
 
 Поранешна стечајна работничка од 
Кичево побара од Народниот правобранител 
интервенција бидејќи не била во состојба да 
го наплати паричното побарување од 
стечајниот должник ХУП „Метропол” од 
Скопје. 

 Иако судот и стечајниот управник тврдеа
дека е изв ена исп ата на побарувањ то
сепак до тоа дојде откако Народниот 
правобранител констатира и докажа дека 
стечајниот управник не постапил по налогот 
на судот.   

 
рш л е  

 

 
Во училиштата сè уште  
има насилство врз децата 
 

6 По истражувањето во 8
основни училишта и анонимно 
анкетирање на 4500 ученици од 
петто 

на

 

до осмо одделение, 
Народниот правобранител 
констатира дека оваа појава се 
уште е присутна во училиштата. 
Добиените податоци од 
истражувањето се загрижувачки 
за што Народниот 
правобранител ги информира 
Министерството за образование 
и наука и Владата  Република 
Македонија. 

 
 

Неприменливи законски решенија з

 
 
 
 
 
 
 

а заштита  
на децата од употреба на алкохол и цигари 

бранител за 
ките забрани за 

точење и продажба на алкохол и цигари на малолетници е констатирано 
дека н  

 
 Од спроведената анализа на Народниот право
состојбите со почитувањето и примената на законс

ема соодветни, ефикасни и лесно применливи механизми за 
спроведување на законските забрани за ефикасна заштита на децата од 
употреба на алкохол и цигари. Поради тоа Народниот правобранител на 
надлежните институции им препорача преземање на сите неопходни 
мерки. 
 
 

 
Училиштата не се безбедни  
 

По спроведена постапка по сопствена 
иницијатива Народниот правобранител утврди дека 
поголем дел од основните и средните училишта ја 
немаат потребната заштита и покрај тоа што имаат 
обврска да обезбедат сигурен и безбеден престој на 
децата. За решавање на овој проблем Народниот 
правобранител препорачува итна системска 
интервенција.  
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ставниот суд укина одредби од У  
аконот за здравствено осигурување  З  

 

 Уставниот суд го укина членот 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за здравствено осигурување, како 
еусогласен со Уставот од причини што со него се предвидуваше 
трошоц

Ф

 

н
ите за основните здравствени услуги (кои според Законот се 

на товар на ондот за здравствено осигурување) да ги сносат 
граѓаните доколку ги користеле во здравствена установа со која 
Фондот нема склучено договор.  

 
Законот за здравствена 
заштита не се применува 
за осудените лица 
 
 Во казнено-поправните 
установи во Република 
Македонија продолжува 
практиката

дат зд
да не

 оси

 

 осудените лица да 
не би  равствено 
осигурани и  ги уживаат 
правата по основ на 
здравственото гурување.  

Со една препорака на Народниот  
правобранител 81 граѓанин на работа 
 

 По констатирана повреда на правата во 
постапката при вработување и по поднесена препорака 
до Генералниот секретаријат на Владата, 81 граѓанин 
успеа да го оствари правото на работа.  

 

 
Народниот правобранител во дијалог со локалната власт 

“Колку и каква е соработката помеѓу локалната власт и Народниот 
 

правобранител” беше темата на двете тркалезни маси кои се одржаа во 
Струмица и во Куманово со помош на Мисијата на ОБСЕ и Шведската 
агенција за меѓународна соработка СИДА. 

 Дијалогот помеѓу преставниците на локалните власти и Народниот 
правобранител беше можност да се утврди каква е меѓусебната соработка 
особено во процесот на децентрализација, да се воочат слабостите и да се 
утврди во кој сегмент е потребно подобрување на соработката со цел 
граѓаните поквалитетно да ги остваруваат нивните слободи и права. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
И во европската година за еднакви можности Република  

 Македонија без закон за недискриминација 
 

И во 2007 година не беше донесен Законот за недискриминација 
иако донесувањето на посебен закон во оваа област претставува основен 
предуслов за ефикасна и ефективна заштита од дискриминација. 
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Транспарентност и соработка 
 

 

 

Транспарентноста и достапноста 
до медиумите заради објективно 
информирање на јавноста за работата на 
Народниот правобранител, но и за 
ставовите на институцијата по однос на 
работатата на јавната администрација и 
во извештајната година беа дел од 
главните приоритети во делувањето на 
оваа институција. 

Имено, ако во претходните години 
Народниот правобранител дејствуваше 
во насока на соодветно етаблирање на 
институцијата на јавната сцена заради 
добивање на довербата на граѓаните и на 
јавноста во целина, во извештајната 
година продолжи следењето на тој курс 
заради зголемување на свеста на 
граѓаните за надлежноста на 
институцијата. 

Ако се има предвид дека 
Народниот правобранител во 
општествата каде што постои има и улога 
на промотор на културата на однесување 
во јавната администрација, тогаш 
слободно може да се каже дека 
Народниот правобранител во 
извештајниот период токму на тоа поле 
се трудеше да ја потенцира 
неопходноста за востановување таква 
концепција во работата на јавната 
администрација.   

Од друга страна, и покрај фактот 
дека медиумите се дел од поважните 
средства за успешно делување на 
Народниот правобранител и за притисок 
врз јавната администрација за нејзино 
соодветно дејствување и однесување, 
при информирањето на јавноста се 
водеше особено внимание за 
издржаноста на изнесените ставови 

засновани на спроведени истраги. Ова 
особено од причина што секогаш постои 
опасност критиката само заради критика 
да доведе до контрапродуктивни ефекти 
што не е цел на Народниот 
правобранител. Напротив, 
критикувањето, според Народниот 
правобранител, треба секогаш да 
предизвика и мотив за подобро 
функционирање на јавната 
администрација, а со тоа и доследно 
остварување и заштита на правата на 
граѓаните, што е суштината на 
дејствувањето на оваа институција.  

Притоа мора да се забележи дека 
беше постигнат напредок во 
комуникацијата со јавната 
администрација од гледна точка на 
навремено доставување информации по 
барањата на Народниот правобранител 
што беше истакнувано и при 
информирањето на јавноста иако сепак 
се потенцираше дека и покрај 
постигнатиот напредок се уште постои 
простор за поефикасно постапување од 
аспект на релевантноста на 
доставуваните информации од страна на 
државните органи. 

И во оваа извештајна година 
Народниот правобранител се судруваше 
со случаи кои поради нивната 
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деликатност доведоа до критики од 
одредени медиуми, како своевиден 
притисок заради постигнување одредени 
цели на некои субјекти во општеството. 
Но тоа не ја поколеба институцијата и 
понатаму да делува во правец на 

несување издржани и 
објекти

 с  
рга тра

 на Грција и Комесарот за 
човеко

о т  
ел вно 

и ме то

е
ијација, народниот 

правоб

Асоцијацијата, учествуваше и како член 
на нејзиниот Секретаријат.  

Како резултат на статусот на 
Република Македонија како земја 
кандидат за членство во Европската 
унија, институцијата за првпат беше 
поканета од страна на Европскиот 

а во 
на за 
ани од 
а. 

Одделението за заштита на 
правата децата при Народниот 

то о ина

К сп
нки можат да б
иту за

и 
Европа о и 

е з зашти

институцијата во вршењето на 
надлежностите. Воедно, како услов за 
рамноправно членство е во институцијата 
да биде вклучено едно или повеќе лица 

а правата

рд  

ција и ка

зацртаната насока: објективно и 

доследно утврдување на фактичката 
состојба во согласност со законските 
надлежности што резултираше со 
позитивен ефект бидејќи беше истакната 
доследноста за из

вни ставови што има суштинско 
значење за улогата на Народниот 
правобранител во општеството.  

На меѓународен план продолжија 
активностите во насока на јакнење на 
соработката со сродните институции во 
регионот и пошироко. Така, Народниот 
правобранител активно уче твуваше на 
Конференцијата о низирана од с на 
на омбудсманот

ви права при Советот на Европа со 
цел за унапредување на соработката на 
комесарот со омбудсман институциите во 
Европа што претставува значаен момент 
во заштитата на човековите права. 

Ист  ака Народниот 
правобранит продолжи акти да 
дејствува во рамките на Асоцијацијата на 
омбудсманите  дија рите од 
Франкофонијата. По повод 
зачленувањ то на омбудсманот на 
Бугарија во оваа асоц

ранител присуствуваше на 
состанокот на членките во Софија, 
Бугарија. Тоа беше и подготвителен 
состанок пред одржувањето на 
Годишното собрание на Асоцијацијата 
што се одржа во Мали на кое народниот 
правобранител освен како член на 

правобранител, коеш д 2000 год  е 
рамноправна членка на Европската 
мрежа на детски омбудсмани ЕНОК, и во 
2007 година активно учествуваше во 
рамките на мрежата.   

Во 2006 година беше донесен 
Статутот на ЕНО  оред кој 
полноправни чле идат само 
независни инст ции за штита на 
правата на децата на земји членк на 
Советот на  востан вен со закон 
со овластувањ а та и 
унапредување на правата на децата, 
односно закон што не би ја ограничувал 

омбудсман на Конференцијат
Стразбур, Франција организира
востановување мрежа на омбудсм
земјите членки на Европската униј

кои ќе бидат ангажирани исклучиво за 
заштита и унапредув ње на  на 
децата. Начинот на именувањето на 
лицето за заштита на правата на децата 
и неговите овластувања треба да бидат 
утврдени со законот. 

 Според утв ените стандарди 
институцијата може да биде 
конституирана како посебна и самостојна 
институ  ил ко дел од независна 
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национална институција за заштита на 
човековите права, но во секој случај мора 
да ги и х е
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за заш на правата на 
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ната 
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манот на Арагон, 

Шпани

 
 
 

 
 
 
 
 
 

н ц  

Републиката што подоцна беше развиен 

сполнува прет одните крит риуми. 
Сите досегашни полноправни членки на 
ЕНОК, па и Република Македонија треба 
да поднесат нова апликација за членство, 
при што во рок од две години остануваат 
полноправни членки. Доколку не се 
исполнат претходно наведените 
критериуми по две години се губи 

предвидените услови затоа што Законот 
за народниот правобранител, не содржи 
изричито овластување за Народниот 
правобранител да ги штити и унапредува 
правата на децата, а не се утврдени и 
надлежностите и кои права на децата ги 
штити Народниот правобранител, не е 
регулирано прашањето за именување и 
избор на лицето овластено за заштита и 
унапредување на детските права и не е 
утврдена неговата надлежност и 
неговиот мандат, како и начи

статутот на полноправна членка на ЕНОК 
и се добива времен статус на 
асоцијативна членка. 

 Тргнувајќи од одредбите на 
Статутот и согласно важечкиот Закон за 
народниот правобранител, Народниот 
правобранител поднесе апликација, но е 
утврдено дека Одделението за заштита 
на правата на децата, односно нашата 
институција не ги исполнува во целост 

от избор и реизбор.  

 Поради тоа, а со цел Одделенит
тита децата и 

натаму да остан  рамноправна членка на 
ЕНОК, Народниот правобранител до 
Владата на еп лика Македонија 
достави иниција за ни и 
дополнувања на Законот за народниот 
правобранител во смисла на 
горенаведените рања и услови По 
однос на Иницијативата се уш е не се 

доставени никакви информации за текот 
на постапката иак овторна апликација 
за членство во ЕНОК треба да се достави 
најдоцна до септември 2008 година.  

Во однос на билатерал
тка треба да се помене д ка 

Народниот правобранител во соработка 
со Амбасадата на Кралството Шпанија и 
Мисијата на ОБСЕ во Република 
Македонија, организираше Семинар на 
тема: “Правата на лицата лишени од 
слобода и правата на жените” на која 
учествуваше и омбудс

ја. 

Соработката со Шведската 
Агенција за меѓународен развој (СИДА) и 
Мисијата на ОБСЕ продолжи преку 
креирање нови проектни активности во 
насока на подобрување на 
комуникацијата со органите на локалната 
власт и јакнење на капацитетите на 
персоналот на институцијата Народен 
правобранител. За овие цели беа 
организирани тркалезни маси на тема: 
“Соработката на органите на локалната 
самоуправа со Народниот 

превентивен механизам за контрола врз 
работата на полицијата, Мисијата на 
ОБСЕ  изготви ко цеп ија на проект за 
анализа на постоечките механизми во 

правобранител” кои се одржаа во
Струмица и Куманово каде Народниот
правобранител има подрачни
канцеларии. 

Со оглед на фактот дека иако
Република Македонија го потпиша, но се
уште не го ратификува Опционалниот
протокол кон Конвенцијата против
тортура и друго нехумано и понижувачко
однесување кој предвидува постоење

    8     
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Во рамките на Проектот за 
јакнење на капацитетите на Народниот 

С

о д н

пр авк  

на институцијата Народен правобранител 
со финансиска  

 

н ворешна контрола на рганите за 
спроведување а законот. Во проектот 
учествуваше и институцијата Народен 
правобранител со изготвување предлог 
за законски и други структурални измени 
што би придонеле постоење соодветни 
капацитети во институцијата Народен 
правобранител за вршење на улогата на 
превентивен механизам за контрола на 
работата на полицијата. Во рамките на 
проектот беше реализирана и студиска 
посета во Белфаст, Северна Ирска каде 
постојат неколку столба со улога на 
превентивен механизам. Проектот 
продолжува и во 2008 година заради 
имплементирање на предложените 
измени во законот и во структурата на 
институцијата. 

По покана од Мисијата на ОБСЕ, 
претставник на институцијата 
учествуваше на состанок на тема: 
“Заштита и промоција на човековите 
права: одговорност и ефективни мерки” 
организиран од шпанското 
претседателство во ОБСЕ и 
Канцеларијата за демократски 
институции и човекови права на ОБСЕ. 
Една од прифатените препораки на 
состанокот беше препорака на 
претставникот на институцијата за 
обезбедување финансиска независност 
на институциите за човекови права како 
гаранција за нивно независно 
функционирање. 

правобранител, финансиран од 
Шведската Агенција за меѓународен 

развој (СИДА) и Мисијата на ОБ Е, 
претставници на институцијата остварија 
студиска посета на мбу сманот а 
Словенија заради запознавање со 
работата по етст ите кои се 
однесуваат на постапувањето на 
полицијата и односите со јавноста.  

Проектот за поддршка и јакнење 

 

 поддршка на Шведската 
агенција за меѓународен развој (СИДА) и 
Мисијата на ОБСЕ ќе продолжи и во 2008 
година со акцент на подобрување на 
знаењата на државните службеници за 
надлежноста на Народниот 
правобранител и подбрување на 
меѓусебната соработка, но и за 
подобрување на знаењата на граѓаните 
за оваа институција. 
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 д е 
со оф и 
ко б  
пр м на 
по ранител продолжи да се забележува отсуство 
на ваат темел за постоење на правната држава.  

 лем број граѓани се обратија до Народниот 
пр ободи и права. Тоа од една страна укажува на 
фа о  Народниот правобранител како заштитник 
на но покажува дека администрацијата, односно 
ин олно реформирани и дека треба уште да се 
ра н сервис на граѓаните. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стати

За функционирање на една правна 
одветна законска рамка, ефикасни и пр
мпетентни служ еници кои непристрасно
именуваат и спроведуваат правото. И во из
днесените претставки кај Народниот правоб
 овие основни карактеристики кои претставу

И ова година, како и претходните, го
авобранител за остварување на нивните сл
ктот дека граѓаните се повеќе г  препознаваат
 нивните слободи и права, но истовреме
ституциите на системот се уште се недов
боти за администрацијата да стане ефикасе

тика 

ржава основни претпоставки се: постоењ
есионални институции, како и стручни 

, објективно, стручно и подеднакво го
инатата година, за жал, од видот и бројот 
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Општи податоци 
 

 

 
 

Графикон бр.1  
  Во 2007 година Народниот 
правобранител постапуваше по вкупно 4.068 
претставки од кои во извештајниот период беа 
поднесени 3.029 претставки од 3.271 граѓани. 
Во 8 случаи Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива, на 
разговор беа примени повеќе од 4.800 граѓани 
во канцеларијата во Скопје и во подрачните 
канцеларии и беше одговорено на над 6.000 
телефонски јавувања.  

И во оваа извештајна година бројот на 
примени претставки беше приближно ист со 
бројот на примените претставки во 
претходните две години.  

 

 

 

Графикон бр.2 
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Податоци по области 
 
 

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

од: областа на правосудството 824 или 27,20%; од работните односи 365 или 12,05%; 
од областа на заштитата на правата при полициско постапување и други внатрешни 
работи 347 или 11,46%; од имотно-правната област 304 или 10,04%; од областа на 
урба

дискримина

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 второстепените комисии при Владата на 
Републ за внатрешни 
работи  и социјална 
политика  имаат јавни 
овластува

Графикон

 

 

    4068 
  Претставки по кои 
постапуваше НП 

 

низмот и градежништвото 202 или 6,67%; од пензиското и инвалидското 
осигурување 196 или 6,47%; од областа на социјалните права 126, односно 4,16%; 
заштитата на правата на децата 88 или 2,91%; од станбените односи 85 или 2,81%; од 
областа на потрошувачките права (комунални и други надоместоци) 76 или 2,51%; од 
областа на финансиите и финансиското работење 73 или 2,41%; здравствената 
заштита 67 или 2,21%; од областа на образованието, науката, културата и спортот 51 
или 1,68%; од областа на животната средина 19 или 0,63%; од областа на 

цијата и соодветната и правична застапеност 6 или 0,20%; правата на 
воените лица и воените обврзници 3 или 0,10%; како и од други области за кои беа 
поднесени 197 или 6,50% претставки. (Преглед бр.1, стр.14 и Графикон бр.3, 
стр.12) 

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

ика Македонија, Министерството за финансии, Министерството 
, Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд

 и од други органи, како и од органи и организации што
ња. 

 

 бр.3 
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Преглед бр. 1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ПО ГОДИНИ 
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2007  1039 3029 3271 43 176 8 3389 679 4068 11 2387 78 965 848 65 77 

2006  1206 3076 3344 54 231 16 3243 10394282 11 2329 102 1005 758 43 204 

 

Од претставките  етничката припадност, 
може да се заклучи дека подносители се Македонци; 
423 или 13,01% се ; најмал број, односно 

 во кои подносителите се изјасниле за
 најголем број т.е. 864 или 26,57% 
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 или 0,03% се поднесени од Македонци-Муслимани, додека 1806 или 55,54% од 
односителите на претставките не ја декларирале нивната етничка припадност. Може 

 ојот на подносителите
декларираат етничката припаднос  е се уште голем. (Преглед бр.3 стр.16) 

Преглед бр.2 

1
п

брда се заклучи дека и понатаму  на претставките кои не ја 
т

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 
ОСТА СТИ НАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2007 ПО ОБЛА
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бо
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на

   ин
те
рв
е

И
н

И
н

И
н

П
ри
м

Бр
ој

 

О
с

Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 

6 6 9 15  10         10 5 

Полициско 
постапување и други 
внатрешни работи 

347 358 17 3 1  416 142211 558  265 10 158 133 8 

Правосудство 
824 887 2    827 9699 923 1 742 12 74 70 2 

Воени лица и воени 
обврзници 3 3     4 3 4 7  3 1    

Социјална заштита 
126 127 8 3  1 143 4158 184  64  87 79  

Работни односи 
365 397 5 3 2 1 412 62109 474 3 320 15 79 63 11

Станбени односи 
85 95  1 1  100 1530 115  73 2 25 10 15

Здравствена заштита 
67 91 4 4 2 2 74 9 16 83  35 2 41 37  

Пензи о и инвалидско 
осигур ање 196 211 50 246  154 2 65 63

ск
ув  2    219 27

Образование, наука, 
култура и спорт 51 55 14 65 1 33 1 23 22  1    57 8 

Права на децата 
88 94 23 11   69  23 23   4  3 92 191

Урбанизам и 
градежништво 202 224  10    205 45 48 250 2 172 17 24 12 2

Животна средина 
19 20     18 4  3 22  14  4 4  

Финансии 
73 75      70 3  0 73  51 1 18 18

Имотно-правни односи 
304 340 26 24 170  462 144 302 606  171 8 309 258 25

Потрошувачки права  
76 77 2   1 79 15 18 94  45 1 35 33  

Друго  
197 211   1   201 41 45 242 4 166 6 25 23 2

ВКУПНО: 3029 3271 77 43 176 8 3389 679 1039 4068 11 2387 78 965 848 65
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ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ  

ОБЛАСТИ 
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М
ак
ед
он
ци

-
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и 

Бо
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и 

В
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Ту
рц
и 

Н
е 
ја

 д
ек
ла
ри
ра
ле

 
ет
ни
чк
ат
а 
пр
ип
ад
но
ст

 

др
уг
и 

1 Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 

   2  6   6 3   1  

2 Посебни полициски 193  2 201 40 49  1    3 105 3
постапувања  

3 Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 

154   155 8 106 5 3  5  1 27  

4 Правосудство 824 1 2 884 229 72 7 6 1 1 1 16 544 7

5 Воени лица и воени 
обврзници 

3   3         3  

6 Социјална сигурност и 
заштита 

126   127 38 14 1 7  2  2 63  

7 Работни односи 365 3  394 95 49 3 3  2 1 2 235 4

8 Станбени односи 
 

85   95 42 2  4    2 45  

9 Здравствена заштита 
 

67  1 90 13 5  2   1 2 67  

10 Пензиско и инвалидско 
осигурување 

196   211 62 39 2 1  1 1 4 99 2

11 Образование, наука, 
култура и спорт 

51 1  54 15 7       32  

12 Права на децата
 

 88  3 91 34 3  1    1 51 1

13 Урбаниза 132  м и градежништво 202 2  222 65 17 3     5 

14 Животна средина 19        1 12  20 5 2 

15 Финансии 73   75   2 32 1 34 5  1  
17 Имотно-правни односи 304  340 110 29 1 4 1 182 3  2 8 

18 Потрошув  пра
 

76  77 26   ачки ва   10 1    1 39  

19 Др
 

19  2 4  уго  7 4 07 5 14 2 2  5 1 136 2

20 ВК : 
 

30  32 6 1 12 2УПНО 29 11 8 52 8 4 423 25 36   11 51 1806 3

 
 

Според местото на живеење на подносителите на претставките најголем број 
претставки, односно 1.076 се од Скопје, потоа следат претставки на подносители од: 
Битола, Кичево, Куманово, Тетово и останатите поголеми урбани средини. 
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Преглед бр.4 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ 

 2006 год. 2007 год.  2006 год. 2007 год. 
Берово 1 116 16 11 Охрид 4
Битола  277 297 Пехчево 2 
Богданци 1 2 Прилеп 78 92  
Валандово 7 9 Пр 20 6 обиштип 
Велес  60 Радови 48 57 ш 54 
Виница  7 Ресен 9 7 13
Дебар  14 Скопје 116 1076 10  9 
Делчев  21 Струга 38 53 о 18   
Демир ар  17 С м 10 Хис 22 тру ица 153 9 
Демир ија 2 Свети ол 10 1 Кап  1 Ник е  3 
Дојран  Т о 17 3 етов  170 5 
Гевгел  43 Ш  11ија 33 тип 137 5 
Гостив   А иар 80 97 встр ја 2  
Злетов А јо 1  нгли а 1  
Кавадарци   Герма 329 53 нија 3  
Кичево   И и 135 219 тал ја 2  
Кочани 34 23 Косово 8 8 
Кратово   Црна Гор   1  11 16 а
Кр.Паланка 29 24 Бугарија 2 1 
Крушево             13 8 Хрватска 1  
Куман     235 Србија  2 ово        349 3
М.Каменица       6  САД  1 
Мак.Б  Ту ија   род 14 19 рц  1
Маврово  3 Шведска  1 
Неготин      о 13 22

В К  Н У П  О 3076 3029 

 
 
 

 
 
П стап вањ п претставки 
 
 

 претставките за чија постапка не беа потребни дополнителни испитувања, се 
постапуваше на а  еоп одн дополнителни бја ува а  

тавуваа барања  надлежните га ил до дн ите ите  претставките.  
 беа извршени увиди, а се повикуваа на разговор службени и други лица

 Од вкуп претставки постапката  завршена п .3  п т ки ли  
аи де по 9 или 16 9% рет ав постапката е  тек. ( ли  бр  

Од завршените постапки по претста ки,  1.661 претста ки и  
49,01% случа с ат  з ен , п 26 ре ав  ил  во 21,42% случаи н  

рената по а  848 2 2  ос пе о к а д  
правобранител констатира повреди на уставните и законските права на граѓаните. Во 
5 или 1.92% претставки Народниот правобранител ги презеде сите законски дејствија, 

о у е о 

 
 

По
вед ш,  доколку беа н х и о сн њ се

дос  до ор ни и  по ос л  на Во
. некои случаи

но 4.068  е о 3 89 ре став  и  во
83,31% случ , до ка  67 ,6  п ст ки  во С ка .2)
  

апр
 3.3
а

89 
о 7

в
тст

за
ки

в ил  во
е еи по тапк а е  п и

пок стапк , по или 5,0 % претставки е п та но тка о Н ро ниот

6

 

  82,1
  

5 % 
ведени   

траги н НП
спро

  ис а  
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Slika br.2-2007 god.

,69%

,31%

16

83

Z { ni re sta ki  83, 1%avr e  p t v  - 3

P t av  o anati vo r bo  - re st ki st a ta 16,69%

78 или 2.30% претставки решени се на друг начин, а 11 или 0.33% случаи беа 
завршени без постапување поради тоа што претставките беа поднесени од анонимни 
подносители. (Слика б

претставки по кои 
На бранител 
констатира повреди на уставните 
и законските слободи и прав  
848 или 87,88% случаи е 
постапено по интервенц  
Народнио вобранител 7 
и 7,98%  се ушт е 
с в
а н б и

65 претставки или 6,74% случаи 
ар дн т правобранител ги

презеде сите законски дејствија. 

 

 

07 година  
правобранител од вкупно 4.068 

ваше п 3. 2  
17,8 р тста ки 
. Поради  

ки по кои н п рен та 
постапка, Народниот правобранител 

ште има аѓ ни и 
аконските можности 
(Слика бр .  
став по и 

На правобранител покрена 
68% завршени, 

ставки или за 20,32% 
а е се ушт  тек. 

а ата е в к о  аз  на ист аж а се
ста на проблемот или по ебата пр би ањ по еќе инфор ии

 органи  организации  исто е резултат и на ненавремено
е одговор на барањата на аро о а бр ни л.

р.3) 
 Од 965 

родниот право

а, во
 беш
ија на
, во 7
е не 
ија н
, а п

т пра
 слу
 по 
т пра

ил
по
Н

чаи
ин
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тап
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ио
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ран

енц
тел
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о 

Н о ио   

Во 20  Народниот

претставки постапу о 34 или
82
не

,15%, а во 726 или 
 покрена постапка

5% п е
ваквиот

в

број на претстав е е ок а

цени дека се у  гр а ко
не
на
доволно ги знаат з
институцијата   .1) Од

вкупно 3.342 прет
родниот 

ки ко

постапка, 2.663 или 79,
по 679 прет

 се 
а 
слу

 
е вочаи постапкат

Предметите во кои пост пк  о те , односн  во ф а  р ув ње  
до
или
лжи на сложено

 докази од повеќе
тр
, но

за 
така

и
 

р е в  мац  
  и

доставувањ  Н дни т пр во а те  

Slika br. 1-2007 god.

,85

82,15%

17 %

Pokrenata postapka - 8 %2,15

Ne e pokrenata postapka - 17 85%,

Slika br.3 - 2007 god

2,30%

1,92%

25,02%

,42%

0,32%

21

49,01%

Zaprena postapka - 49,01%

Ne e pokrenata postapka - 21,42%

Utvrdeni povredi po koi e postapeno -
25,02%
Utvrdeni povredi po koi NP gi prezel
site zakonski dejstvija - 1,92%
Re{eni na drug na~in - 2,30%

Anonimni pretstavki - 0,32%
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конот 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 рокови, а треба да се истакне дека 
долготрајноста на е должеше и на 
формалното поста ава по барањата 
упатени  Народниот н

 О тичното р  е д ка иа  на 
службен  спрема ањата  На  правобранител се , се 
уште не то потребното нив на ко . За ажурирање н остапката и 
подобрув ојби до органите и циите со вни овластувања беа 
упатени рмации о  4 бе прифатени, до надлежните министерства беа 
упатени формации  кои 1  тени, а до дата Република 
Македон  1 рмации од постапено п 22.  

г  да се 
дос ции до Генералниот секретаријат при Владата на Република 
Македонија за бројот и видот  доставените барања на Народниот правобранител до 
елата на Владата на Република Македонија и до органите во состав на 
инистерствата. Ова придонесе за забрзување на одредени постапки кај Народниот 

правоб

Иако За

одредените 
 постапката пред Народниот правобранител с
пување на одредени органи на државната упр

од правобра ител. 

д прак аботење мож а се констатира
родниот

 де ко односот
ите лица  бар  на подобрува

а пе достигна
 сост

о муникација
а

 
ање на те,  организ  ја
8 инфо д кои а 
43 ин  од 4 беа прифа  Вла  на 
ија беа упатени 76 инфо  кои е о 1

Dosta ni inf mac trana na P

6

8

43
50

100

150

200

a RM

Grafikon br.5
ve or ii od s  N

17

0
JP Ministerstva Vlada n

И во текот на 2007 
тавуваат информа

одина продолжи практиката на секои три месеци
 
 на

т
м

ранител, но нивото на соработка и понатаму треба да се подобрува. 
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Утврдени повр
мерки

 

 

По примање на претставките и нивното исп
повреди на уставните и законските права на граѓан
препораки, сугестии, укажувања, предлози, барањ
бараше од надлежните органи да се отстранат непр
да можат граѓаните поекономично и поефикасно да г
правец беа и интервенциите на Народниот правобра
подобрување и усовршување на организацијата и ра
органите на државната управа и на другите органи
овластувања. 

 Од вкупниот број на предмети по кои Народниот правобранител постапуваше во 
2007 година во 965 случаи беа констатирани повреди на ус вните и законските права 
на гра  8%) органите на државната управа, другите 

 постапија по интервенците на Народниот 
апката е се уште во тек, а во 65 (6,76%) 

де сите законски дејства.  

и во 2007 година беа од областа на имотно-
ои во 258 или 16,37% случаи органите и 
стапија по интервенција на Народниот 

е од областа на полициската постапка меѓу 
пките за стекнување државјанство, каде се 

 и 6,37%, од кои во 133 или 84,18% случаи беа 
Н правобранител. Од областа на социјалните 
ди и 9.02% претставки од кои во 79 случаи или 

 областа на работните односи констатирани 
 и во 63 или 79.75% беше постапено по 

нител и т.н.  

 

еди и  
   

   23,72 % 
  Констатирани 
       повреди  

итување, доколку се констатираа 
ите Народниот правобранител со 
а и други слични интервенции 
авилностите и незаконитостите за 
о остварат нивното право. Во овој 
нител што треба да придонесат за 
ботењето на стручните служби во 
 и организации што имаат јавни 

преземени 

та
ѓаните. Од нив во 848 случаи (87,8

органи и организациите со јавни овластувања
правобранител, за 77 случаи (7,98%) пост
случаи Народниот правобранител ги презе

Најголем број констатирани повред
правните односи 309 или 32,02%, од к
организациите со јавн  овластувања по
правобранител. Потоа следат претставкит
кои најголем број се однесуваа на поста
констатирани повреди во 158 случаи ли 1
прифатени интервенциите на ародниот 
права беа констатирани повре  во 87 ил
90.80% беа прифатени интервенциите, од
се повреди во 79 или 8.19% случаи од ко
интервенција на Народниот правобра

и

Слика бр.5 - Органи кои во најголем број случаи се уште 
                        не постапиле по интервенциите на НП

23
16

13

6
5

5
Влада на РМ - Второстепени комисии - 23

Министерство за внатрешни работи - 16

Единици на локална самоуправа - 13

Министерство за финансии - 6

Министерство за труд и социјалана политика - 5

Министерство за здравство - 5
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повреди на правата на граѓаните, како и 
ретхо

авобранител до 
надлежните органи упати 217 интервенции меѓу кои: 20 препораки, 194 укажувања и 3 

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

Поголемиот број констатирани 
п дните години се однесуваа на повреди на законските и на процедуралните 
одредби, односно на одолжување на постапките во кои граѓаните ги остваруваат 
нивните права. Од вкупниот број констатирани повреди речиси 90% се однесуваа на 
одолжување на управните постапки. Со други зборови кажано, во над 90% 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 пр

сугестии. Покрај ова Народниот правобранител поднесе четири барања до Јавното 
обвинителство за покренување постапка заради утврдување казнена одговорност, 
една иницијатива до ресорното министерство за измена на закон, еден предлог за 
покренување дисциплинска постапка против одговорни или службени лица во органите 
и организациите, едно барање до Собрание на Република Македонија за автентично 
толкување на закон, еден посебен извештај до Владата на Република Македонија за 
попречување на работата на Народниот правобранител и едно барање за времено 
извршување управни акти.  

Upateni intervencii na Narodniot pravobranitel

3

2050
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0

150

200
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Sugestii Preporaki Uka`uvawa

Grafikon br.6
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дниот 
равобранител 

, граѓаните беа поучувани каде и на кој начин можат да ги 

 

Граѓаните кај Наро
п
 

 
Народниот правобранител во канцеларијата во Скопје, како и во подрачните 

канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип секојдневно 
имаше прием на граѓаните при што тој, неговите заменици или вработените во 
стручната служба во 2007 година примија на разговор над 4.800 граѓани, а по 
извршените разговори, доколку постоеше сомнение за сторени повреди на правата, се 
изготвуваа службени белешки по кои потоа се постапуваше. Во случаите во кои 
Народниот правобранител немаше надлежности за интервенција по одредени 
проблеми на граѓаните
остварат нивните права. 

Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје во 2007 година има 
најмногу примени претставки, односно 1921. Во канцеларијата на Народниот 
правобранител во Кичево примени се 308 претставки, во Битола 276, во Куманово 209, 
во Тетово 142, 96 во Штип и 77 претставки се примени во канцеларијата во Струмица.  

 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КАНЦЕЛАРИТЕ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Приме и претставки во канцелариите на На оден 
правобранител 

н р

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 

3 1 1   1  6 

Полициско постапување и други 
внатрешни работи 

184 21 30 8 28 9 67 347

Правосудство 514 84 105 17 45 31 28 824
Воени лица и воени обврзници 3       3 
Социјална заштита 78 12 8 2 8 3 15 126
Работни односи 255 44 32 3 9 7 15 365
Станбени односи 67 7 3 1  3 4 85 
Здравствена заштита 51 6 2 1 3 1 3 67 
Пензиско и инвалидско 
осигурување 

127 18 19 6 5 7 14 196

Образование, наука, култура и 
спорт 

41 3 1  1 1 4 51 

Права на децата 66 8 4 1 2 4 3 88 
Урбанизам и градежништво 106 21 32 18 8 5 12 202
Животна средина 10 4 1  1 1 2 19 
Финансии 44 3 15 2 4 1 4 73 
Имотно-правни односи 177 27 42 11 14 8 25 304
Потрошувачки права  51 3 3 2 8 4 5 76 
Друго  144 14 10 5 6 10 8 197
В К У П Н О: 1921 276 308 77 142 96 209 3029

   

  Над
граѓани прим

 4800 
ени  

    на разговор 
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Состојбите на правата на 
граѓаните по области 

 
 
 
 
 
 
Недискриминација  
и соодветна и правична застапеност 

 
 
 Институцијата Народен правобранител 
согласно законската надлежност посветува особено 
внимание на заштита и 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. 

 Заради целосно согледување на состојбите во врска со соодветната и правична 
застапеност на сите заедници и половата рамноправност, Народниот правобранител 
во текот на 2007 година направи анализа на податоци прибрани од органите спрема 

кои надлежно постапува. За таа цел, 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, Државниот правобранител на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата, 
самостојните државни органи, фондовите, Врховниот суд на 
Република Македонија, Управниот 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 единиците на локалната самоуправа.  

 Народниот правобранител во функција на спроведување на уставниот принцип 
на соодветна и правична застапеност се обрати и до Владата на Република 
Македонија-Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор со барање да биде 
известен за активностите кои од аспект на надлежностите на Секретаријатот  
спроведување на Рамковниот договор биле преземени во текот на извештајната 
дина, како и за планираните активности во наредниот период на овој план. Притоа од 
екретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, Народниот правобранител 
еше известен дека по однос на плановите во поглед на соодветната и правична 
стапеност на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија за 2008 

година средствата од К-5 потпрограмата во Буџетот на Република Македонија ќе се 

 за

го
С
б
за

0,20% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 
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зголемат со што ќе се зголеми и бројот на вработени припадници на заедниците кои не 
с нозинство во Републик Македонија, односно ќе има подобрување на целокупната 
состојба  спроведувањето на овој уставен принцип.  
е м а 

 во однос на
Полова 

застапеност ПРАВИЧНА И СООДВЕТНА ЗАСТАПЕНОСТ 

ооррггаанн

вр
аб
от
ен
и 

В
ку
пн
о 

 

Ж
ен
и 

М
аж

и 

М
ак
ед
он
ци

А
лб
ан

Ту
рц
и 

Р
ом

и 

С
рб
и 

В
ла
си

 

Бо
ш
њ
ац
и 

др
уг
и 

 

ци
 

Кабинет на Претседател на РМ-
Стручна служба  29 17 12 26 2   1    
Собрание на РМ-Стручна 
служба  189 125 64 149 29 3 1 5   2 

УУссттааввеенн  ссуудд  ннаа  РРММ  21 18 3 18 2   1    

ННааррооддеенн  ппррааввооббррааннииттеелл  ннаа  РРММ 9  6  44 25 39 23 1 2 2 2   

ССууддссккии  ссооввеетт  ннаа  РРММ11 14 10 4 13 1       

УУппррааввеенн  ссуудд  ннаа  РРММ22 18 11 7 13 5       

ВВррххооввеенн  ссуудд  ннаа  РРММ  74 59 15 64 2 2  3   1  2

ЈЈааввеенн  ооббввииннииттеелл  ннаа  РРММ  35 16 19 29 4    2   
ДДрржжааввнноо  ппррааввооббррааннииттееллссттввоо  
ннаа  РРММ  88 63 25 81 4 1  2    

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ГГееннееррааллеенн  
ссееккррееттаарриијјаатт  142 82 60 100 33 1 1 2  4  

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ССллуужжббаа  ззаа  ооппшшттии  
ии  ззааееддннииччккии  ррааббооттии  312 136 176 276  5 1 2 1 20 5 2

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  
ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ррааммккооввеенн  
ддооггооввоорр  211 56 155  6  1 1  199 4  

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  
ззааккооннооддааввссттввоо 25   16 9 7   1 1  1 1 5 

ВВллааддаа  ннаа  РРММ--ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  
ееввррооппссккии  ппрраашшаањњаа 76   50 26  1   60 8 2 4 1 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ффииннааннссииии  544 331 213  3  458 71 2 1 7 2 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ннааддввоорреешшннии  
ррааббооттии 376   156 220 8  2 3 2  29 68 1 2 

Министерство за прМинистерство за прааввддаа  603 249 354 6  17 2 6 2 46 102 6 2 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ззддррааввссттввоо    202 126 76 8  2 1 4  13 54 1 2 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ооддббррааннаа  655 226 429 551 63 8 2 13 3 4 11 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ттррааннссппоорртт  ии  
ввррссккии 198     88 110 0  1  4   15 42 1 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа т  трруудд  ии  
ссооцциијјааллннаа  ппооллииттииккаа    308 180 128 0  1 4 7 3 24 43 9 1 

ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ееккооннооммиијјаа  415 193 222 5  2  6 1 31 83 5 3 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  жжииввооттннаа  
ссррееддииннаа  ии  ппррооссттооррнноо  
ппллаанниирраањњее 115   64 51   5  80 17  1 2 

                                                 
 на Република Македонија дадени се оци само учна жба, со ог  дека не ена по пката за на чл

 

Управниот суд на Република Македонија почна со работа на крајот на извештајната година. Поради наведеното во табелата даден е само вкупнот број на 
судии, нивната национална припадност и половата структура додека податоци за стручната служба не се наведени. 

 

1
 За Судскиот совет  подат  за Стр та слу лед  е заврш ста  избор енови 

2 
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ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ллооккааллннаа  
ссааммооууппрраавваа  37 19 18 18 16 1 1    1 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ооббррааззооввааннииее  
ии ннааууккаа  235   137 98 134 85 4 1 6 1 3 1 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  ввннааттрреешшееннии  
р 12098 1741 10357 9754 1805 69 77 220 рааббооттии   24 149 
ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  зз
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ееммјјооддееллссттввоо,,
шшууммааррссттввоо  ии  ввооддоо

  
ссттооппааннссттввоо  505 92 413 406 69 7 1 13 5  4 

ССааммооссттоојјннии  ддрржжааввннии  ооррггааннии 33 6509 3033 3476 5653 574 47 18 98 51 18 31 

892 496 1194 135 2 6 ФФооннддооввии44 1389 26 19 
 

6 

ААппееллааццииооннии  ссууддооввии  203 129 74 181 10 1 2 1 6 2  

ООссннооввннии  ссууддооввии  
2088 1216 872 1849 126 24 25 8 38 6 6 

ВВиишшии  јјааввннии  ооббввииннииттееллссттввоо  52 33 19 46 4   2    

ООссннооввннии  јјааввннии  ооббввииннииттееллссттаа 271   161 110 244 20 4  2 1   

ККааззннеенноо--ппооппррааввннии  ии  ввооссппииттнноо  
ппооппррааввннии  ддооммооввии  520 97 413 434 59  1 5 10  1 

ЈЈааввннии  ппррееттппрриијјааттиијјаа55

8299 1653 6646 7075 688 136 67 175 59 36 
65 

ЦЦееннттррии  ззаа  ссооцциијјааллннаа  ррааббооттаа  551 372 178 425 81 9 9 9 8 3 7 

ЕЕддиинниицции  ннаа  ллооккааллннаа  
ссааммооууппрраавваа66

2845 1120 1725 2248 452 44 24 34 16 9 18 

ЈЈааввнноо  ззддррааввссттввоо  
17729 12798 4921 15212 1305 230 190 375 112 78 187 

 

Во јануари 2007 година Владата на Република Македонија ја усвои Стратегијата 
за соодветна и правична застапеност на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија, а во јуни 2007 година го усвои и Акциониот план за 
спроведување на Стратегијата за соодветна и правична застапеност на заедниците 

 во Република Македонија. 

то работење во однос на соодветната и правична застапеност 
а дискриминација во текот на 2007 година примени беа одреден 
о кои поднос лите укажа на повреди на п вата д работен 
ледно почитување на принципот на соодветна и правична 
иот правобранител постапувајќи по овие претставки укажа на 
о почитување на ова начело и негово афирмирање, односно дека 
но ангажирање на надлежните институции во правец на доследно 

почитување и спроведување на уставните и законските одредби кои ги гарантираат 
правата на припадниците на заедниците. Ова од причина што во дел од институциите 
и покрај вложените напори за спроведување на начелот

кои не се мнозинство

 Во предметно
како вид на позитивн
број на претставки в ите а ра  о
однос поради недос
застапеност. Народн
потребата за доследн
е потребно максимал

о на соодветна и правична 
застапеност на припадниците на сите заедници, постигнатото ниво се уште не е 
задоволително.   

 Во текот на извештајната година кај Народниот правобранител беа доставени 
мал број предмети од областа на дискриминацијата. Малиот број претставки во кои 

                                                 
3 Бараните податоци не ги доставија Комисијата за хартии од вредност и Агенцијата за планирање на просторот на РМ. 
 
4 Бараните податоци не ги достави Фондот за осигурување на депозити 
 
5  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,, 
 
6 Бараните податоци не ни доставија следните општини: Старо Нагоричани, Вранештица, Зелениково и Град Скопје  
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граѓаните наведоа дека им се ускратени одредени права, односно дека не можеле да 
остварат одредени права не ја претставува вистинската слика во однос на постоењето 
на дискриминација т.е. не треба да доведе до погрешен заклучок дека во Република 
Македонија не постои дискриминација. Напротив, дискриминацијата постои и 
претставува еден од најсуровите н огран  на 
човековите права, но граѓаните од разни причини поради страв или неинформираност 
овој проб етко го изнесуваат во јавноста о с  и во малиот ј на 
доставени претставки до Н ни  в аа ла . 

 Проблемот дискрим ија да  идентификува а изнесе  ј ос  
 на соодветна регулатива за регулирање на оваа 

а. Во секојдневниот вот  јавуваат рим ри  дискриминаторско 
от да се р дали дискриминација останува с еше  

 фактот што не постои посебен  забрана  дискриминацијата, туку 
за забрана н дискриминација фрл и в  неколку дде ни кон  

кои не се доволно прецизни и не претставуваат конзистентна целина. Недостигот од 
етс ува ечк за д лед остварување  авата на 

и што Народниот воб ните  во етх но оста ени е годишни 
извештаи до Собранието укажа на потребата за донесување законска регулатива за 

ција и создавање ефикасни редс  за шти . 

контекст Н дни  пр бра тел о изминатата година аш  
 проектот „Промовирање на концептот на антидискриминација во 

 о страна на друж иет Полио Плус,  поддржан од 
а на БС  Скопје. орд ати ото тел во  окр ј 

 учествуваа невладини и владини институции, работеше на 
 за антидис мин ија, мо а н ант искриминаторската 

цирање институционална рамка за поддршка на човековите 
насока бе држ  п ќе але и маси разменети ве  

де до изготвување отворен документ-Предлог на Стратегиска 
ција за скр мин јат во Македонија

 Република Македонија има ратификувано повеќе меѓународни 
, фактот то с е е д есе Закон за шт та  

 прашање не е уредено или не е јасно уредено во постојните 
би претставува посебен обл  бидејќи по тен е ф кто дека 

стои сит фе на шт вениот во и  
 се соочуваат сите земји во светот, вклучително и 

лика Македонија.   

 
ки с вања 

на За т ол а к рај на 
 и отпочнувањето на неговата 

ија во 2007 претстав  ч р ред во 
организацијата и функционирањето на Министерството за 
внатрешни работи. 

тување на основните 

ачини на ичување на можноста за уживање

лем р  шт е одразува
о ов

бро

авн

арод

инац

от правобранител

та 

 об

и д

ст

се се  во та
произлегува пред се од непостоењето
проблематик жи  се  п е на
однесување, но обид
и поради

 утв ди  постои
 закон

 
 за

 неу п н
на

само одредби а рас ан о  о л за и

законска регулатива пр тав  пр а ос но  на пр
граѓаните, порад пра ра л и  пр од д в т

недискримина  с тва за та

 Во овој аро от аво ни в  им е
активно учество во
земјата”, имплементиран
Набљудувачката мисиј

д  з ен о а
 О Е во Ко ин вн

 
 о кое п а

Народниот правобранител
развојот на концептот кри ац  про циј а ид
легислатива, како и ини
права. Во таа а о ани ове трк зн и по ќе
информации што дове
рамка за заедничка ак  борба против ди и аци а .  

 И покрај тоа што
правни инструменти  ш е уште н он н системски  за и од
дискриминација и што ова
законски одред  пр ем не би  а т 
дискриминацијата по во е с ри  оп ест жи т претставува
проблематика со која генерално
Репуб

  
 

Посебни полицис овла ту

 
Донесувањето коно за п ициј он к от 

2006 година, како
реализац ува еко нап  

Преку вршењето на полициските работи во 
согласност со Законот, од инструмент на присилба Полицијата требаше да се 
реобрази во вистински сервис кој ќе обезбеди заштита и почип



Годишен извештај 2007 
 

 

 
 

www.ombudsman.mk 
 27  

 човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот, законите и 
одн , н  заштита ра ио оре ок, ев ци

ање и прогон на стор ит  казниви а и рж ње  ј нио ред  мир 

Општ впе е беа 
ав  напори со о  делот  
ц  д  о ат цр ни

реформи, па во тој правец беа 
се одредени п за ски ак  
   особено   

донесувањето на Правилникот за 
   полиц ските 

Исто  еш спроведена  
ац со цел за очи ва  на 

Кодексот на полициската етика, а со тоа 
а п игање н по со ниво  

професионалното постапување на 
е во ње

 бо о е при 
ен   полициските 

овластувања. 

тркалезните ма
 за оваа цел придонесе и Народниот правобранител кој укажаната 
ористи на полициск л н   с т  в а

м укаже на неопходната потреба за поконструктивна соработка помеѓу Полицијата и 
оваа и

 снимател на една телевизиска куќа ја повредија и слободата на јавно 

звештајната во однос на претходната година регистриран е незначително помал број 
ања на дејствија на 

суваа на дејствија од насилен карактер поради 
присилба од страна на полициски 

 и дејствија 

слободи и права на
ратификуваните меѓунар
открив

и договори о и на п вн т п д пр ен ја, 
ител е на  дел  од ува  на ав т  и

во општеството. 

чаток
 о

 
бен

дека
во

 
напр ени на
Поли ијата а се спр вед  за та те 

доне ни од кон  ти
меѓу кои од значење е

начинот
работи

 на
. 

вршењето на и

така б е и
едук ија   п ту ње

и з од а ви ко на

полицискит
на полициските

 службеници 
ти 

 врш
соб

е
но 

то 
ра

прим ата на

На  си 
организирани
прилика ја иск ите с ужбе ици со свои угес ии и размислу ањ  да 
и

нституција. Притоа беше истакнато дека особено значење има овозможувањето 
непосреден увид во полициската евиденција и документација, навременото и целосно 
постапување по доставените барања и доставувањето на бараните докази, податоци и 
информации со цел постапката да се спроведува ефикасно, ефективно и без 
одлагање. 

Како резултат на тркалезните маси на кои ставовите на Народниот 
правобранител беа прифатени и од Секторот за внатрешна контрола и професионални 
стандарди, но и поради потребата за изготвување посебни Владини извештаи за 
обврската за соработка со Народниот правобранител дојде до напредок во 
формалната комуникација. Сепак, Народниот правобранител смета дека се уште не е 
постигната целта од причина што недостасува суштинска соработка (пошироки и 
пообемни истраги, подетално информирање на институцијата и др.) што значи 
останува простор за поделотворна соработка на Министерството за внатрешни работи 
со Народниот правобранител. За тоа каква би требало да биде суштинската соработка 
покажа брзата и ефикасна акција преземена од Секторот за внатрешна контрола по 
барање на Народниот правобранител за расветлување на случајот кога припадници на 
Посебната единица на полицијата за борба против криминалот-АЛФИ, со примена на 
физичка сила врз
информирање.   

Статистичките показатели од предметното постапување покажуваат дека во 
и
на претставки кои се однесуваа на акти, дејствија или пропушт
Полицијата. Од нив помал дел се одне
употреба на физичка сила и средства за 
службеници, а поголемиот дел од претставките се однесуваа на разни акти

27,5% 
 

Насилство или 
прекумерна 

употреба на сила 

8,3
 

ез е 
мерки за заштита 

ив и 
имотот на 
г

% 
Непр емањ

на ж отот 

раѓаните

2,1%
 

Одолжување 

 

58,5% 
 

друго

3,6% 

во полициска 

 

Задржување 

станица 
подолго од 24 

часа 

6,37% 
Од вкупниот

римен
ти 

 
број на п и 

предме
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ата дисциплина. 

 извештајната година 

иот правобранител за случајот Бродец, меѓу другото, подготви и детална 
за преземените дејствија и мерки која ја достави до Собранието на 

епублика Македонија - Постојана анкетна комисија за и 

Полицијата поради природата 
 работните обврски најчесто се инволвирани припадници на Посебната единица на 
олицијата за борба против криминалот, но и припадници на Единицата за брзо 
распор ите службеници треба да 

 во правец кон усвојување 
ските полициски системи 
читувањето на основните 

 

од ненасилен карактер со кои сепак се повредени основните слободи и права на 
подносителите. 

Како резултат на спроведените истраги и констатираните повреди на 
човековите права со елементи на казниво дело, Народниот правобранител во неколку 
случаи до надлежниот јавен обвинител против полициски службеници поднесе 
кривични пријави за кривични дела против слободите и правата на човекот и 
граѓанинот. Сите беа прифатени и процесуирани пред надлежен истражен судија, а во 
еден случај е иницирана постапка за повреда на работн
Симптоматично е дека во овие случаи Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди го информираше Народниот правобранител дека не 
утврдил и не констатирал одговорност на полициските службеници во вршењето на 
полициските работи. 

Покрај ова, заради констатирани слабости во функционирањето на органите во 
состав на Полицијата и во работата на Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди, особено во врска со внатрешните истраги, Народниот 
правобранител достави информација и неколку укажувања до министерот за 
внатрешни работи и до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. 

И покрај подобрената формална комуникација, во текот на
одредени настани поврзани со работата на полицијата и полициското постапување 
предизвикаа одредени реакции со што се потврди веќе изнесениот став на Народниот 
правобранител дека отсуствува брза, непристрасна и ефективна истрага.    

Во текот на извештајната година имаше случаи на повреда на уставното и 
законско начело на презумпција на невиност гарантирано и со Европската конвенција 
за основните човекови слободи и права.  

Полициската акција изведена во шарпланинското село Бродец остави простор и 
сомнеж дека полицијата ги пречекорила законските овластувања за што говори и 
фактот што дел од семејствата, загрижени за судбината на нивните блиски, побараа 
интервенција на Народниот правобранител. 

Заради расветлување на случајот Народниот правобранител спроведе обемна 
истрага. По спроведената постапка Народниот правобранител сметаше дека има 
потреба, согласно член 30, став 1, алинеи 4 и 5 од Законот за јавното обвинителство, 
целокупната прибрана документација во текот на постапката да ја достави до 
Основното јавно обвинителство во Скопје на негова оцена и натамошно надлежно 
постапување.  

Народн
информација 
Р заштита на слободите 
правата на граѓанинот. 

Ваквите негативни примери во кои од страна на 
на
п

едување, укажуваат дека едукацијата на полициск
претставува континуиран и траен процес кој треба да води
на добрите полициски стандарди и практики на европ
(институции), а со тоа и кон повисоки стандарди при по
човекови слободи и права. 
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Граѓански состојби  
и други внатрешни работи 

 
 

Граѓанските состојби имаат 
гзистенцијална важност за личниот и 
пштествениот статус на секој граѓанин 
а Републиката, како и за статусот на 
ицата што бараат државата да им 
ризнае некое о  гарантираните права 
ли слободи предвидени со 
еѓународните правни инструменти и 

е
о
н
л
п д
и
м
механизми. 

к
о
ф
г
п
с
престојувалиштето
е  и враќање 
предме  сите ки на

 

ј фактички пра

71,4% 
Државјанство 7,8% 

 

Матична  
евиденција 

 

3,2% 
 

Одземање и 
враќање 
предмети 

14,3% 
 

друго 

3,2% 
 

Одолжување 

5,08% 
Од вкупниот 

број на примени 
предмети 

Народниот правобранител во 
онтинуитет ги следи постапките за 
стварување на наведените 
ундаментални слободи и права на 
раѓаните како што се: решавање на 
редметите поврзани со државјанскиот 
татус, живеалиштето и 

, матичната 
виденција, одземање

ти и  други постап  чие 
одолжување укажуваа лицата што претходно со барања се обратиле до 
Министерството за внатрешни работи или кај други органи со јавни овластувања. 

Со оглед дека државјанството е “право на други права” за одбележување е 
бројот на претставките и резултатот што канцеларијата на Народниот правобранител 
во извештајниот период го постигна во постапките по предметите што се однесуваа на 
стекнувањето државјанство на Република 
Македонија.  

Во споредба со претходната година 
бројот на претставките беше осетно 
намален како резултат на преодната 
одредба на Законот за државјанство за 
државјаните на другите републики во 
поранешната СФРЈ кои имале живеалиште 
во Република Македонија во моментот на 
нејзиното конституирање како самостојна и 
независна држава. 

Со оглед дека престана примената на оваа одредба, а во државата останаа 
поголем број лица кои се родени во неа и со друго државјанство по потекло од нивните 
родители, Народниот правобранител до Владата на Република Македонија достави 
иницијатива за дополнување на Законот за државјанство и олеснување на условите за 
прием за државјаните на поранешна СФРЈ кои по нејзината сукцесија останаа во 
Република Македони а со трајни (  и вни) 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 државјанството) како бенефицирачка основа за стекнување на бараното 
државјанство. 

Во однос на работата на Посебната комисија на Владата на Република 
Македонија за утврдување на законскиот услов за природување барателот да го 
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обранител констатира дека исполнувањето на овој услов за 
опреде  

 

родниот правобранител остваруваа секојдневни контакти по 
поедин

п
 

член о

 државјанство. 

нтација, ефикасност и одговорност кон 
граѓан

от правобранител констатира дека Република Македонија не ги следи 
европс

шочна постапка со што се загрозува слободата на движење и 
населу

ување на верската припадност, Народниот правобранител 
о Владата и пред Уставниот суд покрена иницијатива за менување на начинот на 
отографирање на граѓаните кај кои постои традиција и потреба за изразување на 
ивниот верски идентитет со определена покривка на главата. 

владее македонскиот јазик до степен да може лесно да се разбере со околината, 
Народниот прав

лена категорија на баратели може да биде вистинска пречка за прием во 
бараното државјанство. Народниот правобранител до претседателот и до генералниот 
секретар на Владата на Република Македонија достави укажување за начинот на 
примената на законскиот термин и за работата на Комисијата за утврдување на 
условот-владеење на македонскиот 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 бидејќи барателите по основа на брак со македонски 
државјанин се ослободени од утврдување на овој услов. 

Во однос на самата постапка пред Министерството за внатрешни работи, 
канцелариите на На

ечни предмети со Одделението за државјанство при Секторот за управно - 
надзорни работи и може да се констатира дека соработката со овој орган е на завидно 
ниво.  

Во поединечни предмети Народниот равобранител до органот за државјанство 
почесто доставуваше укажувања дека за барателите кои исполнуваат услови од друг

д Законот за државјанство, а не оние по кои аплицирале, органот треба по 
службена должност да го цени нивниот државјански статус бидејќи домашните и 
меѓународните правни 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 државјански 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

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 кон основните начела од Законот за општата 
управна постапка, за нивна сервисна орие

ите, како и општоприфатените стандарди за добро административно 
однесување. Во таа насока Народниот правобранител ги поздравува сите активности 
на Владата на Република Македонија со воведување на т.н. “регулаторна гиљотина” во 
доменот на решавањето на секојдневните потреби на граѓаните за нивните статусни и 
административни состојби. 

Народни
ките искуства за пријавување на живеалиштето/престојувалиштето на граѓаните 

(домашни и странски) поради барањето докази за станот во кој тие 
живеат/престојуваат, а органот за внатрешни работи непотребно се оптоварува со 
водење управна и прекр

вање на граѓаните. 

Исто така со воведување на концептот на т.н. биометриски јавни исправи 
(пасоши, лични карти, возачки дозволи) значително се одолжува постапката за нивно 
добивање со што негативните последици ги сносат граѓаните. Во таа насока Владата 
треба да преземе неопходни технички и кадровски решенија за надминување на 
ваквата состојба. 

За усогласување на домашната со европската регулатива и обезбедување на 
правото на слободно израз
д
ф
н
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одвиваше подолг временски пе
претставуваше еден од основните услови ш
Република Македонија и беа поставувани од с
на меѓународната заедница за нејз
полноправно членство во Европската унија и 
алијансата. 

 Конечно, во текот на 2007 година рефо цес, барем што се однесува 
до организациската структура на правосудниот си  
спроведувањето ја доби својата физиономија
на Република Македонија и со отпочнувањето  
Апелациониот суд во Гостивар. 

 На овој начин, а потоа и со имплементи
за судовите, со кои е детерминирана стварн
судови, како и со донесување на Законот за ја ањето н
работата на извршителите, медијаторите ето доп
надлежности на нотаријатот се создадоа у
носителите на судиската функција од неспор

о

беше 

 
 
 

 
, 
 
 
 
 
 

кедонија  да постапува по предметите од управна материја и 
примопред

то се 
риод, 
то на 
трана 
иното 
НАТО 

рмскиот про

 Реформата на правосудниот систем 

стем, и покрај сите тешкотии во 
 со конституирањето на Судскиот совет 
 со работа на Управниот суд во Скопје и 

рање на законските одредби од Законот 
ата и месната надлежност на основните 
вното обвинителство, започнув а 

 и со пренесувањ олнителни 
слови за поголемо растоварување на 
ните предмети и нивно посветување на 

предметите с  спорен карактер. 

 Сепак, на судската власт и 
оставена надлежноста за контрола над 
актите и дејствијата на 
новоформираните јавни служби пред кои 

33,9% 
 

Одолжување – 
други постапки 
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граѓаните ги остваруваат правните
интереси особено поврзани со
извршувањето на правосилните судски
одлуки. 

 Со новата организациска
поставеност на правосудниот систем
која произлезе од повеќегодишниот
реформски процес, сигурно дека
наталожените проблеми поврзани со
долготрајноста на судските постапки
нема да се надминат преку ноќ, но тоа и
измените во процесното законодавство 
треба да претставуваат добра појдовна 
основа за поголема гаранција за 
почитување и остварување на правото 

на судење во разумен рок гарантирано со членот 6 од Европската конвенција за 
основните човекови слободи и права. 

 Донесувањето на законите за јавно обвинителство и за совет на јавните 
обвинители, очекувањето основните судови на крајот на годината конечно да 
престанат да постапуваат по извршните предмети, престанокот на Врховниот суд на 
Република Ма

авањето на предметите помеѓу основните судови согласно изменетите 
законски надлежности, во текот на 2007 година претставуваше дополнителна причина 

18,1% 
 

Преиспитување 
на судски одлуки 

14,4% 
 

п

Одолжување – 
извршна 
остапка 

5,5% 
 

Злоупотреба и 
корупција 

8,3% 
 

Друго 

23,80% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 

19,8% 
 

Одолжување – 
парнична постапка 
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ш

, кривични и постапки за 
стечај,

ја во правосудните институции и бараа дејствија што не се во надлежност на 
Народ

 

с е  

етите особено во двата основни суда во Скопје.  

 

 и докажат дека не биле секојпат единствените виновници за 
долгот

за отежнато остварување на уставните и законските права на граѓаните пред 
правосудните органи поради то тие се обраќаа до Народниот правобранител. 

 Во текот на годината поради разни основи до Народниот правобранител беа 
доставени вкупно 823 претставки против носители на судската функција, јавни 
обвинители, адвокати, нотари и извршители, но беа регистрирани и претставки што се 
однесуваа и на работата на Министерството за правда, државниот правобранител и 
Судскиот совет на Република Македонија. 

 Најмногу претставки се однесуваа на носителите на судската функција во 
основните судови поради одолжување парнични, извршни

 потоа поради одолжување на постапката по жалба пред апелационите судови и 
поради одолжување на постапката по управните предмети пред Врховниот суд на 
Република Македонија. Потоа следат претставки за одолжување на постапката од 
јавните обвинители, државниот правобранител, а во значителен број претставки 
подносителите бараа преиспитување или оцена на судски одлуки, се повикуваа на 
корупци

ниот правобранител. 

 Согласно законските овластувања поголем дел од претставките се отфрлени 
поради неконстатирана повреда на членот 6 од Европската конвенција за човековите 
права и основни слободи, односно не е утврдено дека до одолжување на постапката 
дошло од субјективни причини, а останатите поради ненадлежност на Народниот 
правобранител.  

 Релативно малиот број случаи во кои Народниот правобранител констатира 
пореда на начелото за судење во разумен рок споредено со бројот на регистрирани 
претставки секако дека не претставува реален показател на вистинските состојби. 

Напротив, Народниот правобранител смета дека и во текот на 2007 година 
странките во судските постапки се соочувале со големи потешкотии за ефикасно и 
брзо остварување на нивните статусни, лични, имотни и други интереси. 

 Повторно беше регистрирано недоволно следење на текот на постапката од 
страна на удиит  и јавните обвинители што претставува една од посериозните 
причини за неоправдано одолжување на судските постапки и на постапката пред 
јавните обвинителства. 

 Исто така беа регистрирани одредени проблеми на странките кои произлегоа од 
примопредавањето на предм

 Сепак одговорноста за ваквите состојби не може да се префрли само на 
носителите на судската или на другите правосудни функции, туку голем придонес во 
тоа имаа и другите институции на системот кои биле должни да создадат неопходни 
нормативни, материјални, кадровски и други претпоставки за поефикасен правосуден 
систем. 

Со оглед дека во текот на повеќегодишната реформа се создадени основните 
претпоставки за поефикасен судски систем, останува носителите на правосудните 
функции со перманентно следење и доследна примена на законската регулатива од 
материјалното и процесното законодавство, примена на прифатените меѓународни 
правни акти, следење и примена на судската практика на Европскиот суд за човекови 
права да покажат

рајните и неефикасни судски постапки и за повредата на начелото за судење во 
разумен рок.  
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азнено - поправни 
правни установи 

 
Народниот правобранител ги следи состојбите со почитувањето и заштитата на 

ставн е, организациите и установите во 
ата ење ена на приведените, притворените и 

но-поправна мерка во казнено-

ител постапувајќи по предмети од 
 на подносителите да ги остварат 

а.  

правобранител нема овластувања да 

д

Управата за извршување на санкциите 
при 

 ги предвид општите 
состо во на 

и

 Р
не функционира во согласност со стандардите
санкциите и со меѓународните норми. Сли
остварувањето на правната положб
осуденичката популација.  

Имено, иако на нормативен 
извршувањето на санкциите е засновано на на

, во 

и воспитно - по

у ите и законските права на лицата во органит
кои слобод на движ  е огранич особено 
лицата кои издржуваат казна затвор или воспит
поправните и воспитно-поправните установи. 

Во текот на 2007 година Народниот правобран
оваа област во одредени случаи успеа да им помогне
нивните прав

Од вкупниот број примени претставки најголем дел се однесуваа на третманот 
на осудените лица во затворите, а за дел од случаите Народниот правобранител 
веднаш на самото место ги утврдуваше состојбите. Притоа беше констатирано дека не 
станува збор за остварување права, туку погодности во кој дел Народниот 

постапува бидејќи за тоа одлучуваат 
само овластените службени лица во 
казнено-поправните установи, а пред 
се иректорот во согласност со куќниот 
ред. И покрај тоа Народниот 
правобранител во повеќе наврати на 

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 кои им 
следуваат на осудениците.  

Имајќи
јби однос сместувачките 

капацитети  просторните услови, како 
загарантирани права на осудените 
лица, Народниот правобранител 
епублика Македонија гледано во целост 
 утврдени со Законот за извршување на 
чна е констатацијата и во однос на 
а на 

план 
челата 

на хуманост, морални вредности, правичност и 
почитување на човековата личност и достоинство

констатира дека пенитенцијарниот систем во

практиката надлежните институции задолжени за 
спроведување на законот како да ја заборавиле оваа 
категорија на граѓани не водејќи вистинска грижа за 
остварувањето на нивните слободи и права. 

Состојбата на условите за сместување на 
осудените лица во казнено - поправните установи е 

67,6% 
 

Третман на 
осудени лица 

21,6% 
 

друго 

4,5% 
 

Одолжување 

3,40% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 

3,6% 
Тортура и други 

облици на 
нехумано 

постапување 

2,7% 
 

Меѓународна 
кривична правна 

помош 



Годишен извештај 2007 
 

 

 
 

www.ombudsman.mk 
    34  

ко има 
ајава

 усовршување и обука на вработените во 

и се во спротивност со пенолошките стандарди за 

ст осудените лица можат да ја користат само во попладневните 
асови

 на 

ни активности 
ои се

 и ад хок 

ните лица, Народниот правобранител како карактеристичен во изминатата 
дина

кт, особено на правото на здравствена заштита. Народниот 
равобранител продолжи континуирано да ја следи состојбата во однос на 

                                              

загрижувачка. Очигледно е дека не се одвојуваат доволно финансиски средства за 
подобрување на условите за престој на осудените и притворените лица. Иа
н  за инвестициски активности во некои казнено - поправни установи, неспорно е 
дека континуирано е присутна состојба на пренатрупаност, недоволно затоплување и 
несоодветна осветленост на просториите.  

Кадровската состојба во казнено - поправните установи не е задоволителна, 
отсуствува организиран облик на стручно
казнено - поправните установи, иако со член 67 на Законот за извршување на 
санкциите е утврдено основање на центар за обука во состав на Управата за 
извршување на санкциите. Недоволната острученост на персоналот создава 
атмосфера на несигурност кај вработените и едновремено претставува пречка за 
успешно спроведување на третманот како фундаментален дел на процесот на 
ресоцијализација на осудените лица. 

Општа констатација е дека во поголемиот број казнено-поправни установи 
осудените лица затворската казна ја издржуваат во нехумани услови под нивото на 
човековото достоинство ко
современи услови за престој, соодветни хигиенски услови и заштита на зравјето на 
оваа категорија граѓани.  

Комуникацијата со надворешниот свет (телефонирање, прием и праќање писма 
и сл.) е на задоволително ниво, но постои ограничување утврдено со куќниот ред 
според кое оваа можно
ч . Во овој контекст загрижувачка е практиката во Казнено – поправниот дом 
Идризово и во затворените одделенија на установите од полутоворен вид каде 
писмата адресирани од и до осудените лица се читаат од службените лица со што се 
нарушува гарантираното право на приватност на осудениците. Во однос
доставувањето на писмата и барањата општ впечаток е дека контролирано се 
доставуваат и дописите до надлежните органи. 

Исто така осудените лица немаат доволно можности за рекреатив
к  важни за нивното физичко и ментално здравје бидејќи спортските и забавните 
активности се сведени на минимум поради недоволниот број спортски реквизити и 
технички помагала и поради индолентниот однос на службените лица за организирање 
соодветни активности. 

Во изминатиот период отсуствуваше и остварувањето на надзорната функција 
на инспекторите за извршување на санкциите и судот, па покрај периодичните
посетите на Европскиот комитет за превенција на тортура, по востановувањето на 
новата надлежност на Народниот правобранител во последните години само оваа 
институција врши редовни контроли во казнено - поправните установи.  

Остварувајќи ја функцијата во однос на заштитата на правата на осудените и 
притворе
го  го издвојува случајот со приведувањето лица од с. Бродец∗. Во тој контекст, 
имајќи го предвид принципот на хуманост, како и загриженоста на роднините за 
судбината и здравствената состојба на приведените лица, од приоритетно значење за 
Народниот правобранител беа животот и здравјето на приведените, поради што за 
утврдување на состојбите и преземање мерки за заштита на нивните права, веднаш 
беа упатени екипи кон здравствените и казнено-поправните установи. По преземените 
дејствија и констатирани состојби Народниот правобранител им укажа и препорача на 
надлежните институции задолжително почитување на правата на приведените лица од 
секаков аспе
п

   
Информацијата за случајот Бродец може да се види на вебстраницата на Народниот правобранител ∗ 
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рава, а за спроведената постапка и преземените дејствија 
рот од с. Бродец и јавноста. 

правобранител како предуслов за 
остварување на правата на лицата лишени од слобода беше присутна и во предметот 
покрен

 на  
 лица особено истакнувајќи ја 

потреб

и и др. 

о
ш

наоѓаат во притвор, како и на малолетните 
Притоа, врз основа на констатираните состо
правобранител подготви посебен извештај∗ 
правда - Управа за извршување на санкциите. 

Исто така во извештајната година во 
Мисијата на ОБСЕ во Република Македониј
Народниот правобранител ја спроведе Програ
установи со цел презентација на Брошурата “Н
правата на осудените лица” ∗ при што беа поде
албански и на ромски јазик. Во рамките на ов
установи беа поставени метални сандучиња 
нивните поплаки, забелешки и барања, а с
Народниот правобранител. Причина за поста  
Народниот правобранител се поплаките на осудените нивн етставки
молби и барања не пристигнуваат до адресантот
беше воочено од Народниот правобранител во 

 
 

с а на 

ежни за постапување по ваквите 
но континуирано непреземање 
нител. 

           

ги извести семејствата на приведените, Одбо

Ваквата превентивна улога на Народниот 

ат по сопствена иницијатива во врска со штрајкот на група осудени лица во 
Казнено – поправниот дом Идризово. 

Имено, и покрај тоа што причината за штрајкот не беше во доменот на 
надлежноста, Народниот правобранител на затворските власти им укажа  обврските
за доследно почитување на правата на осудените

ата за непречено остварување на правата од здравствена заштита и 
комуникацијата со надворешниот свет, односно правото на посета, правото на прием 
на писма и пратк

Народниот правобранител во рамките на надлежностите, покрај останатите 
редовни активности во следењето на остварувањето на правата на осудените лица, во 
периодот мај - јули 2007 година ги посети казнено-поправните установи и воспитно-
поправните домови во Републиката заради утврдување на состојбите в  однос на 

тита на осудените и на лицата кои се 
лица во воспитно-поправните домови. 
јби од извршените увиди Народниот 
кој го достави до Министерството за 

соработка и со целосна поддршка на 
а, во периодот септември -октомври 
мата за посета на Казнено-поправните 
ародниот правобранител во заштита на 
лени ливчиња и постери на македонски, 
аа програма во сите казнено-поправни 
во кои осудените лица ќе ги оставаат 
андучињата може да ги отвори само 
вување на сандучињата за пошта до 

почитувањето на правото на здравствена за

 лица дека ите пр , 
, односно до надлежните органи, што 

изминатиот период. 

 
Имотно - правни односи 

 
По одно на заштитат на правата 

граѓаните-подносители на претставки од 
областа на имотно-правните односи, од 
анализата на состојбата во текот на 2007 
година произлегува општ заклучок дека органите надл
постапки го продолжуваат трендот на повеќегодиш
дејства по доставените дописи од Народниот правобра

                                      
∗ Извештајот и брошурата може да се прочитаат на вебстраницата на Народниот правобранител 
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 поднеле претставки. Сериозно загрижува 
фактот

Народниот правобранител може да даде 

а и

еземените мерки за спроведување на 

дниот правобранител, односно да се впуштаат во неоправдана 
и нера

њ  о е
в

кршење.  

Притоа постои и појава на добивање одговори од Комисијата за решавање во 
управна постапка во втор степен од областа на денационализацијата во кои се 
наведува дека причините се објективни околности, дека Народниот правобранител 
тенденциозно ја предимензионира состојбата и дека неговите сугестии би 
претставувале неправда кон граѓаните кои не

 дека постои елементарно непознавање на правната регулатива за жал од лица 
кои по закон се најповикани да ја познаваат закоската материја од причина што истата 
директно ја применуваат. Така, наместо да се постапува по укажувањата и 
препораките на Народниот правобранител, се зема за право на институција, со устав 
основана за контрола на администрацијата, да и се укажува и напоменува со што 
контролираниот се става во функција на контролор. Ова е класичен пример на лошо 
административно работење, во ситуација кога е неспорно, односно воошто не треба да 
се доведува под сомнение дека: 

Народниот правобранител има 
обврска, односно е должен да постапува 
по претставките на граѓаните;  

Согласно овластувањата 

мислење, препорака, предлог, 
укажување или барање повторно да се 
спроведе одредена постапка кога ќе 
констатира дека се повредени правата 
на подносителот на претставката или пак 
се направени други неправилности; 

Орг ните се должн  да го 
известат Народниот правобранител за 
пр
неговите барања, предлози, мислења, 
препораки или укажувања во рокот што 
тој ќе го определи, но најдоцна во рок од 
30 дена од денот на приемот, а не да ја 
ценат целисходноста и оправданоста на 

интервенциите на Наро
зумна оценка на неговото работење.  

 Наведениот бирократски однос, доведува до попречување на работата на 
Народниот правобранител, оневозможување на остварувањето на правата на 
граѓаните и крајна несигурност во поглед на сопственичките права, што од друга 
страна го попречува и економскиот развој на државата во целина.  

 Оттука, по однос на општата состојба во врска со заштитата на правата на 
граѓаните од имотно-правните односи (денационализацијата, правата на градежното 
земјиште и катастарот) мора да се истакне дека иако е изминат долг временски период 
во кој е востановена и функционира институцијата Народен правобранител, одредени 
органи не ја разбираат или не сакаат да ја разберат улогата и значењето што 
Народниот правобранител го има во едно демократско општество дека работењето на 
оваа институција е во интерес на државата и на нејзините органи.  

 Впрочем, вопшто не треба да се истакнува дека основен критериум за 
зголемувањето на демократијата и нејзиното насочување е степенот на заштита, 
обезбедувањето и почитува ето на човек вит  слободи и права во практиката, а 
суштината на работењето на Народниот правобранител е да укажу а на нивното 

45,1% 
 

Денационализа-
ција 

1,3% 
 

Експропијација 

19,1% 
 

Градежно 
земјиште

5,6% 
 

друго 

1,0% 
 

Одолжување 

10,04% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 

28,0% 
 

Катастар 
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и чекори за 
надми

решавани според редоследот на нивното 
присти

 утврдување некаква динамика на зголемен обем на работа. 
Од ови

е нивна евиденција, бавност, односно 
долгог

Но значајно е дека и по формирањето на новиот персонален состав на 
онкретните комисии, состојбата не е значително  
звештајната година се вршеше распоредување и решавање на предмети по жалби 

туално од 2006 година.   

дека во една демократска држава 
едозволиво е во текот на една цела година, како и години наназад да постојат 
државн  по ниту едно барање на 

е остапка во втор степен од областа на 
в г од каде воопшто не е добиен каков 

е (која како и останатите 
второстепени комисии е формирана на 31.10.2006 година). Во март 2007 година 
добиен е одговор дека се уште не е одржана конститутивна седница и дека за 

а да се истакне 
ека почнувајќи од јуни 2007 година на секои два или три месеци Народниот 

 Сепак не може, а да не се истакне забележителната тенденција на Владата на 
Република Македонија во текот на 2007 година да направи одреден

нување на затекнатата состојба. Ова првенствено преку создавање 
претпоставки за доследно почитување на определените законски рокови во 
одлучувањето во втор степен (по жалба или некое од другите вонредни правни 
средства), преку преземање дејства за воспоставување доследна примена на 
начелото предметите да бидат 

гнување, како и со донесувањето формални заклучоци со кои на органите и на 
организациите се укажува да соработуваат со Народниот правобранител. 

Притоа веднаш мора да се истакне дека изостана комплетната реализација на 
иницијативата затоа што очекувањето беше дека зададените цели ќе се постигнат 
само преку зголемување на бројот на членови на комисиите за решавање управни 
работи во втор степен и

е причини Народниот правобранител мора да укаже дека во никој случај не се 
согласува дека настанатата состојба е резултат на објективни околности, покрај 
нивното несомнено влијание и придонес што Народниот правобранител никогаш не го 
занемарува. 

Сепак, очигледно е дека и натаму постојат субјективни слабости со елементи на 
коруптивно однесување, а основна карактеристика на работењето на комисиите што 
одлучуваат во втор степен е комплетна неорганизираност на работата од моментот на 
приемот на жалбата заедно со списите од предметот до конечното решавање. Ова пак, 
резултира со губење цели предмети и немањ

одишно нерешавање на предметите, преголема бирократија и висок степен на 
субјективност при вршењето на управната постапка, со непридржување и 
непочитување на законски определениот рок за донесување одлука, како и нееднаква 
и селективна примена на прописите.  

Инаку, Народниот правобранител континуирано укажува и бара востановување 
состојба која во догледен временски период би довела сите заостанати предмети да 
бидат решени (динамиката на решавање на управните предмети да биде соодветна со 
бројот на нерешени предмети) и да се воспостави правилото по секоја поединечна 
жалба одлуката да биде донесена согласно определениот рок во Законот за општата 
управна постапка, односно да се воспостави правна сигурност на граѓаните како 
елемент на уставниот принцип на владеењето на правото и уставното начело на 
еднаквост на граѓаните пред Уставот и законот.  

к  подобрена бидејќи во текот на
и
кои датираат од 2004, 2005 и евен

Покрај ова, мора веднаш да се напомене 
н

и органи и институции кои воопшто не постапуваат
Народниот правобранител. Такви органи се:  

 1. Комисијата за решавањ  во управна п
имотно-пра ните работи и радежното земјиште, 
било одговор,  

 2.  Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на 
премерот, катастарот и запишувањето права на недвижностит

почетокот со работа ,,благовремено” ќе бидеме известени. Притоа, мор
д
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правоб

о

ументир е
Министерството за транспорт и врски, како 
одбивање преземање какви било мерки за над остојба. 

Во таа насока, за жал, постои толерантен кај функ
раководат со посочените органи. Во овој с
преземањето мерки пред се од формална при  ми  фин
најголем број случаи, за да ја подобри ажурн
во прв степен, изврши промени со ротирањ т е
денационализација, кои претходно и онака им
работата воопшто, така и во однос на соработ

Народниот правобранител во извешта , 
непрофесионалност и неекономичност во вршење о . з у
фактот дека и по скоро седум години од д
денационализација, од овие комисии за не ма
барањето не е комплетно, односно де
правобранител конкретните предмети првпат
дека биле чувани во фиока.  

 На крај, треба да се истакне дека забе

единици од каде што се преземени мерки 
не с

н

 

дом и се основна претпоставка за 

ранител добиваше известувања (одговори) дека дел од предметите се решени 
(најчесто три или четири), што не претставува метод на работа кој би довел до 
надминување на затекнатата состојба со огромниот број нерешени предмети.  

 3. Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на 
денационализацијата, од каде е добиен одговор во кој се наведува дека предметите ќе 
бидат решени според редоследот на пристигнувањето на предметите по жалба. 

 4. Комисијата за длучување по барања за денационализација на 
Министерството за финансии со седиште во Општина Гази Баба, која покрај 
недоставен каков било одговор по поднесени интервенции на Народниот 
правобранител има крајно неодговорен, непрофесионален и игнорантски однос, што 
може да се констатира и за комисиите за денационализација со седиште во Општина 
Кисела Вода и во Охрид.  

ање со градежно земјишт  во 
посебен случај на крајна несоработка и 
минување на констатираната с

 5. Секторот за управување и док

 однос и ционерите кои 
егмент, секако треба да се истакне и 
рода бидејќи нистерот за ансии во 
оста во постапката за денационализација 
е на пре седателит  на комисиите за 
аат постигнати слаби резултати како во 
ката со Народниот правобранител. 

јната година констатираше несовесност
то на раб тите  За тоа бор ва 

енот на поднесувањето на барањата за 
л број од предметите доаѓа одговор дека 
ка по интервенцијата на Народниот 
 биле разгледани што едноставно значи 

лежителен тренд во позитивна насока во 
2007 година, како во однос на соработката и почитувањето на интервенциите на 
Народниот правобранител, така и општо е забележан кај Државниот завод за 
геодетски работи и неговите организациски 

амо за почитување на интервенциите на Народниот правобранител и за 
постапување по сите негови барања, туку и општи мерки за намалување а огромниот 
број нерешени предмети од претходните години, особено во Секторот за премер и 
катастар - Скопје. 

 
 
Урбанизам и градежништво 

 
Уредувањето и хуманизацијата на 

просторот претставуваат една од сферите на 
општественото живеење што се од 
суштествено значење за остварување на 
основното човеково право т.е. правото на 
сопствен 
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рбано

Причината за ова треба да се 

пречки за ефикасно остварување на 

тавки во кои граѓаните укажуваа на 
повред

илности со кои граѓаните се 
соочил

 број примени, решени се околу 90% 

едена постапка во најголемиот број случаи Народниот правобранител 

у  живеење и уредени сопственички односи, но и неопходни услови за подигање 
здрава семејна заедница. 

Со нормативните измени во последниот период, односно со донесувањето на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за градење, Законот за 
сопственост и други стварни права и другите законски и подзаконски акти со кои се 
регулира оваа област се создадоа претпоставки за олеснување на постапката за 
издавање одобрение за градба која за објектите од 3, 4 и 5 категорија веќе е во 
надлежност на единиците на локалната самоуправа. 

Меѓутоа прифаќањето на 
надлежностите од страна на локалната 
власт не ги подобри значително 
досегашните состојби така што 
инвеститорите и понатаму се судруваат 
со пречките на кои наидуваа во 
изминатиот период. 

бара во се уште неуредената 
катастарска евиденција, недовршениот 
процес на денационализација, фактот 
дека во органите на локалната власт во 
процесот на прифаќање на 
надлежностите беше презеден 
стручниот кадар од централната власт, 
односно оние луѓе кои со чиновничкиот 
менталитет беа една од посериозните 

правото на градба. 

Една од причините секако претставува и недоволниот капацитет на одредени 
единици на локалната самоуправа успешно да се справат со новите предизвици, 
недоволната стручност и недоволните материјални можности кои се пречка за 
ефикасно вршење на функцијата. 

Како резултат на ова во текот на 2007 година во Канцеларијата на Народниот 
правобранител беа примени голем број претс

а на нивните слободи и права од областа на урбанизмот и градежништвото. 
Најголем број од претставките се однесуваа на непостапување на градежната 
инспекција, во голем дел од претставките граѓаните побараа интервенција заради 
спроведување постапка за извршување управни акти за отстранување бесправни 
градби, а имаше и претставки што се однесуваа на неправ

е во постапки за издавање услови и одобренија за градба. Значителен е и 
бројот на претставки во кои граѓаните искажуваа незадоволство од неоправданото 
одолжување на постапките, а во помал број се жалеа на постапки за донесување 
детални урбанистички планови. Од вкупниот
преставки, а за останатите кои се евидентирани на крајот од извештајната година 
постапката е во тек. 

По спров
не констатира повреда на правата на подносителите. Во десет случаи во кои 
Народниот правобранител констатира повреда на правата, врз основа на дејствија 
преземени во согласност со законските овластувања подносителите го остварија 
нивното законско право. 

 Наведените податоци, но и општите сознанија за состојбите во оваа 
општествена сфера се показател за состојбите и проблемите со кои граѓаните 

25,7% 
Неизвршување  

управни  
акти 

5,0% 
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секојдневно се соочуваат при остварувањето на законските права за решавање на 
стамбеното прашање или за подобрување на условите за урбано живеење. 

Сознанијата стекнати во предметното постапување и во овој сегмент укажуваат
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 на 

 о
у

а  о у г ж

собено на инспекциските служби, кои во поголем дел од 

и 
инспектори

с  с

иран од лични интереси или од политички влијанија, 

ања и до Министерството за транспорт и врски, како орган 
адлежен за вршење надзор врз работењето на органите на локалната самоуправа во 
бласта на урбанизмот и градежништвото. 

ивотна средина 

а та ра ит
н  

неефикасна и неажурна јавна администрација за која постојат сомнежи за коруптивно 
однесување и користење на функцијата за лични интереси поради што постапките се 
уште траат многу подолго од законски предвидените рокови. 

 По почетните потешкотии в  спроведувањето на постапката за 
децентрализација на власта, со кои се соочија единиците на локалната само права 
при преземањето н  надлежностите во бласта на рбанизмот и раде ништвото, 
состојбите во текот на 2007 година имаа тенденција на подобрување во 
организацискиот дел иако се уште е делумно присутна појавата на недоволна 
кадровска екипираност, о
помалите општини се уште не се формирани. 

Во извештајната година во најголем број од претставките се укажуваше на 
неажурно, несовесно и инертно постапување на овластените урбанистички и градежн

 при вршењето инспекциски надзор и непреземање соодветни законски 
мерки при констатираните бесправни градби. 

Досегашната практика на неспроведување, односно селективно спроведување 
постапки за присилно административно извршување на управни акти за отстранување 
на бесправно изградени објекти, особено во случаите кога станува збор за колективни 
станбено-деловни објекти, продолжува и покрај најавите на надлежните органи за 
поажурно спроведување на извршните постапки.  

Во претставките исто така беше укажувано и на долгите и сложени процедури 
за добивање одобренија за градење, долготрајните процедури на постапките за 
донесување детални урбанистички планови и нивна нереализација во делот на 
изградбата на објекти од јавната инфраструктура, што претставува обврска на јавните 
власти и дека тоа ја генерира бе правната градба на танбени и деловни објекти. 

Честите незаконитости и толерантниот пасивен однос на локалните надлежни 
органи и функционери иниц
оправдано предизвикуваат револт и незадоволство кај граѓаните и нивна недоверба во 
институциите пред се спрема одговорните носители на повисоки јавни функции.  

Наведените проблеми и повреди на правата на граѓаните во оваа област беа 
повод Народниот правобранител во извештајната година да преземе дејствија во 
рамките на своите надлежности со цел 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 праш
н
о

 
 
 
Ж

 
Заштитат на права  на г ѓан е 

од областа а животната средина е од 
особено значење поради фактот што за 
опстанок на човекот основен предуслов не е 
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Сведоци сме дека 
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тежнеењето кон висок степен на индустриски развој во 
светск

на до Народниот правобранител 
беа поднесени енормно мал број претставки од оваа о

а  
в

и  

ното право на 
човекот

ад

вно мал број 

 од оваа област. 

 

а неколку карактеристични состојби со цел да бидат 
 а

и рамки, во услови на постојан пораст на населението, а со тоа и зголемување 
на потребите на висок стандард на живеење, трката за поголем профит доведува до 
постојано и енормно зголемување на загадувањето на медиумите на животната 
средина: почвата, воздухот и водата. Имајќи ги предвид глобалните климатски 
промени, како и општите состојби со загаденоста на животната средина во 
Републиката, загрижува фактот што и во 2007 годи

бласт.  

Таквата состојба ја наметнува 
потребата з  зголемување на свеста и 
јакнење на капацитетите о државата 
за заштита унапредување на 
животната средина, со цел 
остварување на основ

26,3% 
 

Зголемено ниво 
на бучава 

5,2% 
 

Недостапност на 
информации од 

животната 
средина 

26,3% 
 

друго 

0,63% 
 

Од вкупниот 
број на примени 

предмети 

 42,1% 
 

Загадување на 
медиумите на 
животната 
средина 

 да живее во средина која 
обезбедува здрав живот. Ова основно 
право се надградува со: правото на 
граѓаните на пристап до информации, 
правото на учество во донесувањето на 
одлуките, како и правото на соодветна 
заштита пред н лежните државни 
органи, пред се органите на државната 
управа и правосудните органи. 

Во извештајниот период кај 
Народниот правобранител се 
поднесени релати
претставки од областа на заштитата на 

животната средина. Граѓаните вообичаено реагираат кога се непосредно и лично 
загрозени нивните поединечни интереси, што сметаме дека е резултат на ниската 
еколошка свст на населението, за што сведочат само 19-те поднесени претставки во 
канцеларијата на Народниот правобранител

И за овој извештаен период карактеристично е дека барањата од оваа област 
во поголем дел се однесуваа на зголемено ниво на бучава предизвикана од 
угостителски објекти лоцирани во станбени објекти или во нивна близина, а мал број 
се однесуваа на загадување на просторот што е во спротивност со реалната состојба 
за која сме сведоци дека е на највисоко ниво на загаденост. 

Народниот правобранител констатира дека во извештајниот период, во кој 
надлежноста за заштита и унапредување на животната средина премина на локално 
ниво, состојбите не се променија, односно надлежните органи не одговорија на 
сериозноста на проблемот со загадување на животната средина. 

 

 

Работни односи 
 

 Од следењето на остварувањето на правата од работен однос, Народниот 
правобранител издвојув
забележани поради нивното зн чење, како и состојби кои неколку години наназад се 
провлекуваат и се уште продолжуваат без никакви промени во постапувањето. 
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е до крај 

т орган, односно 
 

 

распоредување бидејќи во 

Законот за државните службеници и 

тапката на вработување во органите 
на држ

одлука

кандид

 кандидат за 
егово вработување според потребите на ор
ржавната управа, но не и дека може да не се изврши 
збор на кандидат кој е предложен во ранг листата доставена од Комисијата која го 

то. Исто така Законот не дава можност за распоредување на 
. Во ваквите случаи се доведува во 

рашање основаноста на поднесеното барање од органот на државната управа до 
генци државните за потреба од работник, односно 

а објавување оглас, полагање стручен 
а кои се изложуваат кандидатите што се 

 Покарактеристични повреди на правата од сферата на работните односи имаше 
во постапката на вработување кога работодавецот не ја спроведуваш
постапката за вработување така што примените кандидати не беа пријавувани во 
надлежниот орган кој врши пријавување на вработување или пак и покрај целосно 
спроведена постапка работодавачите не вршеа избор на кандидат. Исто така не се 

постапуваше согласно укажувањата на 
второстепенио

20,5  
 

Постапка за 
вработување 

% одлуките на повисокиот орган не се 
спроведуваа поради што работниците 
беа принудени да бараат заштита пред 
надлежен суд. Евидентна беше и 
повредата на правата од работен однос 
при спроведувањето на постапката на 

извештајната година почести беа 
распоредувањата од повисоко на 
пониско работно место без почитување 
на законските одредби утврдени во 

Законот за работните односи.  

 Така, во 2007 година продолжија 
да се јавуваат незадоволни кандидати 
поради начинот на спроведувањето на 
пос

авната управа. Нивните забелешки најчесто се однесуваа на извршениот избор 
на кандидат сметајќи дека е примено несоодветно и нестручно лице. Во таквите случаи 
Народниот правобранител бараше надлежната комисија при одлучувањето во 
второстепената постапка да ги има предвид сите 
материјални докази и факти за донесување правилна 

.  

 Од аспект на спроведувањето на постапката на 
вработување, во 2007 година беа поднесени претставки 
од граѓани кои се жалеа на неизвршување избор на 

ат по завршувањето на целата постапка на 
вработување. По ваквите барања Народниот 
правобранител од раководните лица на органите на 
државната управа кои одлучуваат за избор на 
кандидати, побара вршење избор на кандидат бидејќи во 
Законот за државните службеници, не е наведено дека 
одговорното лице на органот може да не изврши избор. 
Одредбите од Законот за државните службеници, ја 
предвидуваат целата постапка за избор на
н ганите на 
д
и
спроведува вработување
државни службеници, а такви појави сепак имаше
п
А јата за  службеници 
спроведувањето на целокупната постапка н
испит, спроведување интервју и трошоците н
пријавуваат по огласот. 

17,8% 
 

Постапка за 
распоредување 
и преземање 

 

5,5% 
 

Постапка по 
жалба или 

пригивор пред 
второстепен 

орган 

26,6% 
 

друго 

12,05% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 

11,8% 
 

Постапка за 
престанок на 
работен однос 

17,8% 
Постапка за 

исплата на плати 
и надоместоци 
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мисијата за 
решав

а

и на работни места со 
пониско звање без почитување и примена на одре

о
степен по жалби и приговори на државните сл
службеници по ниеден случај не донесе одлу
државен службеник, поради што слободно мо
комисија постапува нестручно и непрофесио
државните службеници.  

 Слична е состојбата во постапката на р
распоредувањето се врши врз основа на Закон

 Како и претходните и во извештајнат
однесуваа на барање заштита на правата од 
образованието за кои, како многупати 
вработувањето на определено или на неопре
трансформација на работниот однос, распоред
дополнувањето на фондот на часови не сам против, 
постојано се движат кон надолна линија без надеж з
утвдување на фактичката состојба Народниот тел 
надзор од страна на просветниот и трудовиот но м сл
Народниот правобранител е известуван само

пекции не ги користат 
надлеж

 

анител доставуваше 
укажувања до второстепената комисија при Владата. Второстепената комисија уважи 
ал број од укажувањата, а останатите беа упатени заштитата на правата да ја 
стваруваат пред надлежниот суд.   

рекувањето престанок на работен однос во 2007 година е 
равата во тој контекст.  

 По доставените укажувања до органите на државната управа и до Ко
ање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници при 

Агенцијата за државните службеници, Народниот правобранител досега нема добиено 
известување по конкретните предмети дека е прифатено негово укажување за 
поништување на одлука на органите на државната управа за неизвршување избор или 
пак за уважена жалба на неизбран кандидат кој бил предложен во ранг листата.  

 Во извештајната година продолжиј  да се јавуваат граѓани кои истакнуваа 
повреда на правата од работен однос во постапката на распоредување, односно 
повреда на правата на државните службеници распореден

дбите од Законот за државните 
дина, Комисијата за решавање во втор 
ужбеници при Агенцијата за државните 
ка за уважување жалба на распореден 
же да се констатира дека надлежната 
нално кон заштитата на правата на 

аспоредување и кај работниците кај кои 
от за работните односи.  

а година најголем број претставки се 
работен однос со наставниот кадар во 
досега кажано, проблемите околу 
делено работно време, постапката за 
увањето на слободни работни места и 
о што не се подобрија, туку на

службеници. Повторно, како и претходната г

а некакво подобрување. Заради 
правобрани постојано бара вршење 
 инспектор,  во најголе број учаи 
 за фактичката состојба, што веќе ја 

изнел во барањето доставено до органот, како и што е предвидено во законската 
регулатива врз основа на што Народниот правобранител се обраќа за преземање 
мерки во правец на заштита на правата на вработените од наставниот кадар. 
Народниот правобранител смета дека надлежните инс

ностите предвидени во Законот за инспекција на трудот, Законот за работните 
односи и Законот за просветната инспекција, ниту пак имаат желба за преземање 
конкретни мерки за заштита на правата на вработените од наставниот кадар, иако се 
свесни дека нивните права од работен однос се повредени, поради што ги упатуваат 
заштитата на правата да ја остваруваат во судски постапки.    

Во извештајната година беа зголемени барањата за заштита на правата на 
кандидатите од наставниот кадар кои конкурираа за избор на директор во конкретно 
училиште. Притоа беше укажувано на повреди во спроведувањето на самата постапка, 
односно повреди на одредбите од Законот за основното образование и Законот за 
средното образование. Во ваквите случаи Народниот правобр

м
о

 Во врска со из
намален бројот на бара  пња што се однесуваа на заштита на

 Во 2007 година пред Народниот правобранител поднесоа претставки група 
граѓани кои побараа заштита на правата од работен однос во постапката на 
вработување пред Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 
Генералниот секретаријат на Владата уште во 2006 година објавил оглас за 
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вработување 81 извршител-државни службеници во различни сектори на органите на 
државната управа. По спроведувањето на постапката на вработување меѓу 
пријавените кандидати била извршена селекција, односно биле донесени одлуки за 
избор на извршителите. Избраните кандидати не можеа да го остварат правото на 
вработување поради неможноста да бидат пријавени во Агенцијата за вработување 

нивното пријавување во Агенцијата за 
за обезбедени финансиски ства од 
2007 година без што не може да се 
државната управа. Постапувајќи по 

стојба Народниот правобранител беше 
т добил огласност за обезбедени 
ејќи одлуките за избор на кандидатите 
2006 година, Генералниот секретаријат 
та за обезбедени ансиски с ва 
, наместо веднаш да преземе дејства за 
а вработување, то  не о сторил, то 
ботување на избраните извршители. 

инистерството за финансии забрзување 
барање од Генералниот секретаријат на 
ни финансиски средства за 2007

како вработени. Причина за одбивањето на
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вработување била непотврдената согласност сред
страна на Министерството за финансии за 
реализираат вработувања во органите на 
претставката и утврдувајќи ја фактичката со
информиран дека Генералниот секретарија с
финансиски средства за 2006 година, но бид
биле донесени кој крајот на месец декември 
знаејќи ги законските одредби дека согласнос  фин редст
за вработување важи само за тековната година
пријавување на кандидатите во Агенцијата з а г ш
довело до забавување на целиот процес на вра

 Народниот правобранител побара од М
на постапката на одлучување по поднесеното 
Владата за обнова на согласноста за обезбеде  година. 
По добивањето на известувањето дека 
правобранител побара Генералниот секрета
склучување договори за работа и пријавува
заради остварување на нивното право 

 рија по иницирање судска 
 

 за вработување на работните места на кои беа избрани уште во 2006 година, 
а кои таријат.  

 проблеми имаше и во 
.   

клучи дека во сферата на 
тниците на најниско ниво ги 
за остварување на правата 
ани. Поради неможноста да 
ги трпат последиците од 
вачите помирувајќи се со 

 остануваат повредени и 

д т а  п  

 област од аспект на забрзување на постапките што се водат 

согласноста е обновена Народниот 
ријат веднаш да преземе мерки за 
ње на подносителите на претставката 
на вработување. Откако Народниот 

правобранител не доби никакво известување кои и какви мерки се преземени, достави 
информација до претседателот на Владата од кого побара преземање мерки за 
надминување на состојбата, но за жал не доби одговор. Подносителите на 
претставката нивното право на вработување го оства
постапка така што веднаш по иницирањето на поста
договори

пката со нив беа склучени

з беа донесени одлуки за избор од Генералниот секре

 Освен во Генералниот секретаријат на Владата вакви
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

 Имајќи го предвид изнесеното може да се за
работните односи состојбата не е променета, дека рабо
остваруваат нивните права од работен однос и дека 
принудени се да се обратат пред надлежните судски орг
водат судска постапка некои од нив остануваат да 
необјективните и незаконски однесувања на работода
стварноста дека нивните права од работен однос
незаштитени.  

 
 
 
Станбени односи 

 
Наро нио  правобранител во текот н  изминатата година овторно се соочи со 

бројни проблеми во областа на домувањето. Имајќи го предвид бројот на примените 
претставки и нивната содржина може да се констатира дека имаше мали промени на 
состојбите во станбената
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ред н

то. Во 
остап

година се однесуваа на нерешеното 

 без сопствено 

п

подолг период 

и

п адлежните органи, како и од аспект на остварување на законските права на 
граѓаните.   

Во оваа област почетокот на годината го одбележаа претставките доставени од 
поголема група вработени во Јавното претпријатие “Македонски Железници” - Скопје 
кои побараа интервенција за откуп на становите што како носители на станарско право 
ги користат врз основа на склучени договори за користење стан со претпријатие
п ката беше утврдено дека поголемиот број од нив воделе судски постапки, а со 
одлука на надлежните судови им биле одбиени барањата за замена на согласност на 
сопственикот (во случајот Република Македонија) за откуп на становите. Имајќи ги 
предвид законските решенија, како и одлуките на надлежните судови произлезе дека 
барањата на подносителите се неосновани, односно дека Јавното претпријатие 
постапувало согласно законот и притоа не ги повредило правата на подносителите на 
претставките. 

Инаку, најголемиот број 
претставки од оваа област во 2007 

станбено прашање на категоријата 
социјално загрозени лица
живеалиште, на распределбата на 
становите изградени по “Проектот за 
изградба на станови наменети за лица 
со ниски приходи”, односно на 
постапката што ја спроведуваше 
Министерството за транспорт и врски за 
преносот на станарското право на член 
на семејно домаќинство, како и 
барањата за откуп на становите 
согласно одредбите од Законот за 
продажба на станови во општествена 
сопственост.  

Во 2007 година  Министерството 
за транспорт и врски во оголем број 

случаи презеде соодветни мерки по повод упатените дописи од Народниот 
правобранител, при што не е спорно дека во контекст на вака преземените дејства за 
поголемиот дел од конкретните предмети беа 
донесени соодветни одлуки.  

Сепак и покрај позитивните резултати 
неспорно е дека во неколку случаи по барањата за 
пренос на станарско право и откуп на стан во 
државна сопственост, Министерството за транспорт и 
врски достави одговори од формална природа со 
известување дека во тек е постапка за комплетирање 
на документацијата и со напомена дека барањето ќе 
биде одлучено откако ќе бидат прибрани потребните 
списи. Меѓутоа и по истекот на 
соодветниот сектор не донесе конкретна одлука за 
што Народниот правобранител со информација го 
извести ресорниот министер и побара приоритетно 
разгледување и одлучување по посочените 
предмети. 

 Распределбата на становите во повеќе градови на Републиката изградени по 
“Проектот за зградба на станови наменети за лица со ниски приходи” продолжи со 

28,2% 
 

Откуп на 
општествен 

стан 
30,6%

 

друго

2,81% 
 

Од вкупниот број 
на примени 
предмети 

41,2% 
 

Доделување 
стан под закуп 
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о н о

 повреди на 

овите за доделување 
тан п

Според Народниот правобранител особено нејасен е делот што се однесува на 
односители кои во поглед на професијата и активностите што ги извршуваат се од 
начење за локалната заедница, но и во овој случај нема јасни критериуми според кои 

 лица. Се поставува прашањето: Дали под оваа категорија се 
ои ќе им бидат доделени станови за службени потреби, на кои 

неопределено време и дали таквото 
решен

понудениот текст на Законот не се разрешува.  Во таа смисла Народниот 

зголемен интензитет, но Народниот правобранител прими значителен број претставки 
во кои граѓаните посочија на неправилности во бодирањето и конечната распределба 
на таквите станови. Во сите случаи Народниот правобранител презеде соодветни 
мерки и активности и упати препораки и укажувања кои, во поголем број случаи, беа 
почитувани од Министерството за транспорт и врски. 

 Предмет на постапување на Народниот правобранител беа претставките на 
граѓаните кои посочуваа на неправилности во постапките за доделување стан под 
закуп по сите законски основи што се водат пред владината Комисија за станбени 
прашања. Во изминатите години Народниот правобранител во повеќе наврати укажа 
дека е неопходно Комисијата за станбени прашања во законски предвидениот рок да 
постапува по упатените барања на граѓаните за доделување стан под закуп во 
државна сопственост согласно Законот за домување, Законот за денационализација и 
Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и на членовите 
на нивните семејства. Во таа смисла Народниот правобранител побара Комисијата да 
донесе соодветен акт со кој барањата на странките ќе бидат уважени. 

 Евидентно е дека Комисијата во текот на изминатата година, за разлика од
претходните, постапуваше и го известуваше Народниот правобранител за донесените 
одлуки. Сепак, во поголем број случаи одлуките се донесуваа надвор од законски 
предвидените рокови. Во однос на предметите по кои не беше благовремено 
постапено, Народниот правобранител до претседателот на Комисијата за станбени 
прашања упати информација со барање за нивно приоритетно разгледување и 
одлучување.  

 Во текот на извештајната година све  постапувањето по п днесените 
претставки Народниот правобранител преземаше и други активности за подобрување 
на состојбата во сферата на домувањето со упатување мислења, сугестии и 
забелешки на предложениот текст на предлогот за донесување Закон за домување. 
Забелешките на Народниот правобранител на текстот на новиот Закон за домување се 
темелеа на согледаните недостатоци од практичното работење и од контактите со 
граѓаните во постоечкиот Закон за домување, во кој одредени проблеми воопшто, 
односно недоволно беа регулирани, што оставаше можност за бројни
правата на граѓаните. 

 Во најголем дел дадените забелешки се однесуваа на усл
с од закуп бидејќи неприфатливо е општите, но и посебните услови за 
доделување стан да бидат определени со подзаконски акт или со конкурси, туку 
напротив, основните услови треба да бидат предвидени во Законот, а со 
подзаконскиот акт само да се доразработат.  

 Натаму, Народниот правобранител укажа на потребата за допрецизирање на 
делот со кој се регулира доделувањето на станбените објекти со посебна намена за 
домување на социјално загрозени лица и допрецизирање на субвенционираната 
закупнина.  

 
п
з
ќе се определат таквите
подведуваат лицата на к
според натамошниот текст им се доделуваат на 

ие е оправдано? 

 Проблемите со кои Народниот правобранител и Министерството за транспорт и 
врски се соочуваа во изминатиот период со рангирањето на подносителите по 
објавените конкурси за доделување државни станови под закуп, е проблем кој со 
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 станови со непрофитно домување за да не се создава конфузија при 
идните

Социјална сигурност и заштита 

 
 
 Од податоците за поднесените престав
до Народниот правобранител во текот на 20
година од областа на социјалната сигурност
заштита може да се констатира дека бројот 
преставките во споредба со претходната годи
е доста намален. Сепак, Народни
правобранител не може да тврди дека нама
резултат на доследно остварување на уставн
социјална правда. Народниот правобраните е с с н
граѓаните не е променета, дека износот на социјалната о п о

 

лни потреби на граѓаните 
и дек
о

 период, најголемиот број 
преставки  

ранител во оваа област се 
ваа на неоправданото 
ување на првостепените и 
тепените управни постапки, 

поради барањата за 
ување голем број документи за 
ување одредени права, како и 
 тешкотиите на граѓаните 
ремено да ги обезбедат сите 
нти за кои им се потребни и 

 утврдените состојби може да 
 го користат нивното право и 

ните документи од надлежните 
поучат  у тите за остварување на нивните 

 смисла Народниот правобранител во неколку случаи констатира дека 

 распределби. 

 Донесувањето на нов закон со јасни и прецизни одредби ќе овозможи 
подоследна и поефикасна заштита на правата на граѓаните во станбената област. 
Воедно како важен сегмент за поефикасна заштита на правата на граѓаните, се 
наметнува потребата од неопходна соработка и размена на искуства на сите органи, 
организации и институции кои се надлежни да постапуваат и работат на полето на 
домувањето. 

 
 
 

ки 
07 
 и 
на 
на 
от 
лувањето на бројот на претставките е 
ата гаранција за социјална сигурност и 
л ц ни дека оцијалната со тојба а 

пом ш што род лжи да се 
исплатува и во 2007 година не ги 
задоволува основните 
егзистенција

21,4% 
 

Социјална и 
еднократна 
помош 

а нема намалување на бројот на 
к рисниците на социјална помош. 

 Забележително е дека како и 
претходните години, така и во овој 
извештаен

 поднесени до Народниот
правоб
однесу
одолж
второс
потоа 
поднес
оствар
поради
благов
докуме

финансиски средства. Народниот правобранител по
констатира дека надлежните органи скоро никогаш не
обврска по сужбена должност да ги прибават потреб
органи и да ги  граѓаните за словите и можнос
права. Во таа

18,3% 

 

продолжува практиката на укинување на социјалната помош поради непотполна 
документација или врз основа на погрешно утврдена фактичка состојба поради 

15,1% 
 

Помош и нега 
од друго лице 

 

 

Постојана 
парична помош и 

посебен 
надоместок 

23,0% 
 

друго 
22,2% 

 

Одолжување 

4,16% 
 

Од вкупниот број 
н иа примен  
предмети 
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ат за истата работа, центрите го 
кинув

енија. Центрите 
а соц

ко незаконити, ресорното министерство  изричито се повикуваше на 
репор п

пособност и потребата од надоместок за помош и нега од друго 
ице с

со Народниот правобранител беше на 

олжуваа. Сепак, во последниот период соработката со овие органи е 

аправената анализа во сите центри за социјална работа во 

недоставување одреден документ кој центарот можел и службено да го обезбеди. Во 
одредени случаи пак, кога се бараат службени податоци од други органи, поради 
несоодветната евиденција и координација меѓу органите и организациите, често се 
даваат погрешни податоци и информации, па без натамошна проверка и без да се 
имаат предвид доказите што странките ги доставува
у аа или не им признаваа одредено право на граѓаните. Во таквите случаи 
најчесто по упорните интервенции на Народниот правобранител констатираните 
пропусти беа отстранувани и подносителите ги остваруваа нивните права.  

 Исто така, поради некомплетна документација на поднесени барања, 
шалтерските работници во центрите за социјална работа често одбиваа да примат 
барања на граѓани поради што граѓаните го губеа рокот за поднесување комплетирани 
барања, што резултираше со неможност за остварување одредено право. Народниот 
правобранител интервенираше секое барање на граѓаните центрите да го примат и да 
го евидентираат или да побараат дополнување на документацијата која може да ја 
прибават и по службена должност, како и да донесуваат соодветни реш
з ијална работа најчесто го почитуваа укажувањето на Народниот правобранител.   

Што се однесува до одолжувањата на постапките по жалби, бројот на 
преставките за оваа проблематика во 2007 година беше намален и речиси сите 
постапки што ги водеше Народниот правобранител резултираа успешно, односно 
укажувањата и препораките на Народниот правобранител најчесто беа прифаќани. Во 
голем дел од решенијата со кои ја прифаќаше жалбата и првостепените решенија се 
поништуваа ка
п аките и укажувањата на Народниот равобранител и бараше првостепениот 
орган да постапи согласно укажувањата на Народниот правобранител. Воедно, 
ефикасното и успешното завршување на предметите по поднесена жалба, односно 
остварувањето на правата на граѓаните се должеше и на честите увиди и 
консултативни средби. 

Во поглед на одолжувањето на постапката особено за остварување право на 
постојана парична помош и надоместок за помош и нега од трето лице посебно 
загрижуваше фактот што во одделни случаи постапката пред надлежните комисии за 
оценка на работната с
л е одолжуваше, иако во вакви случаи би требало брзо да се реагира, затоа што 
станува збор за тешко болни лица кои не можат да се грижат сами за себе. Во ваквите 
случаи Народниот правобранител и непосредно интервенираше до надлежните 
комисии за побрзо постапување.     

 Соработката на надлежните органи 
задоволително ниво особено на Министерството за труд и социјална политика, што не 
може да се каже и за Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје - 
Одделение Чаир и Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Тетово бидејќи на 
тие релации соработката се одвиваше со потешкотии и постапките во овие два центри 
често се од
подобрена што се забележува од почитувањето на барањата и препораките на 
Народниот правобранител. 

 Покрај постапувањето по поединечни претставки Народниот правобранител во 
текот на 2007 година изврши и истражување колку работно се ангажираат корисниците 
на социјална парична помош∗.    

Врз основа на н
Републиката, Народниот правобранител констатира дека бројот на корисници на 
социјална парична помош кои се работно ангажирани е значително мал и изнесува 

                                                 
∗ Информацијата д истражувањ то може да се прочита на вебстраницата на Народниот правобранител  о е



Годишен извештај 2007 
 

 

 

само 10% од вкупниот број корисници на социјална парична помош и дека не се 
преземаат конкретни мерки за изнаоѓање можности за работно ангажирање на поголем 
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ијална парична помош. Некои од центрите за социјална работа 
ако н

редени работни задачи, што е добар показател и укажува на потребата 
а изнаоѓање на сите можни начини за почесто работно ангажирање на поголем број 
орисници на социјална парична помош.  

Во таа смисла во Информацијата од спроведеното истражување доставена до 
ика, Народниот правобранител препорача 

т корисниците на социјална 
 помош заради нивна ресоцијализација, подобрување на социјалниот статус и 

аштеда на средства.  

 
 

п
п
п
и
п  за 
о лучув
о
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п
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н
б

надлежните органи и неправилното утврдувањ

к а пр. Битола, Кавадарци, Струга и Штип, немаат реализирано никакво работно 
ангажирање на корисниците на социјална парична помош наводно затоа што не биле 
укажани такви потреби или поради ненаведени причини.   

Од добиените податоци Народниот правобранител констатира дека 
корисниците најчесто го прифаќаат работното ангажирање и се заинтересирани да 
извршуваат од
з
к

Министерството за труд и социјална полит
надлежните органи почесто работно да ги ангажираа
парична
з

 
 
 
Пензиско и инвалидско осигурување

 
 Во текот на извештајниот период 
правата од пензиското и инвалидското 
осигурување во однос на претставките 
по кои Народниот правобранител 
остапуваше, за разлика од 
ретходните години, се остваруваа 
обрзо и поефикасно и во принцип 
маше подобрување во однос на 
очитувањето на законските рокови

55,6% 
 

Остварување 

д ање по барањата на граѓаните 
собено по поднесените жалби.  

Најголемиот број претставки во 
звештајниот период се однесуваа на 
стварување право на старосна пензија 
 споредбено с  претходниот извештај 
еше зголемен бројот на претставките 
о однос на остварувањето на ова 
раво. Исто така, зголемен е и бројот 
а претставките за остварување право 
а семејна пензија. Најчеста причина за 
еше неблаговременото одлучување на 
е на фактичката состојба во однос на 

пензискиот стаж. Дел од претставките се однесуваа на остварувањето право на 
пензија согласно член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување кој важеше до 01.09.2007, по кој основ 
осигурениците можеа да остварат право на старосна пензија со наполнети 35 години 
(жена) и 40 години пензиски стаж (маж) без оглед на возраста. Во врска со 
остварувањето старосна пензија по овој основ, претставките најчесто беа поднесувани 
затоа што иако имаа наполнето 40 години пензиски стаж заедно со бенефициран 

поднесување на претставките во оваа област 

право на 
пензија 

0,5% 
 

Право врз основа 
на намалена или 
преостаната 
работна 

способност 

4,1% 
 

Минимална 
пензија и 

најнизок износ 
на пензија 

28,1% 
 

друго 

6,47% 
 

Од вкупниот 
број на примени 

предмети 

1,5% 
 

Пензија со 
странски елемент 

 

9,2% 
 

Одолжување 
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е
постапувањето по поединечни претставки, 

 што се однесуваа на остварување право на 

 со кој се судруваа граѓаните и во текот на овој извештаен 
ериод

д осигурениците кои за наплата на придонесите водеа 
судски

иако во пресудите работодавецот не беше задолжен за плаќање и на каматата. По 
иите на Народниот правобранител Фондот презеде мерки за надминување 

пензиски стаж, осигурениците во критичниот момент, односно на 01.09.2000 година 
(според податоците во матичната евиденција на Фондот) го немаа потребниот 
пензиски стаж и не можеа да го остварат правото на старосна пензија по овој основ.  

Во 2007 година беше намален бројот на претставки за остварување право на 
земјоделска пензија, затоа што се надмина проблемот со доплаќањето на придонесите 
за пензиско и инвалидско осигурување за целиот период додека земјоделците се 
осигуреници.  

Имено, надлежните органи зазедоа став земјоделците што имаат платено 
придонес за најмалку 15 години и ги исполнуваат годините на старост да можат да 
остварат право на старосна пензија и во исто време да се задолжат во одреден период 
да го доплатат придонесот за целиот период додека биле осигуреници. Меѓутоа како 
спорно се постави прашањето: Дали на земјоделските осигуреници на кои им 
недостасуваа само неколку месеци или денови за исполнување 15 години пензиски 
стаж не треба да им се овозможи веднаш да го платат придонесот до 15 години 
пензиски стаж и да остварат право на старосна пензија, а допонително да го доплатат 
придонесот за останатиот период додека биле осигуреници?  

Во врска со остварувањето право на 
инвалидска пензија, како и во претходните 
години и во извештајниот период беа поднесени 
поголем број претставки во кои граѓаните се 
жалеа на истите проблеми, односно дека 
комисиите за оценка на работната способност не 
се објективни и граѓаните тешко го остваруваат 
правото на инвалидска пензија. 

За остварувањ  на ова право, покрај 

заради утврдување на начинот на работата на 
овие комисии во 2007 Народниот правобранител оствари неколку непосредни средби и 
увиди во работата на надлежните комисии. При увидите, покрај другото, беше 
констатирано дека Комисијата за преоцена – ревизија, само врз основа на доставената 
документација дава наод и мислење и воопшто не врши непосреден преглед на 
граѓаните - баратели, што е спротивно со одредбите на Правилникот, па Народниот 
правобранител реагираше за наведениот пропуст.  

 Постапувајќи по претставки
инвалидска пензија беше констатирано дека Второстепената комисија за решавање на 
предмети од пензиско и инвалидско осигурување при Владата во својот состав нема 
медицински лица – лекари, поради што се постави прашањето: Колку оваа комисија 
може стручно и компетентно да донесе правилна одлука по поднесените жалби против 
актите на првостепените органи? Поради тоа Народниот правобранител им укажа на 
надлежните органи на потребата за преземање мерки со цел објективно и правилно 
одлучување по поднесените барања и жалби на граѓаните. 

Како посебен проблем
п  беа неплатените придонеси од страна на работодавците, поради што 
Народниот правобранител интервенираше Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување, кој со закон е овластен и задолжен, да преземе мерки за присилна 
наплата на придонесот. На дел о

 постапки и за кои врз основа на правосилни и извршни судски решенија беа 
платени приднесите, Фондот одбиваше да им го внесе пензискиот стаж во матичната 
евиденција, само затоа што работодавецот го платил главниот долг, но не и каматата, 

интервенц
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на овој проблем, односно пензискиот стаж за кој е платен придонесот почна да се 
внесува во матичната евиденција, а со посебен акт работодавецот се задолжува да ја 
плати и каматата. Тоа значи дека независно дали каматата е платена или не врз 
основа на доплатениот придонес, осигурениците ги остваруваа нивните права.  

Значителен беше бројот на претставките за пречки во остварувањето права врз 
основа на меѓународни и билатерални договори, во кои бе

 
www.ombudsman.mk 

 51  

ше истакнато дека граѓаните 
се суд а н л и

 траат. По склучениот договор со Босна и 
Херцег

длежните странски органи.  

Проблемот за остварување право на најнизок износ на пензија беше присутен и 
о овој извештаен период. Така, имаше случаи кога без согласност на пензионерите 
ондот запираше половина наместо третина од пензијата, а во некои случаи на 

ога граѓаните неосновано бараа 
без да пријават дека оствариле 

раво и на странска пензија. Поради тоа до откривањето на вистината Фондот на 
 неосновано им исплаќаше најниска 

беше отстранувана по интервенциите на Народ

 
 
 
Здравствено осигурување и зашти

 

 во 
извештајниот

рува т со проблеми при остварувањето а сразмерен де  на пензија  при 
препензионирањето. Овие проблеми се уште не се надминати со Србија, иако 
постапките се започнати во 2002 година. Поради големиот број на осигуреници, 
немање соодветни податоци, нерасчистени прашања меѓу државите и други тешкотии, 
постапките за дел од граѓаните се уште

овина постапката за препензионирање е започната, но се уште не се 
спроведува целосно и не се применува за остварување одделни права. За 
надминување на проблемите со остварувањето на правата врз основа на 
меѓународните договори, особено за забрзување на постапката, Народниот 
правобранител бараше надлежните органи во Република Македонија да 
интервенираат пред на

 
в
Ф
пензионерите им ускратуваше цела пензија к
остварување на правото на најнизок износ на пензија 
п
подносителите пензија, а ваквата незаконитост 

ниот правобранител.  

та 
 

Во врска со заштитата на 
правата од оваа област

 период беше зголемен 
бројот на поднесени претставки во кои 
граѓаните се жалеа скоро на истите 
проблеми како и претходните години, 
иако беа извршени повеќе реформи. 
Сепак одредени проблеми останаа 
неразрешени, а особено загрижува 
продолжувањето на практиката 
надлежните органи да не одлучуваат 
благовремено по барањата на 
граѓаните.  

Тешкотиите во остварувањето 
на правата на граѓаните за признавање 
својство на осигуреник и за издавање 
потврди за задравствена заштита т.н. 
сини картони продолжија иако 
Народниот правобранител, согласно 

законската регулатива, останува на изразениот став дека нема законски основ за 

3,0% 
 

Надоместоци 

3,0% 
 

Здравствени 
услуги и 

партиципација
74,6% 

 

Здравствено 
осигурување 

17,9% 
 

друго
1,5% 

 

Одолжување 

2,21% 
 

Од вкупниот 
број на примени 

предмети 
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т, 
ако по

 својството на осигуреник и за вршење промена на осигурувањето, 
поради

д

рефундира средствата. Укажувањата
т тени. 

Дел од здравствените установи не
одредени заболувања предвидени о а
програмите на Владата или граѓанит
одреден износ кој не е предвиден 
Народниот правобранител ваквите а
престануваше наплатата на незаконск

Со оглед на тоа што 
практиката на непризнавање на тро
основните здравствени услуги во здравствени
установи со кои Фондот нема склучен

нска одредба.   

то беше поддржано и од 
Минис

непризнавање својството на осигуреник, за невршење промена на осигурувањето или 
за неиздавање сини картони, само поради тоа што од страна на осигуреникот по некој 
претходен основ, кој престанал да постои, не биле измирени обврските кон Фондо

 новиот основ редовоно се плаќа придонесот.    

По ова прашање Фондот за здравствено осигурување, неколкупати го промени 
ставот, но Народниот правобранител укажа дека не е променет законскиот основ за 
признавање на

 што нема основ за ограничување на ова право на граѓаните. По укажувањата 
на Народниот правобранител во поголем дел од случаите, особено по поднесени 
жалби, граѓаните успеваа да го остварат нивното право. 

Во извештајниот период се зголеми бројот на претставките што се однесуваа на 
правото на надоместок на трошоци за лекување, односно за рефундирање сре ства за 
болничко или друг вид лекување, како и за наплата на трошоци што не се предвидени 
во закон. Постапувајќи по ваквите претставки Народниот правобранител најчесто 
констатираше повреда на правата на граѓаните и интервенираше Фондот да им ги 

 и барањата на Народниот правобранител во 
авки беа прифаоваа насока по сите осоновани претс

 вршеа ослободување од трошоците за 
со законските или подзак нски кти или со 
е беа задолжувани да плаќаат партиципација во 
со закон или со друг акт. По укажувањата на 
акти бе  отстранувани од правниот поредок и 
ата партиципација. 

продолжи 
шоците за 

 
о договор, 

за што беше внесена и законска одредба, 
ценејќи дека законската одредба не е во 
согласност со Уставот, Народниот 
правобранител поднесе предлог до Уставниот 
суд на Република Македонија за оценување на 
нејзината уставност, по што Уставниот суд ја 
укина наведената зако

Во врска со склучувањето договори меѓу Фондот и здравствените установи беа 
поднесени претставки од лица што имаа формирано приватни здравствени установи 
со кои Фондот одбиваше да склучи договори само поради тоа што исполниле услови за 
пензија или се пензионери. Ценејќи дека овој основ во законската и подзаконската 
регулатива, со која се утврдени условите за склучување договори со здравствените 
установи, не е предвиден како пречка за склучување договор, Народниот 
правобранител му укажа на Фондот за здравствено осигурување дека постапува 
спротивно на законската и подзаконската регулатива ш

терството за здравство кое на Фондот му наложи да го промени ставот, а 
Народниот правобранител за ова ја информира и Владата. Меѓутоа, Фондот не го 
промени ставот и одбива да склучува договори со здравствени установи во кои 
носител на дејноста е пензионер или лице што исполнува услови на пензија. Согласно 
овој став Фондот постапува и по новоподнесените апликации.   

Во врска со остварувањето право на надоместок на плата поради бременост и 
породување треба да се спомене ставот на Фондот кој одбиваше да го признае ова 
право само поради застареност на барањето за остварување на правото, иако 
придонесот дополнително беше платен, а со плаќањето на придонесот се прекинува 
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ифати 
жалби

и п а
с и .  з г о

е

к
рача да се подобрат условите 

а раб

 н о

се судруваат со 
роблеми и тешкотии при третманите со дијализа. 

Народниот правобранител ги следеше и состојбите со правата на лицата 
ависници од дрога и заради утврдување на состојбите и условите за рехабилитација и 

у установи и дневни центри за 
 уви  Народниот правобранител 

онстатира дека во лекувањето се применува т етман со метадон и дека 
едостасуваат простории и соодветни услови за  сместу

ус гр и  
Психијатриската болница „Скопје„ каде на ед
алкохол и зависниците од дрога, иако би т
програми и одвоено. Народниот правобранител
за згрижување, односно опфаќање на сите ли
бидат дел од Програмата за лекување поради
неизвесно траење. Тоа укажува на потребата 
во општините каде што е потребно, како и 
зависности.  

За надминување на ваквата состојба На
органи им препорача да се подобрат условите ње
опремата, да се оспособи стручен кадар и да с едуслови за остварување и 
почитување на основните човекови права. Со оглед
бројот на лица зависници од дрога, а имајќи
старосна граница, Народниот правобранител 
програми во училиштата за спречување и на
                                                

застареноста. Народниот правобранител интервенираше да им се признае правото на 
надоместок на лицата за кои придонесот е дополнително платен. Притоа 
првостепените органи, односно Фондот не го почитуваше укажувањето на Народниот 
правобранител, но по повод поднесените жалби Народниот правобранител го изрази 
истиот став и пред Министерството за здравство, како втростепен орган, кој ги пр

те согласно укажувањата на Народниот правобранител. 

Бидејќи граѓаните се сретнуваат со голем број проблеми при одредени видови 
заболувања, согласно програмските задачи Народниот правобранител ги следеше 
состојбите со остварувањето на правата на граѓаните кои се на третман за дијализа, за 
која цел изврши увид во неколку здравствени установи каде што се врши дијализа. 
Народниот правобранител констатира дека постојат повеќе проблеми и недостатоци 
кои негативно се одразуваат врз здравјето на граѓаните и придонесуваат за 
загрозување на основните човекови права на болните. Меѓу другото констатирано е 
дека постои недостиг од просторни капацитети   соодветни а арати за дијализ  и 
несоодветни у лов  за дијализа Таквите состојби не ово можуваат бла овремен  и 
соодветно опфаќање и третман на сит  лица кои имаат потреба од дијализа.  

Поради наведеното, во Информацијата∗ за онстатираните состојби доставена 
до надлежните органи, Народниот правобранител препо
з ота во постојните просторни капацитети и да се изнајдат можности за отварање 
нови центри за дијализа што би ги опфатиле сите лица што имаат потреба од дијализа 
или за болничко лекување, како и да се набави современа опрема за задоволување на 
потребите на сите граѓани. По доставување а препораките надлежните ргани 
презедоа повеќе мерки за подобрување на состојбата со: набавка на нова апаратура, 
отварање нови места за дијализа и со други мерки што треба да придонесат за 
соодветен третман на лицата на кои дијализата им е неопходна, но состојбата се уште 
не е на задоволително ниво, односно граѓаните продолќуваат да 
п

 
з
давање помош и заштита на овие лица посети не
превенција и третман на зависници од дрога

колк
∗. При дите

рк
н  терапија и вање на 

лови за упна терап ја, особено во 
но место се третираат зависниците од 
ребало да се третираат по различни 
 констатира и немање доволен простор 
ца зависници кои пројавиле интерес да 
 што се ставени на листа на чекање со 
за отварање нови центри за зависници 
за отварање клубови за лекување од 

родниот правобранител на надлежните 
 за работа, просторното сместува  и 
е створат пр

зависниците. Забележани се и несоодветни 

 на тенденцијата на пораст на 
 предвид дека се намалува нивната 

препорача да се предвидат едукативни 
малување на зависностите од дрога и 

 
∗ Информациите за состојбите во центрите за дијализа и за третм
вебстраницата на Народниот правобранител 
 

анот на зависните од дрога може да се прочитаат на 
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други психоактивни супстанци и децата уште од најраната младост да се запознаваат 
со штетноста и последиците од овие пороци. 

 
 
 
Права на децата  
 
 

Со зголемувањето на свеста кај 
граѓаните за правата на децата и за 
потребата за нивна заштита од разни повреди 
и злоупотреби секоја година се зголемува 
бројот на претставките поднесени до 
Народниот правобранител за заштитата на 
детските права. Сепак се уште не може да се 
изрази задоволство од третманот на децата како субјекти со посебни права, интереси 
и обврски не само од страна на родителите, туку и од наставниците, а особено од 
државните институции задолжени за детските права, затоа што при донесувањето 
одлуки

с

инстит
 

 помалку се оспособени да ги 
аспознаваат повредите на правата и 
а побараат заштита покажа и 
проведеното истражување на 
ародниот правобранител.  

Во текот на извештајната 
дина, продолжи трендот најголем 
рој од претставките да се однесуваат 
а остварување на правата на децата 
а одржуваат лични и непосредни 
контакти со родителот со кого не 

п

а го покажаа и трите 
работи

 што се однесуваат на децата не се води секогаш сметка за нивниот најдобар 
интерес, кој треба да има приоритет. За несоодветниот статус на децата е уште 
придонесува нивната недоволна едуцираност и самосвест за правата и обврските, што 
може да се заклучи и од фактот што се уште мал број деца бараат заштита на нивните 

права од Народниот правобранител 
или од други уции. Дека децата 
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недоволно ги знаат нивните права, а
уште
р
д
с
Н

го
б
н
д

25,0% 
 

е

живеат. Таквите претставки најчесто ги 
поднесуваа родителите кои пак, многу 
често ги злоупотребуваат и користат 
нивните деца за остварување на 
личните барања и цели.  

Постапувајќи по овие претставки и воо што анализирајќи го постапувањето на 
центрите за социјална работа во поглед на донесувањето одлуки или преземањето 
дејства што задираат во правата и интересите на децата, Народниот правобранител 
утврди дека пред да се донесе одлука или да се преземе некое дејство центрите скоро 
никогаш не вршат надзор во одреден период како родителите го вршат родителското 
право, со што би се стекнале со соодветни податоци и сознанија, а тоа би овозможило 
донесување одлука  во најдобар интерес на децата. 

Ваквото постапување на центрите за социјална работ
лници одржани со претставници од сите центри за социјална работа во 

Републиката во организација на Заводот за социјални дејности, на кои имаше 

9,1% 
 

Образование-
основно и 
средно 

Злоупотр ба и 
насилство 

21,6% 
друго 

 

3,4% 
 

Одолжување

2,91% 
 

Од вкупниот 
б ој на примени 

предмети 
р

3,4% 
 

Социјална и 

 

Сем јни прав  
37,5% 
е а

здравствена 
заштита 
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презентер и од Канцеларијата на Народниот правобранител. Од овие работилници е 
констатирано дека надзор над родителското право центрите вршат само по нечие 
барање, а многу ретко по службена должност. И во случаите кога се спроведува 
некаков надзор над родителското право тоа се рши преку една или две средби со 
родителите во центарот или со една посета во домот на родителите, при што ретко се 
вклучуваат и децата. Заради создавање услови за посебна грижа и заштита пред се на 
правата и интересите на децата, од работилниците се наметна заклучокот дека е 
неопходна реорганизација на центрите и дека за семејните од

в

носи и прашања треба 
да пос

постап

есуваат на правото на детето да 

л о д
а  

како здрава, одговорна и толерантна  личност. 

на Народниот правобранител дадени врз основа на спроведеното истражување во 
 

обрување на состојбата како во поглед на законската 

тапуваат посебни специјализирани одделенија составени од специјализирани и  
обучени стручни тимови што ќе постапуваат само за овие прашања, а не да се 
ангажираат и за сите други работи што се во надлежност на центрите како што е 
моментната практика. Исто така, според центрите 
неопходно е формирање на советувалишта кои ќе имаат 
улога на супервизори, но и ќе им помагаат на стручните 
тимови во центрите кога тие нема да бидат во можност да 
го решат проблемот. За постигнување на овие цели 
неопходно е обезбедување технички и кадровски услови во 
сите центри за социјална работа. Како посебен проблем кој 
го констатира  Народниот правобранител во 

увањето по поединечни претставки, што беше 
потенцирано и од претставниците на сите центри за 
социјална работа во Републиката, е немањето соодветни 
законски и практични механизми за извршување на 
решенијата за одржување лични контакти на детето со 
родителот со кој не живее, затоа што многу често 
родителите не ги почитуваат донесените решенија, а 
центрите немаат начини и механизми како да ги принудат без притоа да предизвикаат 
трауми и проблеми кај децата. Во таа смисла центрите предлагаат да се предвидат 
овластени извршители за спроведување на овие решенија. 

Постапувајќи по претставките што се одн
одржува лични контакти со родителот со кој не живее, раководејќи се од најдобриот 
интерес на детето и упорноста на Народниот правобранител за изнаоѓање соодветни 
решенија, центрите за социјална работа во најголем број случаи успеаја во 
создавањето услови за одржување редовни и квалитетни лични контакти меѓу децата и 
родителите. Во ма  бр ј предмети и покрај залагањата на Наро ниот правобранител и 
на центрите за социјална работа  ниту една мерка не помогн  родителите да ги 
надминат меѓусебните конфликти поради што Народниот правобранител бараше 
центрите почесто советодавно да работат со родителите и со децата или да ги 
упатуваат во посебни стручни институции. За неколку случаи беше побаран и стручен 
надзор над работата на центрите од страна на Заводот за социјални дејности или 
вршење инспекциски надзор со што дел од проблемите се надминуваа, но не се 
разрешуваа целосно поради што најголема штета трпеа децата кои се трауматизираат, 
се оддалечуваат од едниот родител и кај нив се создава чувство на отпор и 
агресивност, што негативно влијае на психофизичкиот развој на детето и неговото 
оформување 

Република Македонија како потписничка на Конвенцијата за правата на детето и 
согласно законската регулатива децата треба да ги штити од секаков вид насилство и 
злоупотреби. За жал децата се почесто се жртви на насилство, особено на семејно, за 
што и во текот на 2007 година  беа поднесени повеќе претставки до Народниот 
правобранител. Од  постапувањето по овие претставки, како и по упатените препораки 

текот на 2006 година кое беше презентирано во претходниот извештај, Народниот
правобранител не констатира под
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о врска со заштитата на децата од семејно насилство и покрај упатените и 
рифатените препораки на Народниот правобранител, дадени врз основа на 
проведеното истражување∗ за семејното насилство во 2006 година, во 2007 година 

не беа целосно реализирани, но беа преземени повеќе 
 сузбивање на оваа појава7. Во тој контекст  Народниот 

за итно отварање на предвидените 
оветувалишта за сторителите на семејно насилство и изрекување на мерката 
издвојување о е т место издвојување на детето, со цел 

е   т   насилството. 

се среќава само во семејството. За жал 
иштата. Во контекст на оваа појава 
ина спроведе истражување во кое беа 
еление за што подготви Информација∗ 

ш
злоупотреба на децата, особено мерката забр
наставник кој применува ваков начин на однесув

 Во текот на извештајниот период, иако 
укажувања од некои невладини организации д
уште не го посетуваат основното образовани  
состојба на нивните семејства. Иако претходн
побара преземање мерки за надминување на у другото 
предложи да се воведе законска обврска за материјал  д
други стимулативни мерки за посета на основното
образование да биде навистина бесплатно, како
правата на детето и во Уставот на Република
надлежните органи кои одговорија дека ќе се о
за оваа намена, за жал, овој проблем се уште не

Посебно внимание како и претходните
Народниот правобранител посвети на децата со
дека  тие се уште се судруваат со доста пробле
во нивното вклучување во образованието и во
децата со посебни потреби се дискутираше и вропската 
мрежа

регулатива така и во однос на практичното работење. Особено загрижува фактот што и 
покрај интервенциите и укажувањата на Народниот правобранител центрите за 
социјална работа не постапуваа благовремено и не преземаа секогаш соодветни 
мерки за обезбедување реална заштита на детето од натамошно семејно насилство. 
В
п
с
препораките се уште 
активности и дејства за
правобранител особено ја потенцира потребата 
с

 на насилникот д с мејство о, на
детето пол сно да ги надмине раумите од

Насилството над децата не е појава која 
децата се предмет на насилство и во учил
Народниот правобранител во извештајната год
опфатени 4500 ученици од петто до осмо одд
која ја достави до надлежното министерство и до Владата.  

 Истражувањето покажа дека покрај физичкото и психичкото малтретирање, во 
училиштата има појави и на друг вид насилство над децата, што загрижува и 
неопходно ја налага потребата за преземање мерки за елиминирање на ваквите појави 
во училиштата. Во таа насока Народниот правобранител предложи во законската 
регулатива да се дефинираат видовите на насилство врз децата, да се предвидат 
поконкретни мерки за заштита на децата од секаков вид насилство во училштата, како 

то вршат каков било вид насилство и 
ана за вршење образовна дејност за 
ање кон децата.   

не беа поднесени претставки, имаше 
ека дел од децата во Републиката се 
е само поради тешката финансиска 
ата година Народниот правобранител 
 овој проблем, при што меѓ

и конкретни и построги казни за наставниците 

на и друг ви  поддршка, како и 
 образование, а основното 

 што е предвидено во Конвенцијата за 
 Македонија, што беше прифатено од 
безбедат и посебни буџетски средства 
 е надминат.  

 години и во текот на 2007 година 
 посебни потреби, при што констатира 
ми и тешкотии во секојдневниот живот, 
 остварувањето на другите права. За 
на Годишниот состанок на Е

 на детски омбудсмани - ЕНОК, при што беше усвоена изјава∗ во која меѓу 
другото е утврдено  дека е неопходно државите да преземаат активности за 
                                                 
∗ Истражувањето за семејното насилство може да се прочита на вебстраницата на Народниот правобранител 
7 Извршени се  измени и дополнување на законската регулатива, во постапка е донесување долгорочна стратегија за 
заштита на жртвите од семејно насилство во која по предлог на Народниот правобранител даден на јавната расправа 
би требало да има посебен дел со посебни задачи и мерки за заштита на децата жртви на семејно насилство, се врши и 
обука на стручните кадри кои се занимаваат со ова прашање во која учес
а се преземаат и други мерки 

твува и државен советник од оваа институција, 

∗ Информацијата за насилството во училиштата може да се прочита на вебстраницата на Народниот правобранител 
∗ Изјавата на ЕНОК за децата со посебни потреби може да се прочита на вебстраницата на Народниот правобранител  
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зголем

ставена до Владата и до 
от правобранител помеѓу 
тановите („25 Мај„, „Ранка 
оглед на сместување исти 
а дека не е во најдобар 
а и немаат деликвентно 
деца сторители на казниви 
цес на деинституизација 
и начини за алтернативно 
вентно и со општествено 
се да се сместуваат во 
 обезбедување соодветна 

т јално да се стимулираат и 
 вакви категории деца.  

ви за остварување детски 
додато

ување на свеста за децата со посебни потреби, дека и овие деца  треба да се 
вклучат во донесувањето одлуки што се однесуваат на нив и дека треба да се 
преземаат мерки за вклучување на децата со посебни потреби во образовните 
установи, како и мерки за поддршка на семејствата на овие деца и за нивна заштита од 
злоупотреба и насилство. Народниот правобранител Изјавата усвоена од ЕНОК ја 
достави до Владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална 
политика и до Министерството за образование и наука, потсетувајќи на дадените 
предлози за преземање соодветни мерки  за оваа категорија на деца.  

 Следејќи го остварувањето и почитувањето на правата на децата, во текот на 
2007 година Народниот правобранител спроведе истражување за состојбите во дел од 
установите за сместување деца. Притоа беа констатирани повеќе проблеми и 
недоследности поради што во посебната Информација∗ до
Министерството за труд и социјална политика Народни
другото препорача да се преиспита работата на дел од ус
Милановиќ„) од аспект на преклопувањето на работата во п
категории деца. Исто така, Народниот правобранител укаж
интерес на децата кои не се сторители на казниви дел
однесување да бидат сместени заедно и под исти услови со 
дела (“Ранка Милановиќ”). Со оглед на започнатиот про
Народниот правобранител предложи да се изнаоѓаат можн
наместо институционално згрижување на децата со делик
неприфатливо однесување, поточно таквите деца пред 
семејства. За таа цел потребно е семејствата да се обучат за
грижа за децата од вакви проблематични категории, ма ери
да им се дава стручна и друг вид поддршка за прифаќање на

Заради поефикасно функционирање на овие установи предложено е нивно 
трансформирање во помали центри и формирање т. н. семејни единици со неколку 
деца за кои ќе се грижи и со кои ќе работи посебен мултидисциплинарен стручен тим 
со цел да се подобри однесувањето на овие деца,  децата да се едуцираат и 
социјализираат, како и почесто да се работи со родителите на овие деца заради 
полесно надминување на проблемите. 

Со цел да се обезбеди заштита на децата од алкохол и цигари во законската 
регулатива забрането е рекламирање цигари и алкохол, служење алкохол на 
малолетници и продажба на цигари и алкохол на деца во малопродажната мрежа. 
Поради тоа што наведените законски забрани се уште не се почитуваат доследно од 
сите субјекти, а децата се почесто конзумираат алкохол и пушат цигари, а во поголем 
број угостителски објекти, односно продавници можат без проблем да бидат 
послужени, односно им се продаваат цигари и алкохол, Народниот правобранител за 
оваа појава до Владата достави информација∗ во која побара да се изнајдат 
соодветни, ефикасни и лесно применливи начини и методи за заштита на децата од 
употреба на алкохол и цигари и за откривање и казнување на лицата што им 
овозможуваат на децата да консумираат алкохол и да пушат цигари. 

Со оглед на тоа што во текот на 2007 година беа во подготовка измени и 
дополнувања на Законот за заштита на децата, Народниот правобранител даде повеќе 
предлози за имплементирање на Конвенцијата за правата на детето, особено во врска 
со третманот на децата како посебни субјекти и носители на права, потоа во врска со 
обезбедувањето соодветен животен стандард, еднакви усло

к, дефинирање на принципот на недискриминација на децата и забрана за 
                                                 
∗ Информацијата за состојбите во установите за сместување деца може да се прочита на вебстраницата на Народниот 
правобранител  
∗ Информацијата за почитувањето на забраната за служење и продажба на алкохол и цигари на деца може да се 
прочита на вебстраницата на Народниот правобранител  
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вршење дискриминација на децата по кој било основ, како и предвидување механизми 
и мерки за заштита во случај на дискриминација. Воедно, Народниот правобранител 
даде и други предлози за дополнување на Законот заради создавање нормативни 
услови за остварување други права на децата гарантирани со Конвенцијата за правата 
на детето.  

 
 
 
Образование 

 
Бројот на претставки поднесени за 

заштита на правата од областа на образованието, 
особено во високообразовните установи во текот 
на 2007 година беше зголемен во однос на 
претхо

а 2006/2007 година, 
ило 

накви независно од 

дмине констатираната 

или ученички стипендии или кредити беа поднесени поради тоа што иако кандидатите 
ивани 

не 

дната година. 

Поголемиот дел од претставките се однесуваа на остварувањето на правата во 
постапката за доделување студентски стипендии и кредити. Кај дел од овие претставки 
Народниот правобранител констатира дека со Конкурсот за стипендирање ученици и 
студенти и доделување студентски стипендии и кредити за учебнат
б повредено правото на еднаквост на граѓаните бидејќи според Конкурсот 
стипендии можат да се доделуваат само на студенти од државните универзитети, со 
што се исклучуваа студентите од приватните универзитети.  

 Меѓутоа со оглед на тоа што 
Конкурсот беше спроведен, а имајќи ги 
предвид одредбите од Законот за 
високото образование и Законот за 
ученички и студентски стандард, според 
кои студентите се ед
статусот на високообразовната 
установа во која студираат и дека при 
остварување на правото на стипендии 
сите кандидати треба еднакво да се 
третираат, Народниот правобранител 
му укажа на Министерството за 
образование и наука да се преиспита 
објавениот конкурс согласно 
цитираната законска регулатива и да се 
преземат соодветни дејства во иднина 
за да се на
состојба и да се создадат еднакви 
услови за сите студенти што студираат 
на признати високообразовни установи 

без никаква дискриминација.  

Дел од претставките што се однесуваа на остварување право на студентски  

ги исполнуваа предвидените услови за остварување на ова право беа одб
поради недостиг на одобрени средства за оваа намена. Народниот правобранител 
интервенираше сите кандидати што ги исполнуваат предвидените услови да го 
остварат ова право и дека не е во согласност со законската регулатива кандидатите да 
е одбиваат поради нс едостиг на средства. Дополнителни средства за оваа намена 

1,96% 
 

Партиципација 

1,96% 
 

Сместување во 
студенски 
домови 

62,7% 
 

друго 

13,7% 
 

Одолжување 

1,68% 
 

Од вкупниот 
 број на примени 

предмети 

19,6% 
 

Студентски 
кредити и 
стипендии 
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ој учениците во 

од 
 

основното образование, содржи децидни 

н

т правобранител 
констатира

правобранител се наметнаа неколку прашања во врска со практичната работа на 
 

беа одобрени и дел од кандидатите не успеаја да остварат право на стипендија или 
кредит.  

 До Народниот правобранител се обратија и група ученици од средни училишта 
кои ценеа дека со спроведувањето на законската обврска за полагање државна матура 
им се повредуваат правата, затоа што за полагањето на матурата не биле известени 
при запишувањето во средно училиште, тврдејќи дека навременото информирање би 
влијаело да започнат со подготовки за полагање матура уште од почетокот на 
образованието.  

 Имајќи го предвид Законот за средно образование, според к
средните училишта полагаат државна матура, односно завршен испит, Народниот 
правобранител од Министерството за образование и наука побара известување дали 
се донесени испитните програми за полагање матура, Концепцијата за матурата и 
завршниот испит. Министерството информира дека сите неопходни акти потребни за 
полагање матура се донесени, дека е извршена проверка на методологиите преку 
неколку пробни матури спроведени во сите средни училишта и дека Бирото за развој 
на образованието - Сектор за испити константно спроведува обука на сите лица кои се 
вклучени во изведувањето на испитите. Ценејќи дека нема повреда на правата на 
учениците Народниот правобранител ги запозна подносителите со одговорот на 
Министерството. 

 До Народниот правобранител беше поднесена претставка од поголема група 
граѓани кои укажаа дека со измените во Законот за основното образование, не им се 
дава можност на децата кои се посебно надарени да се запишат во основно 
образование на порана возраст од предвидената во Законот. Со оглед на тоа што 
особено надарените и талентираните деца треба да се третираат посебно и да им се 

дадат соодветни можности и во образовниот 
процес, Народниот правобранител побара 
Министерството за образование и наука да се 
преиспита ова прашање, а  децата што веќе 
беа запишани во училиштата и покрај 
неисполнувањето на возраста останаа во 
училиштата. Меѓутоа Народниот 
правобранител укажа дека Законот за 

одредби кои не им овозможуваат на особено 
талентираните и натпросечно интелигентните 

деца порано вклучување во образовниот процес, поради што побара Министерството 
за образование и наука да посвети посебно внимание на наведената категорија деца, 
на нивниот третман и на создавањето услови и можности за нивно соодветно 
вклучување во образованието и развој а талентот. 

Покрај постапувањето по поедничени претставки, согласно Програмата за 
работа∗ Народниот правобранител  во текот на  2007 година направи анализа на 
актите на повеќе универзитети во Република Македонија во однос на остварувањето 
на правата на граѓаните кои имаат статус на студенти на последипломски студии во 
постапката на изработка и одбрана на магистерскиот труд. Народнио

 дека постапката пред Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот 
труд не е децидно дефинирана и доуредена во законските и подзаконските акти, ниту 
во актите на универзитетите, односно факултетите. Поради тоа пред Народниот 

Комисијата и остварувањето на правата на граѓаните. Исто така пред Народниот
правобранител се постави и прашањето за натамошното постапување на наставно - 

                                                 
∗ Програмата за работа може да се прочита на вебстраницата на Народниот правобранител  
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научните совети на факултетите во случаи кога комисиите за оценка на магистерскиот 
труд во извештаите даваат позитивна оценка и образложение за прифаќање на 
трудовите кои ги доставуваат до наставно - научните совети на факултетите. 

Имено, Народниот правобранител и за ова прашање констатира дека 
постапката на усвојување на извештајот пред наставно - научниот совет не е децидно 
дефинирана, односно доуредена, поради што има случаи кога наставно - научниот 
совет и покрај позитивниот извештај од комисијата не го одобрува магистерскиот труд. 
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Иако ја имаше предвид автономијата и академската слобода на универзитетите, 
дносно факултетите, Народниот правобранител 

уставните и законските права на 
 правила кои нема да создаваат нееднаквост во остварувањето на 
те. 

Оттука, со цел да се избегнат одредени состојби кои го попречуваат 
стварувањето на правата на граѓаните и создаваат можност за субјективност на 
надлеж в  и донесувањето одлуки и при 

по а н аѓ ро от правобранител оцени и им укажа 
ебно да се прецизираат одредени 
нова за донесување на актите на 

ги доуредат сите прашања што се однесуваат на 
постапката

Потрошувачки права 

 
Анализата на извештајниот период 

аспект на функционирање и постапување 
Народниот правобранител во делот 
потрошувачките права покажува дека во 2
година е намален бројот на претставките 
областа на потрошувачките права. 

Во постапувањето по поднесените прет
писмената кореспонденција со органите на д н и и
организации со јавни овластувања, ја продол
директни телефонски контакти во поглед на у  фа сост
се покажа како ефикасен и побрз начин за на
изнаоѓање решение за остварување правата н

Во однос на соработката на надлежните
оваа област, покрај констатираниот подобре
година (АД “Топлификација”, ЈП “Водовод и ка

ЈП “Комунална 
и со АД “Македонски телекомуникации” - Скопје кои во 

најголе

о оцени дека мора да има одредени 
правила кои ќе овозможат непречено остварување на 
граѓаните, односно
правата на  граѓани

о
ните органи или одго орни лица пр

постапувањето  барањат а гр аните, На дни
на надлежните органи и институции дека е потр
одредби во актите на универзитетите, кои се ос
факултетите, а факултетите да 

 за одбрана на магистерскиот труд и да обезбедат нормативни услови за 
остварување на законските права на граѓаните, без можност за субјективност и без 
создавање можност за донесување неправилни и незаконити одлуки само поради 
недоуреденост на сите прашања.  
 
 
 

од 
на 
на 

007 
од 

ставки Народниот правобранител покрај 
ржав ата управа  со другите орган  и 
жи практиката на непосредни увиди и 
тврдување на ктичката ојба, што 
дминување на проблемите, односно за 
а граѓаните. 

 органи со Народниот правобранител во 
н однос кој продолжи во извештајната 
нализација”, АД “Електростопанство на 

Македонија/ЕВН” - Скопје, хигиена”) забележано е значително 
подобрување на соработката 

м број случаи постапуваа благовремено и соодветно по барањата и 
укажувањата на Народниот правобранител.   
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беа поради високи износи на сметки за 

продолжи задолжувањето на граѓаните 

надлежен суд. 

телефонски
поради високите сметки за кои сметаа 
приговори до надлежната Комисија тел
беше евидентно во однос на користењ
проверката за точноста на сметките и н
технички и други можности за соодвет р е , д
евентуална можна злоупотреба на пре а
лица на кои посочуваа самите подносит

Во однос на услугите на АД “То
поради задолжување со долг од претхо

бараа ослободување од плаќање на сметките поради тешка 
матери

Најголем број претставки во извештајниот период се однесуваа на работата на 
јавните комунални претпријатија што вршат комунална дејност снабдување со вода и 
одведување урбани отпадни материи. 

Имено, поплаките на граѓаните 

потрошена вода, за кои граѓаните 
сметаа дека ја немаат реално 
потрошено или поради нередовно 
читање на водомерите и паушално 
задолжување на граѓаните. Воедно 

22,4% 
 

Испорака на 
електрична 
енергија 

5,3% 
 

Испорака на 
топлинска 
енергија

30,3% 
 

 
 

Испорака на 
вода и други 
комунални 
услуги 

7,9% 
 

ПТТ и телекомуни-
кациски услуги 

34,2% 
 

Друго 

2,51% 
 

Од вкупниот  
број на примени 

предмети 

со сметки за вода за кои одамна 
настапила застареност на 
побарувањето, иако не беа 
покренувани соодветни постапки за 
присилна наплата. Дел од јавните 
претпријатија пак, не издаваа потврди 
за платени сметки за вода и ги 
условуваа граѓаните да платат долг за 
кој настапила застареност, а 
претпријатието благовремено не се 
заштитило со поднесување тужба до 

Во ваквите случаи Народниот правобранител укажуваше на одредбите за 
застареност на побарувањата и за неможноста за присилно извршување, како и на 
незаконското условување, односно неиздавање на бараните потврди на граѓаните, што 
беше прифатено и овие проблеми се надминуваа8.  

 услуги граѓаните најчесто се жалеа 
дека не се реално направени. По поднесените 
ефонските сметки беа коригирани, што особено 
е на интернет услугите. Меѓутоа во однос на 
атаму останува забелешката дека отсуствуваат 
на и еална пров рка односно за утвр ување 
тплатничките броеви н  корисниците од други 
ели. 

плификација” имаше мал број поплаки кои беа 
ден корисник или сопственик на станбен објект 

или поради немање греење во одделни станбени објекти. По интервенциите на 
Народниот правобранител ваквите проблеми беа надминувани  брзо и ефикасно без 
одолжување. 

Во однос на услугите на АД “Електростопанство на Македонија - ЕВН” - Скопје, 
граѓаните најчесто 

Во однос на надоместоците за 

јална состојба. Најчесто стануваше збор за корисници на социјална помош, на 
кои, поради немање законски основ, Народниот правобранител не можеше да им 
помогне, па единствено интервенираше на граѓаните да им се овозможи долгот да го 
плаќаат на рати и да не бидат задолжувани со камата, што најчесто беше прифаќано. 

Дел од претставките се поднесуваа поради неевидентирање нови корисници 
поради неплатени сметки од претходни сопственици или корисници на станбени 

                                                 
8 Овој проблем особено е карактеристичен во Тетово кај ЈКП "Тетово" - Тетово 
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објекти или поради неприклучување на дистрибутивната мрежа и покрај добиена 
електроенергетска согласност. По интервенциите на Народниот правобранител 
граѓаните ги остваруваа нивните права и не беа задолжувани со плаќање сметки што 
не ги направиле тие, туку некој претходен корисник.  

Во извештајниот период имаше претставки поднесени во однос на услугите, 
односно правилата за работа на “Косомофон”, но по обраќањето на Народниот 
правобранител “Космофон” зазеде став дека не спаѓа во органите и организа
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циите кон 
кои На п И

 
комуни

ав на “Космофон” Народниот правобранител ги извести 
Министерството о

конски
Народниот правобранител нема надлежност да 
постапува. 

во претставките
нивните права 
приватни правни
народен 

тоа во сите предмети Народниот 
во рамките на принципите на 

н  и правен совет, подносителите ги 
увајќи на правниот режим и начин 
вните права, односно на можноста 
 на решавањето на конкретните 

. 

родниот равобранител е надлежен да постапува. мајќи го предвид Законот за 
јавни претпријатија и Законот за електронски комуникации кој подеднакво се 
применува како за фиксниот јавен оператор АД “Македонски телекомуникации” така и 
за АД за мобилни комуникации “Т-Мобиле” - Скопје, како даватели на јавни

кациски услуги кои вршат дејност од јавен интерес, а со кои соработката на 
Народниот правобранител е на задоволително ниво, Народниот правобранител оцени 
дека со одбивањето на “Космофон” да постапува по неговите барањата не само што се 
повредуваат правата на граѓаните, туку се попречува и работата на оваа институција. 

За ваквиот ст
 за транспорт и врски, Агенцијата за електр нски комуникации и 

“Космофон” со цел остварување на правата на граѓаните. 
 
 
Други права 

 
 

Во оваа област по правило се постапува по 
претставки поднесени од граѓани по кои согласно 
утврдените уставни и за  надлежности 

И оваа година, како и претходните граѓаните 
 од оваа област бараа заштита на 
повредени од страна на физички и 

 лица, што согласно Законот за 
правобранител е надвор од делокругот на 

работата. Меѓу
правобранител, 
информира ост
советуваше, укаж
за заштита на ни

да се обратат до надлежните органи во однос
проблеми, како и до надлежните судови

 
 

4,1% 
 

Права од 
акционерски 

вдрушт а 

6,50% 
 

Од вкупниот 
 број на примени 

предмети 

95,9% 
 

Друго 
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татиравме и 
а

 
 
 

Народниот правобранител констати
 

Во извештајната година Народниот пра
претставките три години по ред го задржува ис
граѓаните и понатаму со потешкотии ги оствар
доверба во оваа институција, како контролен 
граѓаните.   

Предметното работење ја дава следната

- И покрај подобрената комуникација се
соработка од страна на органите одниот правобранител 

на свест за човековите права и 

 за борба против криминалот, 

ковите права.  

 
презумпција на невиност гарантирано и со Европската конвенција за 

ди.  

 
Што конс

таму 

ра 

вобранител констатира дека бројот на 
тото ниво што укажува на фактот дека 
уваат нивните права, но и дека имаат 
механизам за заштита на правата на 

 слика: 

 уште се присутни појави на формална 
 над кои Нар

како пон

надлежно постапува, како и попречување на работата на оваа институција. 

- Реформските процеси во јавната администрација се одвиваа со големи 
потешкотии и бавно поради што таа и понатаму останува недоволно 
функционална и неефикасна, со недовол
несовесно и неодговорно работење, поради што граѓаните ненавремено и со 
потешкотии ги остваруваа нивните права.  

- Се уште не постои заокружена правна рамка за заштита од дискриминација 
и процесот на соодветна и правична застапеност на припадниците на сите 
заедници во јавната администрација, особено во јавните претпријатија, се 
одвива со потешкотии. 

- При преземањето на посебните полициски овластувања, особено на 
припадниците на Посебната единица
Единицата за брзо распоредување, како и на инспекторите во надворешните 
канцеларии на секторите за внатрешни работи и понатаму имаше случаи на 
пречекорување на службените овластувања со прекумерна и 
непрофесионална употреба на средства на присилба со што се кршеа 
чове

- И покрај подобрената формална комуникација, Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди и во извештајната година продолжи 
со практиката на прикривање на пропустите во полициските постапувања во 
одделни случаи со што покажа непрофесионален однос кон функцијата 
внатрешен контролен механизам.  

- Забележани беа случаи на повреда на уставното и законско начело на

заштита на човековите права и основните слобо
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- Во делот на граѓанските состојби при Министерството за внатрешни работи 
забележано е дека граѓаните полесно ги остваруваа нивните права како 
резултат на добрата соработка со надлежниот сектор. 

- Во судските постапки граѓаните се соочуваа со големи потешкотии за 
ефикасен и навремен пристап до правдата. 
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и

земање и ограничување на 
правото на сопственост, како и попречување на работата на Народниот 
правобранител. 

аста на урбанизмот и градбата беше занемарен интересот на 
те за хумано живеење и работ , како и рационалното користење на 

просторот при донесувањето на лните урбанистички планови. 
карактеризираше

регулатива и отсуствуваше

- И покрај суштинското зна
на граѓаните,  состојбит
недоволната грижа на е  
локалната власт да одговори

- Кај работните односи 
постапките на вработува
како и необјективното од
по жалба.  

- Во областа на домува
останаа станбено нео
овозможуваат тоа право.

- При остварувањето н
неефикасна и непроф

 случаи 
органите може да ја прибават по службена должност. 

- Иако имаше подобрување на ефикасноста на надлежните органи, кај 
остварувањето на правата од областа на пензиското и здравственото 
осигурување се уште постои одолжување на постапките, како и незаконито и 
несоодветно однесување на некои органи. 

- Децата и нивниот најдобар интерес и понатаму не беа приоритет во 
креирањето на политиката и во постапувањето на надлежните органи при 
одлучувањето за прашања кои засегаат во нивните права и интереси. Исто 

- Во казнено и воспитно-поправните установи и понатаму постојат крајно 
лоши сместувачки услови и пренатрупаност, отсуствува организиран облик 
на здравствена заштита, постои кадровска неекипираност, како и 
непрофесионално и нестручно работење што претставува нехуман третман 
на лицата лишени од слобода. Загрижувачка е и состојбата со 
недонесувањето програми за ресоцијализација како основен предуслов за 
остварување на целите на казнувањето. 

- Загрижува бавноста и несериозноста кон процесот за денационализација кој 
се уште е далеку од целосното завршување поради лошата организираност 
на комисиите, како и крајната неажурност и некоординираност на сите 
органи вклучени во овој процес што е резултат на неефикасно, бирократско
 нестручно работење. 

- Имотно-правните односи ги карактеризираа постапки во кои имаше 
нееднаков третман на граѓаните, незаконско од

- Во обл
граѓани а

дета
 недоследно спроведување на законската 

 превентивна активност на инспекциските органи.  

чење на животната средина за животот и здравјето 
е за жал, останаа непроменети што е резултат на 
 надлежнит  органи, како и неспремноста на 

 на

Постапките ги 

 сериозноста на проблемот. 

евидентно беше незаконското спроведување на 
ње и распоредување од страна на работодавачите, 
лучување на второстепените органи во постапките 

њето поради неправилности во распределбата, 
безбедени граѓаните на кои прописите им го 
  

а социјалните права администрацијата остана 
есионална, а граѓаните, особено социјално 

најзагрозените категории, со потешкотии ги остваруваа нивните права при 
прибирањето на потребната документација, која во одредени
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така децата се уште се жртви н семејно и на насилство во училиштата и 
покрај преземените одредени мерки. 

- Се уште не се обезбедуваат еднакви услови за сите студенти во 
остварувањето на дел од првата во високото образование и не се води 
доволно

- Дел од не се заштитиле 
навреме од кори нуваат незаконски мерки 
за наплата на д  и воедно ги 

ако понатаму 

ѓаните, водејќи се од наведените 
 потребно: 

ради одговорно, совесно и навремено постапување; 

 дискриминација и зајакнување 

- а 

- 
елосно спречување на повредите 

- 

а со спроведување сеопфатни истраги; 

- пр ма а  н с н

егуваат од нив; 

- олошките стандарди во однос на 

дуслов за примена на 

а 

 

 сметка за студентскиот стандард.  

јавните п уги, кои ретпријатија како даватели на усл
сниците нередовни плаќачи, приме
олгот за кој најчесто настапила застареност

попречуваат граѓаните во остварувањето на некои други права. 

 
 
К
 

За непречено остварување на правата на гра
онстатации Народниот правобранител смета дека ек

- суштинска и објективна соработка на органите над кои Народниот 
правобранител надлежно постапува и доследно почитување на упатените 
барања и интервенции; 

- завршување на започнатиот процес на реформи на јавната администрација 
за

- донесување системски Закон за заштита од
на едукативната компонента на вработените во надлежните институции за 
постапување по предмети поврзани со нееднаквоста на граѓаните;  

отстранување на пречките за остварување на уставното начело з
соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници во 
органите на централната и локалната власт, во јавните установи и служби, а 
особено во јавните претпријатија; 

ефективна едукација на полициските службеници заради професионално 
вршење на полициските работи со цел за ц
на човековите права; 

законито, професионално, непристрасно и одговорно работење на Секторот 
за внатрешна контрола во утврдувањето одговорност за пречекорување на 
службените овластувањ

- доследно почитување на уставното и законско начело на презумпција на 
невиност гарантирано и со Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи; 

продолжување езе ње мерки з подобрување а о тварувањето а 
потребите на граѓаните што се однесуваат на нивните граѓански состојби и 
правата што произл

- перманентно следење на домашната и меѓународната регулатива, примена 
на одлуките на Европскиот суд за човекови права, континуирана едукација 
на судиите и јавните обвинители и подобрување на условите за работа, 
особено на судската администрација; 

доследно остварување на пен
постапувањето со осудените и притворените лица со цел за надминување 
на проблемите, особено со пренатрупаноста и условите за престој, како и 
остварување на загарантираните права што е пре
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-  ање на процесот на 

 -   граѓаните во имотно-правната 

 а

о

- 
ви со обезбедување рационално 

- 
 на состојбите со загадувањето, подигање на 

т

- п законските одредби во постапката на вработување со 
о
з
с  и а

- д
п
з
к

- у
с на надлежните 
о
о

- д
з  правата на странките при остварувањето на правата од 
п и

- д
и ринципите: недискриминација, најдобар интерес и 
у  
и м д
н

- о
с

п
к
н
п

начелата на законитост, хуманост и индивидуализација спрема лицата 
лишени од слобода; 

сериозен пристап кон постапките за конечно завршув
денационализација со доследно почитување на законската регулатива;  

елиминирање на нееднаквиот третман на
област, поедноставување на процедурите, воведување нова технологија, 
востановување катастар на недвижности на целата територија на 
Републиката, зајакнување на човечките ресурси, ј кнење на комуникацијата 
и ефикасно постапување на Катастарот по барањата на граѓаните, како и 
непопречување на раб тата на Народниот правобранител;  

задоволување на потребите на граѓаните при изготвувањето и 
донесувањето на урбанистичките плано
користење на просторот и услови за хумано живеење и работа и 
зголемување на превентивната активност на одделенијата за инспекциски 
работи со цел за спречување нелегални градежни активности;  

поголема активност на надлежните органи и локалната власт во заштитата 
на животната средина, следење
еколошката свес  на граѓаните, како и задолжителна изградба на 
регионални депонии со почитување на еколошките стандарди заради 
заштита на медиумите на животната средина;  

очитување на 
ценување на стручноста и компетентноста на кандидатите, запазување на 
аконската процедура во постапките на распоредувањето на државните 
лужбеници  објективно одлучување н  второстепените органи;  

онесување Закон за домување со конкретно дефинирање на општите и 
осебните услови за доделување станови во државна сопственост под закуп 
аради објективизирање на условите и критериумите, особено за 
атегоријата социјално загрозени, станбено необезбедени лица; 

простување и забрзување на постапките за остварување на правата од 
оцијалната заштита и примена на законските можности 
ргани за прибавување на потребната документација по службена должност, 
собено за социјално најзагрозените граѓани; 

оследна примена на начелата за економичност и итност на постапката и за 
аштита на
енз ското и здравственото осигурување; 

ецата да имаат приоритет и да се третираат како посебни субјекти со права 
 обврски, почитување на п
чество на децата во одлуките што се однесуваат на нивните права и 
нтереси и преземање на сите можни ерки за заштита на ецата од 
асилство и злоупотреби; 

безбедување еднакви услови и можности за образование во основното, 
редното и високото образование; 

- очитување на законските одредби при задолжување на граѓаните за 
ористење на услугите од јавните претпријатија и елиминирање на 
еоснованите и незаконски пречки во остварувањето на потрошувачките 
рава. 
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дина  
 
 

состојбите со остварувањето на слободите и правата на сите 
вање на условите за извршување на мерката притвор и на нивото 

на оств

де во 2008 година за 
кои ќе
институци
информир е области.  

на децата мание ќе посвети на 
едукац т
со посебе
дрога.  

 
почитувањ
2008 годи

Заш  оваа година ќе биде во фокусот на 
интересот
за депо и

Пос де посветено и на информирањето на граѓаните за 
надлеж о
Мисија  
повеќе м
правобранител  
Омбуд

Во 
правобранител кои  
нивото а

Об
година Не
од зем т
размената
канцелари

 
 
 

Што во 2008 го

 
Следење на 

ивоа, како и утврдун
арување на начелото на недискриминација и соодветна и правична застапеност 

на припадниците на заедниците. Ова се само дел од активностите предвидени во 
Програмата за работа што Народниот правобранител ќе ги спрове

 изготви посебни извештаи и информации што ќе ги достави до надлежните 
и, а потоа ќе станат достапни на јавноста преку вебстраната со цел 
ање за состојбите во ови

Народниот правобранител ќе се обиде да утврди како се одвива запишувањето 
 во матичната евиденција на родените, а посебно вни

ија а на децата во основните и средните училишта за нивните права и обврски 
н акцент на заштитата на децата од трговија со деца и употреба на алкохол и 

За да се утврди како работи судската администрација по однос на 
ето на принципот на судење во разумен рок, Народниот правобранител во 
на ќе посети дел од судовите.  

титата на животната средина и
 на Омбудсманот особено од аспект на почитувањето на законските прописи 

н рање на сметот. 

ебно внимание ќе би
н стите на Народниот правобранител преку медиумска кампања поддржана од 
та на ОБСЕ и Шведската агенција за меѓународен развој СИДА. Жителите на 

еста во државата за време на отворените денови на Народниот 
 ќе можат да се информираат како и за што се може да им помогне 

сманот во остварување на нивните загарантирани права. 

2008 година ќе продолжи дијалогот помеѓу локалните власти и Народниот 
 на две тркалезни маси во Кичево и Битола на  ќе се дискутира за 

 н  меѓусебната соработка и како таа да се подобри. 

уките за јакнење на капацитетите на институцијата ќе продолжат и во 2008 
. ма да изостане ниту меѓународната соработка со омбудсман институциите 
ји е во регионот, земјите членки на Европската унија и пошироко, додека 

 на искуствата од работата ќе се реализира преку студиската посета на 
јата на полскиот омбудсман. 
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 Под
интервенци
пред Ми
забрзува е
државна с
основа на 
инвалидско
неговата 
користе е
заедни
истиот пер
како член 
Подносите
транспорт
транспорт
поднел ба
одобрувањ
висината 
“Комер
цена е и п
 Сп
предметот
доставен 
врски 
чекало  
 Во
на 
правоб
откуп нео
фактот ш
задоволув
купопрода
продажба твена 
сопствено
 Во
Минист ст  
извести
резултат и
подносите
за пренос ско право како прв чекор 
во постапката за откуп на станот. 
 

 

ата побара 

е с  

утврдена содржината на 

ител утврди 

 р а

астар и запишување на правата 

 
ата за решавање во управна постапка 

одлучување на предметот и донесување 

о
беше прифатено. 

 Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива врз 
основа на напис објавен во дневниот печат и 
информација пласирана преку локална радио 

 

 
Од практиката 

 

носителот на претставката побара 
ја од Народниот правобранител 

  

Во претставката до Народниот 
правобранител подносителк

нистерството за транспорт и врски за 
њ  на постапката за откуп на стан во 
опственост наведувајќи дека врз 
решение на Фондот за пензиско и 
 осигурување во 1992 год. 
мајка склучила Договор за 

преземање дејства пред надлежниот 
второстепен управен орган бидејќи се уште не 
добила одлука по жалба против решение со 
ко  од трана на Секторот за премер и 
катастар - Скопје и било уважено нејзиното 
барање и 

њ  стан со Здружената самоуправна 
ца на град Скопје, а подносителот во 

иод го користел предметниот стан 
на семејно домаќинство. 
лот до Подрачната единица за 

недвижностите во новоформиран имотен лист 
за КО Центар II и покрај тоа што бил изминат 
подолг временски период.  
 Постапувајќи по формираниот 
предмет, Народниот правобран

 и врски Чаир на Министерството за 
 и врски во текот на 2005 год. 
рање за откуп на станот, заедно со 
ето за откуп, пресметката за 
на цената и потврда од АД 

дека станува збор за повреда на уставните и 
законските права на подносителката на 
претставка поради крајно непочитување на 
законски оп еделениот рок з  донесување 
одлука.  

цијална банка” -Скопје дека откупната 
с латена во целост. 
оред наводите од претставката, 
 заедно со потребните списи бил 
во Министерството за транспорт и 

 Покрај тоа, беше утврдено и дека 
предметната жалба била изјавена од лице 
коешто, согласно одредбите од Законот за 
општата управна постапка и Законот за 
премер, кат

каде неоправдано подолг период се 
на потпис од министерот. 

 обраќањето до надлежниот сектор 
Министерството, Народниот 

на недвижностите, во конкретната управна 
постапка не може да има својство на странка. 
 Со оглед на утврдената состојба до 
Комисиј

ранител укажа дека постапката за 
правдано се одолжува со оглед на 
то подносителот во потполност ги 
а условите што се предвидени за 
жба на стан од Законот за  
на становите во општес

во втор степен по предметите од областа на 
премерот, катастарот и запишувањето права 
на недвижностите во Владата на Република 
Македонија, Народниот правобранител упати 
укажување за приоритетно разгледување и 

ст. 
 текот на 2007 година 

одлука со која предметната жалба ќе биде 
отфрлена как  недозволена. Укажувањето 

ер вото за транспорт и врски го 
 Народниот правобранител дека како 

на неговата нтервенција на 
лот ќе му биде издадено решение 
 на станар

 

 

НП бр. 1904/05 
НП бр. 946/07 

НП бр. 192/07  
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станица за утврдување постоење 
дискриминиција врз одреден број на Роми со 
забрана на влез во угостителски објекти во 
Штип.  
 Во текот на пос
правобранител  д
обвинителство Штип 

се утврди казнена одговорност против 
пственици 

 однесување сториле кривично дело 
ротив слободите и правата на човекот и 
аѓанинот што е предвидено и 
нкционирано со член 137 од Кривичниот 

законик

граѓани

оради непостоењето на посебен 
Закон а

 
отстран

ат заштита од 
дискрим

правата

 
подносителката на претставката.  
 Постапувајќи по претставката каде е 
дадено укажување до првостепениот орган 
дека распоредување е извршено спротивно 
на законските одредби, како и дека актот со 

кој е извршено распоредувањето е укинато од 
страна на надлежната комисија и истото се 
смета за неважечко, односно не произведува 
правна сила, органот го извести Народниот 

е постапено по 
 на 

дена на работно 
редена пред да и 

биде донесено решението за распоредување.   
 

 
 

 Граѓани од Бор - Република Србија 

родниот правобранител побара од Фондот 

побарување на српскиот носител на 
о д

презема за заштита на  правата на странките. 

решенија за намален износ на пензиите со 

д странски органи, но заради 

старосни пензии и Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија им ја 
исплати пензијата од Република Македонија. 
 
 
 

тапката, Народниот 
о Основното јавно 
достави Барање за 

дговорност, односно да 

правобранител дека 
укажувањето и дека подносителката
претставката е распоре
место на кое била распоутврдување казнена о

со на објекти во Штип кои со 
нивното
п НП бр. 819/07  
гр
са

.  
 Постапувајќи по барањето на 
Народниот правобранител, Основното јавно 
обвинителство - Штип донесе решение за 
отфрлање на кривичната пријава против 
одговорните лица на објектите во Штип 
бидејќи не утврди дека во дејствијата на 
пријавените има елементи на наведеното 
кривично дело. Народниот правобранител 

поднесоа претставка затоа што по поднесено 
барање до Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија за остварување 
право на пензија за стажот остварен во 
Република Македонија биле донесени 
решенија, но пензијата и по протекот на 
неколку години не им била исплатена. 
 Постапувајќи по претставката 
На

те кои беа дискриминирани ги упати 
кривичното гонење да го продолжат со 
приватна тужба, а исто така им укажа и на 
можноста за меѓународна судска заштита 
пред Европскиот суд за човекови права.  
 П

за пензиско и инвалидско осигурување 
известување за причините поради кои не е 
исплатена пензијата, односно дали е 
донесено решение од српскиот надлежен 
орган и дали е намирено оштетното 

за заштита од дискриминациј  во кој 
прецизно би бил дефиниран поимот 
дискриминација и органот што би бил 
надлежен за преземање соодветни мерки за

осигурување согласно дре бите на 
Договорот за социјално осигурување на двете 
земји и доколку е така кои мерки Фондот ги 

ување на последиците од 
дискриминаторско однесување, како и 
немањето храброст на надлежните органи 
кои се должни да обезбед

 Според известувањето на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување се 
додека српскиот надлежен орган не донесе 

инација и непрактикувањето на 
одлуките на Европскиот суд за човекови 
права, за жал остана неуспешен обидот да се 
утврди постоењето на дискриминација и 
санкционирањето на нејзините чинители. 
 

кои ќе го исклучи македонскиот стаж, Фондот 
не може да врши исплата на пензијата од 
причина што потребно е согласно Договорот 
за социјални права, да се рефундираат 
средствата затоа што Србија плаќала за 
македонскиот стаж кој бил земен на нејзин 
товар. 

   

Во претставката на граѓанка од Скопје 
беше побарана интервенција за заштита на 

 Заради остварување на правата на 
подносителите на претставката, иако 
Народниот правобранител не е надлежен да 
интервенира пре

НП б

 од работен однос поради 
непостапување на првостепениот орган, 
Царинската управа при Министерството за 
финансии по донесената одлука на 
надлежната второстепена комисија, а заради 
извршено незаконско распоредување на

забрзување на постапката телефонски 
интервенираше до надлежниот орган за 
пензиско осигурување на Србија во Бор, по 
што беа донесени решенија со кои на 
подносителите им се одреди нов износ на 

р. 1062/07  
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Адвокат од Кавадарци како 
полномошник на повеќе
Кавадарци поднесе претстав
правобранител затоа што н

извршени од 
врз основа 
придонесот, не можеле да остваруваат права 
д пензиското и инвалидското осигурување 
идејќи Фондот на пензиското и инвалидското 
сигурување одбивал да постапи по 
н ни судски пресуди иако и 
о одавецот биле доставени 
брасц

 би

ична

т
осигуреникот ако ги исполнил 

 д

 на 
 да преземе мерки за евидентирање 

на пензискиот стаж кај наведените лица за 
кои бил доплатен придонесот, а за 
работодавците да донесе решение за 
задолжување со каматата или повторно да 

до судот за наплата на 
 укажување на Народниот 
беше постапено и 

 претставката ги остварија 
 согласно законската регулатива.   

 

 

 Граѓанин од Скопје до Народниот 
п днесе претставка затоа што 
Ф кој студира постапувал 
противно на Законот за издавање вредносни 
онови ваучери бидејќи списоците за 
доделување 

 сл
у ол ен

 а  

акедонија кои за 
рвпат т в вр

 

ние и наука, според процентот на 
апиша

Заради заштита на правата на 
п претставката, но и на 
д Народниот правобранител 

 усно м а

т  т

НП бр. 1596/07 

 ѓраѓани од 
ка до Народниот 
аведените лица 
дски пресуди 

поднесе тужба 
каматата. По ова
правобранител 
подносителите наиако имале правосилни су

страна на овластен извршител, 
на кои е извршена доплата на 

о
б
о
аведените изврше
д страна на работ
о ите М-8  за дополнително платениот 
придонес.  
 Постапувајќи по барањето на 
Народниот правобранител, Фондот достави 
информација дека не се постапувало по 
судските персуди затоа што не била платена 
и каматата иако во пресудите не била 
определна каматата и не ло утврдено 
задолжување. 
 Заради расчистување на ова 
прашање, особено со оглед на фактот што во 
пресудите не е внесена каматата, Народниот 
правобранител одржа консултативна средба 
со одговорни лица од Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија на 
која  укажа дека не е во согласност со закон 
да се бара извршување на обврски за кои не 
е донесена судска пресуда и дека пресудите 
такви какви што се треба да се спроведат и 
на осигурениците да им се признае 
ензиск  п иот стаж за кој е извршена доплата на 
придонесот. Во оваа смисла Фондот зазел 
став за кој биле инфромирани сите подрачни 
единици, според кој, во услови кога 
работодавците постапиле по судските 
пресуди и го платиле придонесот во 
мат та евиденција да се утврди стажот на 
осигурување и остварената плата за 
периодот за кој е платен придонесот и 
истовремено во случај кога работодавецот го 
платил само придонесот, но не и каматата, по 
службена должност да се донесе решение за 
задолжување на работодавецо  да ја плати 
каматата, а 
аконск усз ите лови со оплатениоит придонес 
да го оствари правото на пензија, односно во 
матичната евиденција да му се евидентира 
стажот за кој е доплатен придонесот . 
 Имајќи го предвид ваквиот став на 
Фондот кој е во согласност со законската 
регулатива, Народниот правобранител уште 
днаш побара Подрачната единицае
Фондот

правата

НП бр. 2501/07 

равобранител по
акултетот на 

с
б - 

на ваучерите ги правел не само 
врз основа на предвидените у ови во 
Законот, тук како доп нител  услов бил 
внесен и успехот на студентите. 
 Постапувајќи по претставката 
Народниот правобранител утврди дека не се 
постапува согласно од Законот за издавање 
на вредносни бонови - в учери според кој 
издавањето на ваучери се врши за набавка 
на компјутери за потребите на студентите 
државјани на Република М
п се запишуваа о за шната година 
од студии во учебната 2007/2008 година на 
високообразовните установи во Република 
Македонија. Распределбата на ваучерите на 
високообразовните установи се врши врз 
основа изготвена листа од Министерството за 
образова
з ни редовни студенти за првпат во 
завршната студиска година во учебната 
2007/2008 година, во вкупниот број запишани 
студенти за првпат во завршната студиска 
година во учебната 2007/2008 година на 
високообразовните установи во Република 
Македонија. 
 Народниот правобранител утврди 
дека единствен основ за остварување право 
на ваучер имаат студентите кои за првпат 
запишале последна година на студии во 
учебната 2007/2008 година. Други 
дополнителни услови не беа предвидени, 
ниту беше дадена можност на 
високообразовните установи или на 
надлежните министерства да предвидуваат 
дополнителни критериуми за остварување на 
наведеното право.  
 
односителот на 
ругите студенти, 
и  и пис ено се обр ти до 
Министерството за образование и наука и до 
Факултето  на кој студира подноситело  со 
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 е и  ст

се ограничува правото на дел од 
тудент

и

 ва ипо

 Владата одлучи да се обезбедат 
редств ва си

и

ање 
а на   

о ш
н б

вка
р д

у

ата 
инистерството за образование и наука го 

и иот правобранител дека 
д ишта е дистрибуирано 
оодветно упатство во кое се наведува во кои 
учаи

и сл е те
б

и р

 

е

 надлежниот меѓуопштински центар за 
с и до Јавната установа за 

жување деца со воспитно-социјални 

анител 
зврши ужбен 

о у

 н  а  з
н

е в м
н у р

равоб

 установа под постојан надзор на 
ентар

со  ш

а а  

 
едовното образование каде продолжи со 
школкувањето без никакви проблеми, за што 

укажување дека не е во согласност со 
Законот како еден од условите за добивање 
ваучер да бид  успехот на удентите, 
затоа што таков услов не е предвиден со 
Законот и дека со предвидувањето на овој 
услов  
с ите кои ги исполниле законските 
услови за добивање ваучер.  
 Постапувајќи по укажувањето и 
барањето на Народниот правобранител беше 
доставено известување дека како кр териум 
веќе не се применува успехот во 
студирањето или некои други услови надвор 
од законски предвидените, туку дека 
ваучерите ќе се доделу ат по принц т 
„прв дојден прв услужен„. Воедно во 
меѓувреме
с а за доделување учери за те 
студенти што ги исполнуваат предвидените 
услови, односно се извршија соодветени 
измени и дополнувања на Законот.    
 

  

Подносител се обрати до Народниот 
правобранител зарад  повреда на правата на 
неговиот син од страна на средното училиште 
во кое учел затоа што при запишувањето во 
трета година не бил ослободен од плаќ
н доместокот за упис и покрај 
неповолната материјална состојба на 
семејствот , поради то на родителот му 
било кажано дека неговиот си  нема да иде 
запишан. 
 Постапувајќи по претста та, 
Народниот правоб анител се обрати о 
надлежната служба во Министерството за 
образование и наука и до директорот на 
средното училиште, кажувајќи на потребата 
за ослободување од обврската за плаќање 
уписнина и овозможување натамошно 
школување на синот на подносителот.  
 Постапувајќи по барањ
М
нформира Народн
о средните учил
с
сл  учениците не треба да се обврзуваат 
со плаќање надоместок при запишување, 
меѓу кои  во учај на т шка ма ријална 
состојба. Очигледно еше дека училиштето 
не го почитувало Упатството, но по 
интервенци те на Народниот п авобранител 
синот на подносителот на претставката беше 
ослободен од плаќање уписнина, по што го 
продолжи школувањето. 
 
 

 

 

 По поднесена претставка од Првата 
амбасада на децата во светот „Меѓаши„ од 
Скопје во која се бараше заштита на правата 
на малолетно дете кое неколку дена живе ло 
со неговата почината мајка и не посетувало 
настава, а никој не реагирал и не биле 
преземени мерки за заштита и згрижување на 
етето, Народниот правобранител се обрати д
до
оцијална работа 
згри
проблеми - Скопје каде детето беше времено 
сместено и побара известување за 
сместувањето на детето, за неговата 
психичка состојба, како и дали со детето 
работат стручни лица со цел да се олесни 
надминувањето на психичкиот шок што го 
доживеало.  
 Воедно, Народниот правобр
и  увид и сл разговор со 
директорот и одделенската наставничка на 
осн вното училиште каде што чело детето 
укажувајќи на потребата за следење на 
редовноста а учениците и поголем  грижа а 
состојбата и социјалните проблеми а децата, 
со ц л балго ре ено делување на 
надлежните и стит ции за соодветна и б за 
заштита на децата.  
 Исто така, ценејќи дека не е 
најсоодветно решение сместувањето на 
детето во Јавната установа, Народниот 
п ранител побара Центарот за социјална 
работа да ја преиспита можноста за 
сместување на детето во згрижувачко 
семејство на кое би му се понудиле соодветни 
услови и преку кое во содејство со 
надлежните стручни служби би се надминала 
емотивната и психичката состојба кај детето.  
 Постапувајќи по барањата и 
укажувањата на Народниот правобранител 
детето само времено беше сместено во 
Јавната
Ц от за социјална работа, а во 
натамошниот период  оглед на тоа то и 
Центарот за социјална работа оценил дека не 
е најдобро решение сместувањето на детето 
во наведенат  уст нова, донесе решение за 
сместување на детето во СОС - Детското 
село во Скопје. Заради надминување на 
евентуалниот стрес, кај детето беа направени 
и мултиконзилијарни испитувања од 
здравствен и психосоцијален аспект и 
вклучени беа стручни тимови за семејна 
терапија. Подоцна детето беше вклучено во
р
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ародниот правобранител  беше запознат и 
д „мајката„ која се грижеше за детето. 

 

 
ма л
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Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива за 
преиспитување случај во село во околината 
на Прилеп заради обезбедување заштита на 
правата на дете, кое според информациите 
објавени во одредени средства за јавно 
информирање, било жртва на сексуална 
злоупотреба од друг малолетник од истото 
село. 
 Со оглед на тоа што стануваше збор 
за деца, односно за дете сторител кое не е 
кривично одговорно и за дете жртва, 
Народниот правобранител побара од 
надлежниот центар за социјална работа да 
реземп е мерки спре  детето сторите  и 
спрема детето жртва со цел да се утврдат 
причините за несоодветното однесување на 
детето сторител, да се преземат мерки за 
подобрување на неговото однесување за да 
не врши во иднина такви дела и особено да 
се преземат мерки детето жртва 
арадиз  надминување на евентуалните трауми 
што ги доживеало. Во таа смисла Народниот 
правобранител побара Центарот да работи 
со двете семејства и со двете деца, со цел да 
им помогне стручно или на друг начин, да  
изврши надзор над родителското право во 
двете семејства и доколку е потребно да 
преземе и други мерки ако причина за 
таквото однесување на децата било 
несоодветното однесување на семејството, 
нивната негрижа  и сл.     
 Постапувајќи по барањата и 
интеревенциите  на Народниот 
правобранител, Центарот достави 
информација дека се преземени повеќе 
дејства  и мерки за кон татирање на 
фактичката сос ојба, по што уследило 
изрекување мерка предупредување за 
вршење на родителското право на мајката на 
детето што го строрило насилството. По 
дополнителните барања  на Народниот 
правобранител дали и натаму се работи со 
семејствата и дали се обезбедува  
соодветна работа со детето сторител и со 
детето жртва беше добиена информација 
дека стручниот тим на Центарот продолжил 
да дава стручна психосоцијална помош и 
поддршка за малолетникот - сторител и за 
неговото семејство, а продолжил и со 
реземп ање соодветени мерки за помош и 
заштита на детето жртва и на неговото 
семејство. 
 

 

 Жителка на С опје до На одн от 
правобранител одн се претставка во оја 
побара заштита на правата повредени од АД 
"Топлификација" - Скопје и 
"Електростопанство на Македонија - ЕВН" 
Скопје поради  што б а задолжен о 
сметки за електрична и топлинска енергија 
кои не ги направила, односно сметките би
н
танот, а таа не 
орисник на услугит

 Постапувајќи по претставката 
Народниот правобранител оцени дека 
правата на подносителката на претставката и 
се повредени поради што, имајќи предвид 
дека долгот за потрошена електична и 
топлинска енергија бил на претходниот 
корисник на станот, побара наведените јавни 
претпријатија да не ја задолжуваат 
подносителката и да извршат промена на 

те  екорисник во сметки за лектрична и 
топлинска енергија. 
 Укажувањето на Народниот 
правобранител беше прифатено како во 
поглед на промена на името на корисникот на 
услугите, така и во поглед на ослободување 
од долгот затоа што не беше направен од 
страна на подносителката на претставката. 
 

 

 Подносител од с. Опае, Кумановско во 
претставката наведе дека АД "Македонски 
телекомуникации", Подрачна единица - 
Куманово го задолжувала со плаќање сметки 
за телефон за време кога објективно не бил 
во можност да ги користи услугите поради 
воените дејствија во Републиката.  
 Народниот правобранител изврши 
увид на самото место и оц ни ка нема 
поставено телефон ка мрежа, однос о дека 
АД "Македонски телекомуникации" не дава 
услуги за кои би можело да бара наплата, за 
што писмено се обрати до АД "Македонски 
телекомуникации" - Скопје при што приложи 
фотографии направени при увидот.  
 Во таа смис а Народниот 
правобранител побара подносителот да  се 
задолжува со сметки за услуги кои не ги 
користел што беше прифатено и долгот беше  
отпишан, а беше прифатено и барањето на 

зподносителот а повторно инсталирање 
телефонски приклучок и користење на 
услугите на АД "Македонски 
телекомуникации".   
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олжност повторно го разгледа предметот, 
тврди дека се исполнети условите за 
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п ние за уважување на 
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До Народниот правобранител беше 
поднесена претставка затоа што на сопругата 
на подносителот со решение на Центарот за 
социјална работа и беше укинато правото на 
социјална парична помош со образложение 
дека сопругот бил во работен однос според 
податок добиен од Агенцијата за 
вработување.  
 Постапувајќи по претставката и по 
спроведената постапка Народниот 
правобранител утврди дека податокот даден 
од  Агенцијата за вработување не е точен 
што беше утврдено и од Државниот 
инспекторат за труд при Министерство за 
труд и социјална политика. Поради тоа 
Народниот правобранител констатира дека 
странката неосновано го изгубила правото на 
социјална парична помош врз основа на 
погрешно даден податок од Агенцијата за 
вработување. 

По преземените дејстви 
Н
транката повтор
виденцијата на неврае
Н иот правобранител упати препорака 
до Министерството за труд и социјална 
политика и побара да се преиспита 
донесеното првостепено решение со кое 
престанало правото на користење на 
социјална парична помош, имајќи го предвид 
утврдениот факт дека податокот даден од 
Агенцијата за вработување беше погреше  и 
во таа смисла да се донесе друго решение со 
кое на странката ќе и се признае правото на 
социјална парична  денот на 
неоснованото укинување  наведеното 
право.  
 По упатеното укажување, извршените 
увиди во Министерството за труд и социјална 
политика - Скопје и дополнителните 
укажувања, жалбата не беше прифатена 
поради неблаговременото поднесување. 
 Меѓутоа Народниот правобранител ја 
продолжи постапката и побара по службена 
должност да се преиспитаат донесените 
решенија и доколку не постојат други докази 
и факти што би биле пречка за остварување 
социјална парична помош да се продолжи со 
нејзина исплата. По препораката не беше 
постапено поради што Народниот 
правобранител во два наврати го 
информираше министерот за труд и 
социјална политика, а дополнително изврши 
и уште неколку увиди во Министерството за 
труд и социјална политика. 
 По повеќето интервенции на 
Народниот правобранител

з
д
у

ње на
озитивно реше
ж , во кое во об зложението изричито 
се повика на спроведената постапка и 
препораките на Народниот правобранител 
како основ за повторување на постапката и 
остварување на  правото на социјална 
парична помош.  
 

 

 Граѓанка од Скопје побара 
интервенција од Народниот правобранител, 
затоа што Меѓуопштинскиот центар за 
социјална або  на град копје, неосновано 
и го прекинал п авот  на паричен надоместок 
за помош и нега од друго лице бидејќи 
наводно во определениот рок не ги доставила 
потребните документи кои биле релевантни 
за одлучувањ
Н волна д наведеното решение 
странкат  подн ла жалба п  која подолг 
период не беше постапено. 
 Постапувајќи по претставката 
Народниот правобранител м  укажа на 
Министерството за труд и социјална политика 
дека странката  благовремено ги доставила 
пот бните документи по пошта, за то 
постоеше соодветен доказ и побара при 
разгледувањето на 
предвид тој факт и да се одлучи во з конс и 
предвидениот ок.  
 ост пувајќи по укажувањата на 
Народниот правобранител, Министерството ја 
уважи жалба а  во решението изричито 
беше наведе о д ка еден од основите за 
прифаќање на жалбата било укажувањето на 
Народни т правобр нител.  
 Во овој случај беше евидентна 
спремноста надлежните органи да ја признаат 
гр а и да ги поч ува препоракит и 
укажувањата на Народниот правобранител, 
што  придонесува граѓаните побрзо и полесно 
да ги остваруваат нивните права, без водење 
судски или ата ошни управни постапки.  
 

 

 Подносител од Гостивар поднесе 
претставка поради повреда на правата од 
Фондот за здравствено осигурување, 
Подрачна служба - Гостивар заради 
неспроведување одјава од здравствено 
осигурување како осигуреник по основ на 
вршење самостојна дејност и невршење 
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л

пријава по основ на евидентирана 
невработеност во Агенцијата за вработување. 
 Од наводите беше утврдено дека 

осигурување поради што не добивал
артони и дека има решение од Регионалната

односителот од 
еплатени придо

к
з и

иска дејно т, а од Цен ралниот 
регистар на Републи а Македонија 
занаетчискиот дуќан бил избришан од 
евиденција.  
 Известувајќи ја Подрачната 
канцеларија на Фондот во Гостивар, 
Народниот правобранител укажа дека нема 
законски основ поради неплатените 
придон
престанал да постои, да не се признае 
својство на осигуреник по друг основ по кој 
редовно се уплатува ридоне от, а ека за 
неплатените придонеси Фондот може да  
покрене соодветна постапка за присилна 
наплата. Поради тоа Народниот 
правобранител побара да се спроведе 
одјавата од претходниот основ и да се 
прифати пријавата по основ на 
невработеност по кој Агенцијата редовно ги 
намирува обврските кон Фондот. 
 Укажувањето на Народниот 
правобранител беше прифатено и 
подносителот  го оствари неговото право.  
 

  

Граѓанин од Кичево поднесе 
претставка до Народниот правобранител 
затоа што иако како крводарител бил 
ослободен од плаќање трошоци за 
здравствени услуги, врз основа на интерен 
кт на ства јавна здрав ена станова  л 
задолжен да плати одреден износ на 
трошоци за болничко лекувањ   наводно 
заради заштита од заразни болести.  
 Народниот правобранител утврди 
дека наведениот надоместок го плаќаат сите 
корисници на здравствени услуги во 
посочената здравствена установа, независно 
дали се ослободени или не од плаќање на 
трошоците за лекување или за други 
здравствени услуги.  
 Со оглед на тоа што воведувањето на 
ваков надоместок нема основ во законската 
регулатива, Народниот правобранител упати 
препорака до здравствената установа, а за 
случајот ги информира Министерството за 
здравство и Фондот за здравствено 
осигурување, по што управниот орган на 
здравствената установа  го прифати 
укажувањето на Народниот правобранител и  

веднаш донесе одлука за измени на 
Ценовникот
плаќаат

Во наведе
лен беше утвр
одредбата со која се воведува плаќањето на 
наведениот надоместок, а во посебен член се 
утврди дека одлуката за измена на 
Ценовникот е донесена  врз основа на 
укажувањето на Народниот правобранител.  
 

  

Подносител од Тетово поднесе 
претставка  во која укажа на повреда на 
негови права од Секторот за урбанизам при 
Општина Тетово во постапката за издавање 
извод од детален урбанистичк план.  
 Првостепениот орган не ја прифати 
Препораката на Народниот правобранител со 
која беше побарано на подносителот да му се 
издаде извод од важечкиот урбанистичкиот 
план донесен и стапен на сила од 2005 
година. Наместо тоа на подносителот му 
беше издаден извод од планот донесен во 
1973 година.   
 Постапувајќи по жалбата  
подносителот, минис т з анспорт и 
врски жалбата ја уважи, а првостепеното 
решение го поништи. Во повторената 
постапка првостепениот орган на 
подносителот на претставката му издаде 
извод од важечкиот детален урбанистички 
план со што беше потврдена оправданоста на
репораката на На

 

 Во поднесена претставка 
подносителот укажа на повреда на правата во 
постапка по управни акти донесени од 
Градоначалникот на Општина Карпош за 
отстранување дел од ограден ѕид кој со 
димензиите делумно отстапува  од 
добрениетоо  за градење.  

 Постапувајќи по претставката, 
Народниот правобранител побара од 
Градоначалникот на Општина Карпош 
постапката за присилно извршување времено 
да биде запрена од извршување до 
донесувањето на одлуката по жалбата од 
второстепениот орган и до донесување 
длука надлежниот  до на  орган за оделување 
градежно земјиште за дооформување на 
градежната парцела со цел предвременото 
отстранување на градбата да не предизвика 
ненадоместлива штета.  

НП бр. 2815/07 

НП бр. 2045/07 

НП бр. 1955/07 
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в на судска одлука донесена 
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 Донесувањето н  новиот детален 
урбанистички план е основната причина 
Народниот правобра
вој инструмент, 
ретстојната постапка
детален 
со е реални претпоставки за задржување 
на градбата.  
 

  

Подрачната канцеларија на 
Народнио правобра тел  Битола покрена 
постапка по соп
с ата за јавно информирање 
констатира попречување во арувањето 
на правото на граѓаните на документи со 
адреса на улица "Прва" на која имаа 
живе лиште/ ште. 
 Подрачната канцеларија на 
Народниот правобранител во разговоро  со 
вработени во Општина Битола побара 
доставување список на улици во Битола кои 
при ажурирањето биле испуштени во 
компјутерската евиденција на органот за 
внатрешни раб
 По ставувањето а списоко до 
соодветните институции во Скопје, Одделот 
за граѓански работи на Министерството за 
внатрешни работи го извести Наодниот 
правобранител дека во новодоставениот 
список на улици во Државниот завод за 
статистика п стојат спу тен те улици 
("Прва", "Безистен" и "Пелагонија") и дека тие 
се вметнати во информацискиот систем на 
Министерството, што значеше дека Секторот 
за внатрешни работи - Битола може да 
издава лични документи во кои ќе бидат 
внесени наведените улици. 
 

 

 Граѓанин од Кичево побара 
интервенција од Народниот правобранител 
поради непостапување на Основниот суд 
Скопје II - Скопје  по стечајна пријава за ХУП 
“Метропол”- Скопје во стечајна пост
отворена со Решение во врска со наплата на 
побарување утврдено во истата уште во  
ноември 2001 година. 
 Во текот на постапката судот и 
стечајниот управник тврдеа дека исплаатата 
е извршена поради што Народниот 
правобранител побара тврдењето да биде 
поткрепено доказ за сплата. 
 Во ната шни  тек а постапката 
откако беше к нстатирано д ка сплатата 
сепак не била извршена, Народниот 

правобранител побара од стечајниот 
управник веднаш да поста
ш ше ифатено, т а што со нал за 
исплата на односителката на претставката и 
беше удоволено барањето што беше предмет 
во претставката. 
 

 

 Подносител од Битола поднесе 
претставка до Народниот правобранител во 
која побара интервенција заради неоправдано 
одолжување на вонпарнична постапка пред 
Основниот суд во Куманово. 

Во теко 
к
о доставувањето 

 вонпроцеснаво
материјални проб ми со ои Осно иот суд 
во Куманово се соочуваше подолг период. 
 Одлук та на судот епак беше 
доставена до странката - подносител на 
претставката, но со посредство на 
Канцеларијата на народниот правобранител 
во Битола. 
 

 

 По поднесена претставка од мајката, 
Народниот правобранител покрена постапка 
поради сомнение дека полициски службеници 
од Секторот за внатрешни работи во Охрид ги 
повредиле слободите и правата на 
малолетник од с. Волино - Охрид. 
 Во текот на постапката, Секторот за 
внатрешна контрола и професионални 
стандарди не утврди одговорност кај 
полициските службеници и покрај тоа што 
Народниот правобранител прибра доволно 
материјални и вербални докази што укажуваа 
на основано сомнение дека тие ги повредиле 
правата на малолетникот. 
 Поради основано сомнение дека при 
преземањето полициски овластувања 
полициските службеници примен е сила и 
средства за присилба со намера од 
малолетникот да изнудат признание за 
сторено казниво дело, Народниот 
правобранител против четворица полициски 
службеници од Секторот за внатрешни 
работи во Охрид поднесе Барање за 
покренување постапка заради утврдува
к
ачење и друго 
онижувачко постапување
ч 42, став 1 од Кривичниот законик на 
Република Македонија. 

НП бр. 672/07 

НП бр. 1471/07 

НП бр. 2411/07 

НП бр. 1830/07 
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 Откако оцени дека барањ то на 
Народниот прав бранител  основано, 
Оновното јавно обвинителство од Охрид 
побара спроведување истрага од Основниот 
суд во хрид за осомничените полициски 
службеници поради основано сомнение за  
с  кривично дело против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот. 
 

 

 Подносителка од Скопје поднесе 
претставка поради тоа што Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија 
одбивал да потп ше договор со 
Здравствената ус ова во која 
подносителката била носит л на дејноста, 
само поради тоа што ги исполнувала 
условите за остварување право на старосна 
пензија, односно била корисник а пензија. 
 Според Народниот правобранител, 
ваквиот став на Фондот го ограничува 
правото на работа на лицата корисници на 
пензија, но пред се правото на осигурениците 
да изберат лекар, односно здравствена 
установа  каде ќе се лекуваат.  
 Народниот правобранител упати 
укажување до Фондот дека постапува 
спротивно на законската и подзаконската 
регулатива затоа што ниту во Законот, ниту 
во подзаконскиот акт старосната граница или 

не сстатусот пензионер  е предвидени како 
критериуми или услови а склучување или 
несклучување договор, меѓутоа Фондот а 
дравствено осигурување на Македонија з
редвидува овој кр
м го нуди на здравствен
в с
дополнителен критериум кој е услов за 
склучување, односно несклучување на 
договорот.  
 И покрај забелешките  укажувањата 
дека Фондот воведува дополнителен 
критериум при одлучувањето, кој не е 
предвиден ниту во Законот ниту во 
подзаконските акти, Фондот за здравствено 
осигурување не го промени ставот и  
д чи договор о приватни здра ствени 
установи доколку носителите на дејноста ги 
исполнуваа усл вите за пенз ја иако ва 
право не го користат.  
 Со ставот на Народниот 
правобранител  се согласи и Министерството 
за здравство и му 
постапува незаконски. Сепак Фондот 
повикувајќи се на дискрециското право да 
одлучува со кого ќе склучи договор не го 
промени ставот и продолжи да одбива 
склучување договори со здравствени 

установи во кои осители  дејноста се лица 
што исполниле услови за пензија или се 
пензионери.  
 Народниот правобранител ја запре 
постапката затоа што странката поведе 
судска постапка. 
 

 

 Поднесена е претставка до Народниот 
правобранител во контекст на која до 
првостепениот управен орган е дадена 
препорака за приоритетно постапување и 
длучување по предметот, со напомена декао
о случајот станув
противно на од
д онализација и авилата на равната 

а. 
 По повод дадената препорака 
Комисијата за денационализација воопшто не 
го извести Народниот правобранител за 
преземените мерки иако во неколку наврати
беа доставени ургенции и беше направен 
увид во списите од конкретниот предмет, од 
каде Народниот правобранител неспорно 
утврди дека не е преземено ниту едно 
дејство, а странките барањето го имаа 
комлетирано со си е потребни докази. 
 За овој случај, како и за многу други 
вакви и слични  
беше известен и министерот за финансии кој 
не презеде никакви дејствија.  
 Покрај ова, согласно овластувањата 
Народнио  п авобранител онтунуирано 
преземаше дејства пред надлежните државни 
органи при што, меѓу другото, во неколку 
наврати ги извести претседателите кои 
раководеа и се уште раководат со означената 
комисија, како и Владата на Републи
М
властувањата да
проведување на 
Н иот равобранит односно 
поčитување на нивната содржина. 
 Едновремено, за констатираната 
општа состојба и за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување 
и заштита на уставните и законските права на 
граѓаните во ваквите по тапки Народниот 
равоб  п ранител го информираше и 
Собранието на Република акедонија со 
годишен извештај. 
 Наместо почитување на 
интервенциите на Народниот правобранител 
имаше и случаи на недолично постапување 
на одделни секретари на комисии. 
 
 
 

НП бр. 1972/07 

НП б . 1551/04 р
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Подносителот на претставката од 
Народниот правобранител побара 
интервенција за заштита на неговите права 
повредени од страна на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 
затоа што земјоделското земјиште во 
сопственост на државата не било воведено 
о негово влв
оговор. 

По инте
п ра

на Државниот инспектор за 
земјоделство при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство – 
Подрачната  во Штип  го воведе 
земјиштето во владение на подносителот со 
што тој го оствари неговото право.  
 

 

 Подносителот во претставката наведе 
дека од страна на комунален инспектор при 
Општинскиот инспекторат - Битола во 
присуство на полициски службеник му било 
подигнато неговото хаварисано возило и дека 
ри поп дигањето возилото било оштетено. 
Подноситолот исто така, наведе дека за 
преземените дејствија на самото место не 
бил составен записник од кој би се утврдило 
какви дејствија се преземени и оштетувањата 
на возилото направени при подигањето како 
доказ за барање надомест на штета. 
 По утврдување на состојбата и 
дадено укажување на Народниот 
правобранител до комуналниот инспектор 
при Општинскиот инспекторат - Битола дека 
за извршениот инспекциски надзор, 
инспекторот е должен да сост  запи  и 
а го достави до физичкотод
однесува
омуналниот ин
укажувањето
 

 

 Подносителот во претставката 
доставена до Народниот правобранител 
укажа на непочитување на судско 
порамнување постигнато пред Основен д 
о Стру д ав га о  стран  на Општина Струга. 

 Откако Народниот правобранител 
утврди дека не се почитува судското решение 
упати укажување до општината дека е 
должна да го спроведе порамнувањето 
постигнато пред горенаведениот суд. 

 По интервенцијата на Народниот 
правобранител надлежните органи презедоа 
дејстви   го извршија судското 
порамнување. 
 

 

 Подносителката на претставката 
обара интервенп
права од работен 
а в. д. директорот
Крива
 По утврдување на состојбите 
Народниот правобранител упати препорака 
со која побара в. д. директорот на ЈЗУ 
Здравствен дом на Крива Паланка да ја 
распореди подносителката на работно сто 
с о законот. 
 В.д. директорот на ЈЗУ Здравствен 
дом - Крива Паланка постапувајќи по 
препораката со решение подносителката на 
претставката ја прераспореди од работното 
место виша медицинска сестра на Брза 
п на работн  ме то главна сес ра во 
Домот, кое одговара на степенот на стручна 
подготовка а подносителката на 
претставката. 
  

 Подносителот на претставката од 
Народниот правобранител побара 
интервенција за заштита на неговите права 
од работен однос.  
 Во претставката подносителот наведе 
дека со Решение донесено од директорот на 
Управата за јавни приходи бил распореден од 
работно место раководител на сектор на 
работно м сто со звање советник за 
персонални, општи и заеднички работи во 
УЈП Регионална дирекција Тетово. 
Незадоволен од таквото решение вложил 
жалба, која Агенцијата за државни 
службеници како второстепен орган со 
Одлука ја уважила, првостепеното решение го 
укинала и предметот го вратила на повторно 
одлучување. Сепак, и по истекот на осум 
месеци Управата за јавни приходи не 
постапила по одлуката. 
 По барањето известување и 
укажување од страна на Народниот 
правобранител да биде известен за 
причините п ради кои не е постапено по 
одлуката на второстепениот орган и одлуката 
да се спроведе, Управата за јавни приходи-
Генерална дирекција Скопје извести дека во 
постапката на повторно одлучување со 
Решение на директорот на Управата за јавни 

НП бр.  2410/07 

НП бр.  535/07 

НП бр.  2879/07 

НП бр.  396/07 

НП бр. 1166/07 
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 вањето на Народниот 
равобранител Управата на Затворот 
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приходи извршено е распоредување на 
работно место и е утврд

 
 
 
 
 

 

 

 Подносителката на претставката 
побара интервенција поради непостапување 
на Управата на Затворот Гевгелија по 
поднесено барање на осудено лице за 
безбедување на потребната документација

НП бр.  1150/07 
 
 
 
 

о
за  

 
 
 
 
 
 
 

По укажу
п
Гевгелија персоналнот  досие и целокупната 
документација на осуденото лице од КПД 
“Идризово” о доставила до Затворот 
Гевгелија ака то на осуденото лиц му 
беше овозможе да подне бар  за 
условен отпуст. 
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 единици во  е
реку подрачните канцеларии во: Битола, Ки
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Организација и начин на работа
 

Организацијата на работата на Нар
со Уставот на Република Македонија и За
обезбедување систематичност во раб
програмираните задачи, Народниот пра
извршува преку организациските

ниот правобранител е утврдена согласно 
нот за народниот правобранител. Заради 
тењето и со 
об тел делокругот на работата го 
 седиштето на институцијата во Скопј  и 
чево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип. п

 
Кадровска екипираност 
 

 Во текот на 2007 година Народниот
еден во стручната служба во седиштето на
во подрачната канцеларија во Битола. 

 Според квалификациската структ
образование, 19 со средна стручна подгото
45 се жени, а 27 мажи. 

 Во Народниот правобранит

авобранител враб
 во 

а вработените 52 се со високо 
ка и еден со овно образован Од нив 

 Македонци, 25 Албанци, по двајца Срби, 
едница и еден Бошњак. 

от правобранител се обезбедуваат од 
07 година предвидените активности на 
тивните прописи беа реализирани со 
едства за разлика од претходната година 
ституцијата. 

ување други активн ти од аспект на 

Р  Вл си, еден припадник на турската

 
 
Средства за работа 
 
 Средствата за ра  на Народ
Буџетот на публика М кедонија о 
Народниот правобранител с
5
то значително го

 Недостатокот  сре ства за изв
промоција на Институција а беше покрие
агенција за меѓународен развој (СИДА) и О
Мисија во Скопје (ОБСЕ).  

 Како и во претходните години 

со нан ска поддршка од Шведската 
ганизацијата за езбедност и работка - 

наш може да се констатира дека ваквиот 
озицијата и надлежностите на Народниот 
стем на Република Македонија бидејќи 

начин на финансирање не е адекватен на
правобранител во уставно - правниот 
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 п  ре  
и речка за остварување на 

 на ова прашање со востановување 
независен систем на финансирање на Народниот 

равобранител.

зависноста во оглед на финансиските с
намалува самостојноста и независноста 
функцијата. Поради тоа, неопходно е разрешување
нов, современ, транспарентен и 
п

дства од извршната власт значително ја 
претставува п
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*  Четв ниц ари и по еден заменик в ра нце : Битола, Кичев ца, Тетово и Штип орица заме и во канцел јата во Скопје о под чните ка ларии во о, Куманово, Струми
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