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Почитувани,  
 

Историјата на човештвото бележи 
големи цивилизациски придобивки на планот на 
човековите права, но денешниот живот говори за 
фактот дека со развојот на општеството 
секогаш се јавуваат нови и нови форми на 
повреди на човековите слободи и права.  

Таквата реалност оди во спрега и со 
развојот на омбудсман институциите секаде во 
светот. Тоа значи дека од зачетокот на 
концептот на омбудсманството во светот до 
денес, постои перманентно развивање на 
неговите функции и проширување на 
надлежностите, што претставува одговор на  реалноста и секако одговор на 
потребите на граѓаните заради кои и постои. 

Омбудсман институцијата во Република Македонија, ако се има предвид 
Уставот и Законот, од самиот почеток е сосема добро позиционирана во 
општеството. Секако, нејзиниот развој не беше поштеден од тешкотии кои 
главно се темелеа на справувањето со менталитетот и културата на јавната 
администрација, односно прифаќањето на нејзината функција на коректор над 
работата на органите на државната управа.  

Ако тоа беше првиот период со справувањето на детските болести во 
општеството, институцијата денес по 10-годишно функционирање ќе мора и 
треба да го започне вториот период од нејзиниот развој, а тоа е проширување на 
нејзините надлежности и позиција заради справување со новите се поизразени 
форми на повреди на човековите слободи и права кои, како и секаде, се јавуваат 
како резултат на развојот на општеството и свеста на граѓаните. 

Ако омбудсманот е сегмент во општеството кој има за задача да ги штити 
правата на граѓаните без притоа да користи какви било санкции, тогаш е јасно 
дека неговото справување со менталитетот на државната управа бара секогаш 
нови методи и начини на работа кои во ниеден момент нема да бидат во 
спротивност со неговата улога во општеството чии атрибути се: независност, 
објективност и професионалнот. Ваквите атрибути секако не би биле ниту 
оригинални ниту пак единствени ако не постоеше и онаа друга димензија во оваа 
функција, а тоа е хуманиот и софистициран аспект на нашето делување, 
ослободено од секаква формалност и ригидност, што во голема мера им помага на 
граѓаните да почувствуваат дека се дојдени на единственото место каде што 
можат да бидат сослушани и каде што може да им се помогне. 

Оттука секогаш велам дека граѓаните се оние кои секогаш треба да ни ја 
даваат насоката по која треба да се движиме во својот развој.  
 
 
 
         Иџет Мемети 
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За наклонетост кон „Алфи”-те 
- двајца лекари пред 
истражен судија!   

Спротивно на Хипократовата 
заклетва и откако му дале лекарска 
помош на приведено лице во 
Полициската станица Гази Баба, од 
солидарност кон “Алфи”-те и со цел да 
го прикријат нивното незаконско 
постапување, двајца лекари во 
медицинската евиденција прикажале 
лажна дијагноза за повредите на 
приведеното лице. 

По расветлување на случајот, 
Народниот правобранител поднесе 
барање до Јавниот обвинител за 
покренување постапка заради 
утврдување казнена одговорност.  

Барањето на Народниот 
правобранител беше прифатено. 

 

 
Го остварила правото на 
надоместок за помош и нега 
постхумно    

Граѓанка на Скопје поднела 
барање за остварување право на 
паричен надоместок за помош и нега 
од друго лице, но поради несовесното 
и незаконско постапување на 
Центарот за социјална работа и по 
повеќе  интервенции на Народниот 
правобранител правото го остварила  
пет години  по смртта. 

 
 

 
На 605 граѓани им помогнавме 
да ги остварат нивните права 
 
 По спроведени постапки, 
констатирани повреди и упатени 
интервенции Народниот правобранител 
им помогна на 605 граѓани да ги 
остварат нивните слободи и права. 
 

 
За физички напад на камерман 
ги стаса заслужената казна 
 

Откако за брутално претепаниот 
камерман на „Ал-Сат  М”  телевизија 
случајот беше пријавен, а настанот 
веднаш расветлен и документиран, 
Народниот правобранител побара од 
Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди да се 
преземат енергични и најстроги мерки за 
санкционирање на инволвираните 
полициски службеници. 

Конечниот епилог од постапката 
што беше покрената пред Основниот суд 
во Тетово  за кривичното дело 
Малтертирање во вршење на службата е  
1,5 година затвор за командирот на 
Полициската станица  Б.Н. и 1 година 
затвор за полицискиот службеник Р.И. 

Годишен извештај 2007 
 

 
 

Во 2008 година имаше  
и вакви случаи: 
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Во Република Македонија 
не се води евиденција за 
бројот на децата кои не се 
запишани во матичната 
евиденција  
 

 Ова се резултатите од 
истражувањето кое го спроведе 
Народниот правобранител за 
состојбите со матичната 
евиденција на децата во 
државата. 

Откако констатира дека ниту еден 
државен орган нема податоци за 
реалниот број на деца кои не 
постојат во матичната евиденција 
на родените, Народниот 
правобранител достави посебен 
извештај до Владата на 
Република Македонија. 

 
Новиот начин на пресместување на 
цената на топлинската енергија ги 
повреди правата на потрошувачите 
      Грешки, пропусти и нееднаков третман на 
корисниците на топлинска енергија е билансот 
од новиот начин на пресметување на цената на 
топлинската енергија. Со интервенциите на 
Народниот правобранител за дел од граѓаните 
грешките беа исправени, но Народниот 
правобранител побара да се преиспитаат 
актите за начинот на пресметувањето на цената 
и надоместокот за потрошена топлинска 
енергија и да се постават поединечни мерачи 
кај секој корисник. 
 
 
 

Партиципацијата за упис во средно  
образование укината за сите ученици  
 

 Констатирајќи дека со Законот за средното образование, беа 
ослободени од плаќање партиципација само учениците кои се запишуваат во 
прва година, а останатите продолжија да се задолжуваат со одреден износ на 
име партиципација, Народниот правобранител покрена постапка по 
сопствена иницијатива и својот став за ваквите дискриминаторски одредби го 
изложи пред Министерството за образование по што партиципацијата беше 
укината за сите ученици во средното образование. 
 
 

 
„ЕВН” и понатаму незаконски колективно исклучува 
заради наплата на побарувањата 
 И покрај јавните реакции  на Народниот правобранител за ваквиот 
начин на наплата на побарувањата, „ЕВН ” продолжи да ги повредува 
правата  на потрошувачите  кои  редовно  ги  плаќаат сметките за 
потрошена електрична енергија и не  ги почитуваше препораките на 
Народниот правобранител , поради што Народниот правобранител 
достави  информација до Владата на  Република Македонија. 

 
Со измените во Законот, 
конечно бесплатно основно 
образование 
 Предлозите на  Народниот 
правобранител за утврдување 
законска  обврска  за 
обезбедување  бесплатни 
учебници за децата  во 
основното  образование,  по 
повеќе години  беа  прифатени и 
со закон се предвиде обврска  на 
секое  дете да му се  обезбедат 
бесплатни учебници . 
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На граѓаните ускратено правото 
на жалба пред второстепените 
владини комисии   
 

 Поради неформирање 
второстепени владини комисии (за 
решавање предмети од областа на 
пензиското и инвалидското 
осигурување, за права од работен 
однос и за други права за кои се 
надлежни во втор степен да 
одлучуваат комисиите формирани од 
Владата) и неопределување потписник, 
на граѓаните им беше ускратено 
правото на жалба и на одговор по 
поднесена жалба во законски 
предвидените рокови.  

За проблемот беше информиран 
претседателот на Владата, но до крајот 
на 2008 година проблемот остана 
неразрешен. 

 

 
 

Несоодветни услови за 
сместување на 
притворените лица 
 
Сместувачките капацитети на 
притворените лица не ги 
задоволуваат основните 
пенолошки услови и 
стандарди. 

 

 
Стоп за енергетските пијалоци за лица до 18 години! 
 Сознанијата за штетното влијание на енергетските пијалоци врз 
здравјето на децата беше повод Народниот правобранител да покрене 
постапка по сопствена иницијатива и да побара од Владата и ресорните 
министерства да утврдат законска забрана за продавање и купување 
енергетски пијалоци на лица под 18 години. 
 Предлогот е прифатен и измените на законската регулатива за 
забрана на енергетските пијалоци за децата е во собраниска процедура. 
  

За приговор по полагањето на 
матурскиот испит - уплата од 
2.000,00 денари  
 

Со интерен акт во спротивност со 
законската регулатива, Министерството за 
образование воведе такса за приговор со 
што го ограничи и услови ова право на 
учениците. 

Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива, но  
препораките и информациите не беа 
прифатени од Министерството за што ја 
извести Владата на Република Македонија. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Нехумани услови за 
сместување малолетни лица 
во Воспитно-поправниот 
дом Тетово 
 

Условите во Воспитно-
поправниот дом Тетово 
оневозможуваат ресоцијализација 
на малолетниците, нема никаква 
можност за образование и 
изучување каков било занает, ниту 
постојат услови за нивна 
рекреација. 
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Поради незнаење трипати  
оспорено законско право 
 
 Општина Центар - Скопје сметајќи дека е 
стварно ненадлежна трипати одбиваше барање 
на граѓанин од Скопје за признавање статус на 
легална градба на стамбен објект изграден пред 
15.02.1968 година и покрај јасните законски 
одредби и укажувањата на Народниот 
правобранител и на министерот за транспорт и 
врски, дека постапката за легализација треба да 
се спроведе според одредбите од Законот за 
општата управна постапка, аналогно на 
постапката за издавање одобрение за градба, 
со оглед дека се работи за прашање од управен 
карактер во надлежност на единиците на 
локалната самоуправа кога се работи за градби 
од трета, четврта и петта категорија. 
 Препораката се уште не е прифатена. 
 

 
 

„Тигри”-те под заштита на јавниот обвинител, но  
затоа тој на контрола пред вишиот обвинител  

 

 Во полициска акција за лишување од слобода, иако не дал никаков отпор, 
„Тигри”-те му скршиле долна вилица на 22 - годишен граѓанин од Струга. 
 Наместо да извршува улога на орган на прогон и да побара истрага пред 
надлежниот суд, јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Струга 
се ставил во улога на доктор и судија и самиот пресудил дека нема докази за 
стореното дело без да и даде шанса на жртвата да го препознае сторителот. 
 Поради ова Народниот правобранител побара ревизија на одлуката од 
повисокиот јавен обвинител. 
 

 
Случај на трипати родено  
лице во државата!  
 

Откако беа потврдени 
наводите дека лицето има три 
матични броеви во евиденцијата 
на родените, по интервенција на 
Народниот правобранител, 
Министерството за внатрешни 
работи, Полициска станица - 
Прилеп донесе решение со кое 
ги поништи матичните броеви и 
определи нов согласно закон. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Со иницијатива на Народниот 
правобранител донесена е 
нова одредба од Законот за 
работните односи 

Констатирајќи дека со 
укинувањето одредба од Законот за 
работните односи, се создаде правна 
празнина за изрекување престанок на 
работниот однос поради исполнети 
услови за старосна пензија, 
Народниот правобранител поднесе 
иницијатива за измена на Законот 
која беше прифатена. 
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Комисијата за денационализација во Струмица три години 
доставувала предмет до Владата на Република  
Македонија за донесување одлука по жалба 
 

Граѓанин од Струмица вложил жалба против заклучок на Комисијата 
за денационализација во Струмица со кој била прекината постапката за 
денационализација иницирана од негова страна до второстепениот 
управен орган - Комисијата за решавање на управни работи во втор 
степен од областа на денационализацијата во Владата на Република 
Македонија. 

Откако подолг временски период не добил одговор по жалбата 
граѓаниниот се обрати до Народниот правобранител кој постапувајќи по 
претставката  утврди дека жалбата до второстепената комисија при 
Владата воопшто не била доставена, туку само првостепеното решение и 
констатира дека жалител е Државното правобранителство на Република 
Македонија- Струмица.  

По интервенција на Народниот правобранител, Комисијата во 
Владата на Република Македонија административно го врати предметот 
на Комисијата за одлучување по барањата за денационализација со 
седиште во Општина Струмица со барање да се достави жалбата по што 
пропустот беше отстранет.   

Покрај ова, како исклучителен пример за „законитост во работењето” 
мора да се напомене околноста дека неколку месеци траеше 
координацијата на сегашниот и поранешниот претседател на Комисијата 
за денационализација во Струмица околу прашањето кој треба да го 
потпише пропратното писмо, односно чија е одговорноста за ваквиот 
„ненамерен пропуст”. 

Инаку, министерот за финансии се уште ја нема санкционирано 
одговорноста за ваквиот начин на работење, односно во случајов - 
неработење. 
 

 
По две децении остварено  
право на семејна пензија 
 
 По скоро две децении од смртта на синот, кој 
како учесник на Воената академија загинал во воените 
дејствија во Вуковар - Република Хрватска, мајката 
оствари право на семејна пензија по интеревенција на 
Народниот правобранител. 

 
Ратификуван Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата 
против тортура 

Народниот правобранител 
определен за национален 
превентивен механизам за заштита 
од тортура и друго нечовечко и 
понижувачко однесување и 
постапување. 
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Односи со јавност и  
меѓународна соработка 

 

 

 

Ако граѓаните и интензитетот на 
нивните обраќања до Народниот 
правобранител се репер за нивната 
доверба во институцијата, но и за обемот 
во кој им се повредуваат правата, тогаш 
слободно може да се заклучи дека и оваа 
година како и минатата ја 
карактеризираше изразена доверба на 
граѓаните во Народниот правобранител, 
но и бројни повреди на нивните права од 
друга страна. 

Неспорна вистина е дека бројките 
се немилосрдни, но во работата на 

Народниот правобранител се многу 
важен елемент кој во голема мера е 
насочувач на неговите активности. 

Да се допре до граѓаните и да се 
почувствува пулсот на нивните потреби е 
оној софистициран сегмент од работата 
на Народниот правобранител што го 
разликува од другите државни органи – 
сегмент кој низ својата работа Народниот 
правобранител се обидува да им го 
наметне токму ним на органите кои 
секојдневно одлучуваат за правата на 
граѓаните. 
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Токму опипувањето на пулсот на 
граѓаните или со други зборови 
извршените анализи на мислењето на 
граѓаните за институцијата Народен 
правобранител, ја оформија одлуката за 
потребата од нова кампања која 
претставуваше и најзабележителна и 
најобемна вонпредметна активност во 
извештајната година. 

Имено, извршените анализи 
покажаа дека граѓаните навистина знаат 
за постоењето на оваа институција, но 
дека недоволно знаат како и кога 
Народниот правобранител може да им 
помогне. Анализите 
воедно покажаа и 
дека граѓаните од 
помалите рурални 
места многу 
помалку знаат и 
многу помалку се 
обраќаат до 
Народниот 
правобранител од 
оние во поголемите 
урбани населени 
места. 

Ваквата 
констатација беше 
главниот мотив за 
конципирањето на 
кампањата која 
беше дел од 
Проектот за јакнење 
на капацитетите на 
Народниот правобранител финансиран 
од Шведската меѓународна агенција за 
развој (СИДА) и Мисијата на ОБСЕ. 

Под слоганот „Имаш права 
заштити ги” кампањата се одвиваше во 
15 населени места каде беше 
констатирано дека граѓаните имаат 
потреба во поголем обем да бидат 
запознати со институцијата Народен 
правобранител. Материјалот кој беше 
дистрибуиран за оваа намена беше 
подготвен на начин да ги запознае 
граѓаните за надлежностите на 
Народниот правобранител при што во 
сите посетени општини беа организирани 
директни средби на граѓаните со 

Народниот правобранител и со неговите 
заменици и соработници. 

Ваквиот пристап  во голем дел се 
покажа ефикасен, ако се има предвид 
дека при овие средби не само што 
граѓаните се запознаа со улогата на 
Народниот правобранител, туку и 
Народниот правобранител од блиску се 
запозна со потешкотиите со кои граѓаните 
секојдневно се соочуваат при контактите 
со оние кои одлучуваат за нивните права 
– јавната администрација. 

Елемент кој не треба да се 
заборави да се спомене се секако 

медиумите кои со нивното пренесување 
на активностите на Кампањата, направија 
таа да биде достапна за сите граѓани. 

Кога станува збор за јавната 
администрација, мора да се спомене дека 
во извештајната година не изостанаа 
активности и за обучување на државните 
службеници за надлежностите на 
Народниот правобранител, што е логично 
ако се има предвид дека досегашното 
искуство во комуникацијата со нив доведе 
до заклучок дека недоволно ги знаат 
надлежностите на Народниот 
правобранител. Тоа е факт кој во многу 
наврати од страна на Народниот 
правобранител беше потенциран како 
една од причините поради кои во 
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одредени случаи недостасува суштинска 
и квалитетна соработка, која би 
резултирала со докрај утврдени состојби 
и ефикасна заштита на правата на 
граѓаните. 

Обучувањето или информирањето 
на државните службеници се одвиваше 
преку организирање тркалезни маси на 
кои учествуваа државни службеници од 
сите нивоа на органите на државната 
управа со кои во најголем дел 
институцијата Народен правобранител 
комуницира по повод 
претставките на граѓаните. 

Проектната активност се 
покажа како неопходност не само 
заради поконкретно информирање 
на државните службеници за 
надлежностите на Народниот 
правобранител, туку и заради 
воспоставување соодветно ниво 
на комуникација неопходно за 
брзо и ефикасно решавање на 
проблемите на граѓаните. 

Меѓутоа проектните 
активности во извештајната не се 
одвиваа само во насока на 
обучување и запознавање на 
граѓаните и државните службеници. 
Напротив, голем дел од активностите беа 
насочени и кон допрофесионализација и 
обучување на персоналот на Народниот 
правобранител особено во две области 
кои во натамошниот период ќе бидат во 
фокусот на Институцијата и ќе 
претставуваат две нови улоги во 

нејзиното дејствување во општеството. 

Имено, со ратификацијата на 
Опционалниот протокол кон Конвенцијата 
против тортура, државата ја изрази 
својата волја токму Народниот 
правобранител да биде национален 
превентивен механизам за заштита од 
тортура што претставува обврска за сите 
земји потписнички на овој документ. 

Со тоа се отвара еден нов, многу 
важен сегмент во улогата на Народниот 
правобранител во општеството, за што е 

потребна поголема активност и секако 
дообучување на персоналот за методите 
и начините за истражување и справување 
со феноменот тортура кој претставува 
сериозна закана за човековите права во 
општеството, ако се има предвид дека 
тоа значи справување со органите на кои 
државата им дала посебни овластувања, 

односно примена на сила во 
спроведувањето на законот. 

Во таа насока со 
поддршка на Мисијата на ОБСЕ 
беше спроведена обука на 
персоналот од централната и од 
регионалните канцеларии на 
Народниот правобранител која 
опфати и посета на поголемите 
полициски станици во: Скопје, 
Куманово и Тетово со цел 
вработените директно да се 
запознаат со начинот на кој 
треба да се испитуваат условите 
во овие установи каде слободата 
на движење е ограничена и каде 
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во најголем дел се врши тортура во 
полициските постапки. 

Другиот сегмент, кој во голем дел 
беше опфатен со проектните активности, 
беше дискриминацијата со оглед на 
фактот дека овој феномен бара во 
голема мера способности за 
истражување и утврдување особено 
бидејќи се очекува донесување закон за 
заштита од дискриминација, со што 
конечно ќе се отвори простор за: 
истражување, справување и заштита на 
жртвите на овој феномен, кој најчесто се 
манифестира затскриен зад некоја друга 
повреда на човековите права. 

Токму за овие две области на 
заштита на правата на граѓаните беше 
организиран и семинар на кој, освен што 
учествуваа и европреставникот г. Ерван 
Фуере, амбасадорот на Франција г. 

Бернар Валеро, амбасадорот на Шведска 
г. Ларс Фриден, претставници од 
органите на државната управа и 
невладиниот сектор од земјата, воедно 
учествуваа и претставници од омбудсман 
инстититуциите на Полска и Војводина. 

На одбележувањето на денот на 
борбата против тортурата, 
европреставникот г. Фуере организираше 
панел-дискусија за справувањето со оваа 
сериозна повреда на човековите права 

на која покрај народниот правобранител 
учествуваше и омбудсманот на Франција 
г. Франсоа Делевоа кој во тој период 
беше во билатерална посета на 
македонскиот омбудсман.  

И во оваа извештајна година не 
изостанаа посетите на билатерално ниво 
со омбудсманите од земјите со кои 
Народниот правобранител особено 
соработува: Албанија, Франција, Шпанија 
и други земји од регионот.Така, 
народниот правобранител освен што 
беше во студиска посета на омбудсманот 
на Каталонија и на омбудсманот на 
Арагон, воедно му беше возвратена 
посета од страна на омбудсманот на 
Арагон, во која прилика и двајцата 
учествуваа на дебата на тема: „Семејно 
насилство” во Собранието на Република 
Македонија. 

Членството во 
Асоцијацијата на 
омбудсманите од 
Франкофонијата исто 
така донесе повеќе 
активности на 
меѓународно ниво и 
ја зацврсти 
позицијата на 

Народниот 
правобранител ако 
се има предвид дека 
во извештајната  
година институцијата 
стана член на една 
нова асоцијација – 
Асоцијација на 
омбудсмани од 
Медитеранот. 

Народниот 
правобранител ја заврши годината 
прославувајќи ја 60-годишнината од 
усвојувањето на Декларацијата за 
човекови права и 10-годишнината од 
функционирањето на институцијата 
Народен правобранител. 

Фактот дека на тој ден е донесен 
најважниот документ за човековите права 
- Универзалната декларација за 
човековите права, беше причина повеќе 
Народниот правобранител да одлучи 
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токму на тој ден да ја одбележи 10-
годишнината од функционирањето на 
институцијата. За истиот повод од страна 
на Собранието на Република Македонија 
беше организирана свечена седница на 
која излагање имаше народниот 
правобранител. 

На истиот ден беа организирани 
голем број настани, од кои 
позабележителна беше панел-
дискусијата организирана од страна на 
европратеникот г. Фуере на која 
народниот правобранител говореше 
токму за дискриминацијата. 

Годината заврши со 
прославувања, но и со насочување на 
погледот кон справувањето со новите 
предизвици во годината што доаѓа. 
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2008 низ бројки 
 
 

 

Гледајќи ја 2008 низ бројки, можеме да кажеме дека состојбите во Република 
Македонија останаа непроменети. Отсуството на правната држава, како еден од 
основните елементи на модерното и демократско општество резултира со неефикасна 
јавна администрација, како и повреда на човековите слободи и права од страна на 
органите на државната управа и други органи и организации со јавни овластувања. 

 Успешното функционирање на Народниот перавобранител зависи од постоење 
на одредено ниво на квалитет во работата на јавната управа и судството на начин со 
кој ќе се почитуваат правата и слободите на граѓаните во стварност.  
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Општи податоци 

 

 
Графикон бр.1  

 Во 2008 година Народниот 
правобранител постапуваше по вкупно 3.701 
претставки од кои во извештајниот период беа 
поднесени 3.022 претставки од 3.309 граѓани. Од 
вкупниот број на примени претставки 2.521 
претставка беше поднесена лично, 369 
претставки беа поднесени по пошта, 18 по факс, 
17 по телефон, 68 по електронска пошта, а во 29 
случаи Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива. Во 
канцеларијата во Скопје и во подрачните 
канцеларии на разговор беа примени повеќе од 
5.200 граѓани и беше одговорено на над 7.000 
телефонски јавувања.  

И во оваа извештајна година бројот на 
примени претставки беше приближно ист со бројот на примените претставки во 
последните неколку години.  
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     Податоци по области 
 

 
Најголем број претставки беа поднесени од областа на: правосудството 883 или 

29,22%; имотно-правната област 317 или 10,49%; од работните односи 253 или 8,37%; 
заштитата на правата при посебни полициски постапувања 236 или 7,81%; од 
пензиското и инвалидското осигурување 180 или 5,96%; урбанизмот и градежништвото 
162 или 5,36%; од потрошувачките права (комунални и други надоместоци) 147 или 
4,86%; заштитата на правата на децата 145 или 4,80%; од областа на граѓанските 
состојби и други внатрешни работи 132 или 4,37%; од социјалните права 115, односно 
3,81%; здравствената заштита 69 или 2,28%; од областа на финансиите и 
финансиското работење 48 или 1,59%; од образованието, науката, културата и спортот 
39 или 1,29%; од станбените односи 34 или 1,13%; од областа на недискриминацијата 
и соодветната и правична застапеност 21 или 0,69%; од животната средина 15 или 
0,50%; како и од други области за кои беа поднесени 226 или 7,48% претставки. 
(Преглед бр.1, стр.16 и Графикон бр.3) 

Прегледот на поднесените претставки по области покажува незначително 
намалување или зголемување во однос на претходната година, освен во областа на 
детските права и потрошувачките права каде нивниот број е двојно зголемен.  

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

 

Графикон бр.3 
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Преглед бр. 1 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ПО ГОДИНИ 
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Преглед бр.2 
ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 

ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2008 ПО ОБЛАСТИ 

начин на решавање 

Констатирани повреди
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Недискриминација и 
соодветна и 
правична 
застапеност 

21 21 5 26  16  3 1 1 1   6 18 8 

Посебни полициски 
постапувања  236 349 47 283  166 10 24 23  1  1  199 84 

Граѓански состојби и 
други внатрешни 
работи 

132 134 95 227  116 1 62 50 1 11 1   168 59 

Правосудство 
883 927 96 979 4 717 16 78 71 6 1 2  2 814 165 

Воени лица и воени 
обврзници   3 3  3         3 0 

Социјална заштита 
115 116 41 156  61 9 59 56  3 2 1  126 30 

Работни односи 
253 287 62 315 2 193 4 45 36 2 7 4 5  237 78 

Станбени односи 
34 38 15 49  29 3 15 11 2 2 4 6  45 4 

Здравствена заштита 
69 69 9 78  39 3 14 11  3 5 1 1 53 25 

Пензиско и 
инвалидско 
осигурување 

180 181 27 207  104 2 49 42  7  2  148 59 

Образование, наука, 
култура и спорт 39 39 8 47  24 6 12 10  2 1 1  40 7 

Права на децата 
145 148 19 164  88 12 56 50  6 10 1 3 150 14 

Урбанизам и 
градежништво 162 182 45 207 1 123 5 27 24  3    153 54 

Животна средина 
15 20 4 19  13 1 3 3      17 2 

Финансии 
48 49 3 51  26  11 10 1     37 14 

Имотно-правни 
односи 317 332 144 461  174 9 178 142 12 24  1 1 337 124 

Потрошувачки права  
147 149 15 162  85 3 38 37  1  3 5 125 37 

Друго  
226 268 41 267  166 5 39 28 8 3 3 1 1 207 60 

ВКУПНО: 3022 3309 679 3701 11 2143 89 713 605 33 75 32 23 19 2877 824 

Најголем број од подносителите на претставките кои се изјасниле за својата 
етничката припадност се Македонци т.е. 823 или 25,17%; 393 или 12,02% се 
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припадници на албанската етничка заедница; најмал број претставки, односно 12 или 
0,37% се поднесени од Власи, додека 1840 или 56,29% од подносителите на 
претставките не ја декларирале нивната етничка припадност. Може да се заклучи дека 
и понатаму бројот на подносителите на претставките кои не ја декларираат етничката 
припадност е многу голем. (Преглед бр.3) 
 
Преглед бр.3  

ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ 
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1 Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 

21  1 20 1   1    1 17  

2 Посебни полициски 
постапувања  

236  3 346 58 48 2 2 2 3 1  230  

3 Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 

132   134 9 67 1 3  4  5 43 2 

4 Правосудство 883 4 6 917 208 96 3 13 11 3 3 12 566 2 

5 Воени лица и воени 
обврзници 

              

6 Социјална сигурност и 
заштита 

115  1 115 25 24 2 9 1 3   51  

7 Работни односи 253 2  285 103 29 3 2 2  1 1 141 3 

8 Станбени односи 
 

34   38 8  1 3     26  

9 Здравствена заштита 
 

69  1 68 19 5 1 2    1 40  

10 Пензиско и инвалидско 
осигурување 

180   181 75 27 3 9    1 64 2 

11 Образование, наука, 
култура и спорт 

39  2 37 12 5       20  

12 Права на децата 
 

145  12 136 22 12 2 5 2  1 1 91  

13 Урбанизам и градежништво 162 1  181 61 9 1  1 2  1 106  

14 Животна средина 15   20 5 2       13  

15 Финансии 48   49 9 8    1 1  30  
17 Имотно-правни односи 317   332 103 28 5 1 3  3 4 184 1 

18 Потрошувачки права  
 

147  2 147 43 16  5 2  2 1 44 1 

19 Друго  
 

226 4 1 263 62 17  3 3   3 174 1 

20 ВКУПНО: 
 

3022 11 29 3269 823 393 24 58 27 16 12 31 1840 12
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Според местото на живеење на подносителите на претставките најголем број 
претставки се од Скопје односно 1.076, потоа следат претставки на подносители од: 
Битола, Тетово, Кичево, Куманово, Струмица и од останатите поголеми урбани 
средини. Може да се забележи дека најбројни се подносителите на претставките кои 
живеат во местата каде се наоѓаат и подрачните канцеларии на Народниот 
правобранител. 

Преглед бр.4 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ 

 2007 год. 2008 год.  2007 год. 2008 год. 
Берово 11 8 Прилеп 92 99 
Битола 297 235 Пробиштип 6 16 
Богданци 2 2 Радовиш 48 31 
Вaландово 9 4 Ресен 7 11 
Велес 60 50 Скопје 1076 1236 
Виница 7 9 Струга 53 64 
Дебар 14 23 Струмица 109 101 
Делчево 21 11 Свети Николе 13 10 
Демир Хисар 17 14 Тетово 175 219 
Демир Капија 2 8 Штип 115 95 
Дојран  9 Албанија  1 
Гевгелија 43 29 Англија  2 
Гостивар 97 76 Белгија  1 
Злетово   БИХ  1 
Кавадарци 53 67 Бугарија 1 1 
Кичево 219 167 Германија 3 3 
Кочани 23 33 Грција  2 
Кратово 16 26 Косово 8 7 
Кр.Паланка 24 19 Р. Српска  1 
Крушево             8 8 Русија  1 
Куманово            235 165 САД 1  
М.Каменица        1 Србија 2 4 
Мак.Брод 19 40 Турција   
Mаврово 3 2 Хрватска  1 
Неготино 22 18 Црна Гора 1 1 
Охрид 116 82 Шведска 1  
Пехчево  6 Шкотска  1 

В К У П Н О 3076 3022 

 
 
 
 

      
     Постапување по претставки 

 
 

Во текот на постапување по претставките каде не беа потребни дополнителни 
испитувања се постапуваше веднаш, а доколку беа неопходни дополнителни 
објаснувања се доставуваа барања до надлежните органи или до подносителите на 

  80,98 % 
  спроведени   
  истраги на НП 
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претставките. Во некои случаи беа извршени увиди, но беа и повикувани на разговор 
службени и други лица.  

 Од вкупно 3.701 претставки постапката е завршена по 2.877 претставки или во 
77,74% случаи, додека по 824 или 
22,26% претставки постапката е 
во тек. (Слика бр.2) 
 Од завршените постапки 
по 2.877 претставки, за 1.446 
претставки или во 50,26% случаи 
постапката е запрена; по 693 
претставки или во 24,09% случаи 
не е покрената постапка; по 605 
или 21,03% претставки е 
постапено откако Народниот 
правобранител констатира 
повреди на уставните и 
законските права на граѓаните. Во 
33 или 1.15% претставки 
Народниот правобранител ги 
презеде сите законски дејствија, 

89 или 3.09% претставки решени се на друг начин, а 11 или 0.38% случаи беа 
завршени без постапување поради тоа што претставките беа поднесени од анонимни 
подносители. (Слика бр.3)  
 Од 713 претставки по кои 
Народниот правобранител констатира 
повреди на уставните и законските 
слободи и права, во 605 или 84,85% 
случаи беше постапено по интервенција 
на Народниот правобранител, во 75 или 
10,52% случаи се уште не е постапено по 
интервенција на Народниот 
правобранител, а по 33 претставки или 
4,63% случаи Народниот правобранител 
ги презеде сите законски дејствија.  

Во 2008 година Народниот 
правобранител од вкупно 3.701 

Slika br. 1-2008god.
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претставки постапуваше по 2.997 или 80,98%, а во 704 или 19,02% претставки не 
покрена постапка. Поради ваквиот број на претставки по кои не е покрената постапка, 
Народниот правобранител цени дека се уште има граѓани кои недоволно ги знаат 
законските можности на институцијата (Слика бр.1). Од вкупно 2.997 претставки по кои 
Народниот правобранител покрена постапка, 2.173 или 72,51% се завршени, а по 824 
претставки или за 27,49% случаи постапката е се уште во тек. 

Предметите за кои постапката е во тек, односно во фаза на истражување се 
должи на потребата за прибирање повеќе информации или докази од повеќе органи и 
организации, но исто така е резултат и на ненавремено или формално доставување 
одговор на барањата на Народниот правобранител. 

Во Законот за народниот правобранител утврдени се задолжителни рокови во 
кои надлежните органи треба да одговорат на барањата на Народниот правобранител, 
но за жал тие рокови не се почитуваат. Треба да се истакне дека долготрајноста на 
постапката пред Народниот правобранител се должеше и на формалното постапување 
на одредени органи на државната управа по барањата упатени од Народниот 
правобранител. 

 Од практичното работење може да се констатира дека и понатаму соработката 
на Народниот правобранител со органите над кои надлежно постапува не е на 
задоволително ниво, а со тоа во одредена мера се попречува и неговата работа. 
Јавната администрација е недоволно функционална поради што беа упатени 19 
информации до органи и организации со јавни овластувања од кои 4 беа прифатени, 
до надлежните министерства беа упатени 32 информации од кои 7 беа прифатени, а 
до Владата на Република Македонија беа упатени 23 информации од кои е постапено 
по 6.  

И во текот на 2008 година продолжи практиката на секои три месеци да се 
доставуваат информации до Генералниот секретаријат при Владата на Република 
Македонија за бројот и видот на доставените барања на Народниот правобранител до 
телата на Владата на Република Македонија и до органите во состав на 
министерствата. Ова придонесе за забрзување на одредени постапки кај Народниот 
правобранител, но нивото на соработка и понатаму треба да се подобрува.  
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Утврдени повреди и  
преземени мерки 

 

По испитување на претставките, доколку Народниот правобранител констатира 
повреди на уставните и законските права на граѓаните, доставува: препораки, сугестии, 
укажувања, предлози, барања и други слични интервенции до надлежните органи со 
цел да се отстранат неправилностите и незаконитостите, а со тоа граѓаните да можат 
поекономично и поефикасно да го остварат нивното право.  

 Од вкупниот број на предмети по кои Народниот правобранител постапуваше во 
2008 година, во 713 случаи беа констатирани повреди на уставните и законските права 
на граѓаните. Од нив во 605 случаи (84,85%) органите на државната управа, другите 
органи и организациите со јавни овластувања постапија по интервенците на Народниот 
правобранител, за 75 случаи (10,52%) постапката е се уште во тек, а во 33 (4,63%) 
случаи Народниот правобранител ги презеде сите законски дејства.  

Најголем број констатирани повреди во 2008 година беа од областа на имотно-
правните односи 178 или 24,96%, од кои во 142 или 79,78% случаи органите и 
организациите со јавни овластувања постапија по интервенција на Народниот 
правобранител. Потоа следат претставките од областа на полициската постапка меѓу 
кои најголем број се однесуваа на постапките за стекнување државјанство, каде се 
констатирани повреди во 62 случаи или 8,70%, од кои во 50 или 80,65% случаи беа 
прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Од областа на социјалните 
права беа констатирани повреди во 59 или 8.27% претставки од кои во 56 случаи или 
94.92% беа прифатени интервенциите, од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување констатирани се повреди во 49 или 6.87% случаи од кои во 42 или 85.71% 
беше постапено по интервенција на Народниот правобранител и т.н.  

Од вкупниот број на констатирани повреди, најголем број непостапувања по 
укажаните: сугестии, препораки и други интервенции на Народниот правобранител беа 

Слика бр.5 - Органи кои во најголем број случаи се уште 
                        не постапиле по интервенциите на НП
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од страна на: второстепените комисии при Владата на Република Македонија, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, органите 
и организациите со јавни овластувања и единиците на локална самоуправа.  

Кога зборуваме за видот на констатираните повреди, како и претходните години 
се забележува дека повеќето се однесуваат на повреди на процедуралните одредби 
од законите, односно на одолжување на постапките во кои граѓаните ги остваруваат 
нивните права. Од вкупниот број констатирани повреди речиси 85% се однесуваа на 
одолжување на управните и судските постапки. Со други зборови кажано, во над 85% 
случаи надлежните органи не го почитувале рокот за одлучување по барањата на 
граѓаните, а во значителен број го злоупотребиле институтот молчење на 
администрацијата.  

За отстранување на констатираните повреди Народниот правобранител до 
надлежните органи упати 266 интервенции меѓу кои: 26 препораки, 233 укажувања, две 
мислења и една сугестија. Покрај ова, Народниот правобранител поднесе две барања 
до Јавното обвинителство за покренување постапка заради утврдување казнена 
одговорност и два предлога за покренување дисциплинска постапка против одговорни 
или службени лица во органите и организациите.  
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Граѓаните кај Народниот 
правобранител 

 
Народниот правобранител секој работен ден во канцеларијата во Скопје, како и 

во подрачните канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип 
имаше прием на граѓаните при што тој, неговите заменици и вработените во стручната 
служба примија на разговор над 5.200 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 во разрешување на нивните проблеми, граѓаните беа 
поучувани каде и на кој начин можат да ги остварат нивните права. Народниот 
правобранител во 2008 година оствари и непосредни контакти со голем број на граѓани 
во 15 населени места преку кампањата Отворени денови на Народниот 
правобранител, која беше поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Македонија и 
Шведската Меѓународна агенција за развој СИДА.  

Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје во 2008 година има 
најмногу примени претставки, односно 2.027. Во Канцеларијата на Народниот 
правобранител во Битола примени се 270 претставки, во Тетово 189, во Кичево 183, во 
Куманово 157, 105 во Штип и 91 претставки се примени во Канцеларијата во Струмица.  

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КАНЦЕЛАРИТЕ 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Примени претставки во канцелариите на Народен 
правобранител 
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Недискриминација и соодветна и 
правична застапеност 

18 1 1 1    21 

Полициско постапување и други 
внатрешни работи 

142 31 20 7 20 6 10 236 

Граѓански состојби 79 6 3  15 1 28 132 
Правосудство 573 79 76 31 60 32 32 883 
Воени лица и воени обврзници         
Социјална заштита 78 5 4 3 12 4 9 115 
Работни односи 194 26 4 4 10 7 8 253 
Станбени односи 24 6  1 1 2  34 
Здравствена заштита 48 9 2  5  5 69 
Пензиско и инвалидско 
осигурување 

103 18 17 10 9 10 13 180 

Образование, наука, култура и 
спорт 

32 2 2  1 2  39 

Права на децата 124 6 2  3 3 7 145 
Урбанизам и градежништво 91 14 13 6 15 14 9 162 
Животна средина 10 1 2 1 1   15 
Финансии 30 5 2 1 5 2 3 48 
Имотно-правни односи 215 29 21 14 16 9 13 317 
Потрошувачки права  119 5 4  5 5 9 147 
Друго  147 27 10 12 11 8 11 226 
В К У П Н О: 2027 270 183 91 189 105 157 3022 

  Над 5200  
  граѓани примени 
       на разговор 
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Што покажа работата  
по области 

 
 
 
 
 
 
Недискриминација  
и соодветна и правична застапеност 

 
 

 Народниот правобранител, 
меѓу другото е надлежен и за 
следење на спроведувањето на 
уставно утврдените принципи на 
недискриминација и соодветна и 
правична застапеност во органите 
на државната власт, единиците на 
локалната самоуправа и јавните 
установи и служби.  

Во функција на следењето 
на состојбите во оваа област, 
Народниот правобранител од 
органите спрема кои надлежно 
постапува побара доставување 
податоци за спроведување на 
уставниот принцип на соодветна и 
правична застапеност на сите 
етнички заедници во Република 
Македонија, како и за половата 

застапеност и рамноправност во текот на извештајната година.  

Заради целосно согледување на состојбите и прибирање на горенаведените 
податоци за анализа, 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, апелациските и 
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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.   

Податоците што ги доставија институциите спрема кои Народниот 
правобранител надлежно постапува се сублимирани и прикажани во следниот 
табеларен преглед.  

Во функција на натамошно спроведување на уставниот принцип на соодветна и 
правична застапеност на сите етнички заедници во Република Македонија, во текот на 
извештајната година Народниот правобранител достави барање до Владата на 
Република Македонија–Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор. Од 
Секретаријатот Народниот правобранител е информиран дека во текот на 2008 година 
биле спроведени постапки за вработување на 603 извршители, согласно принципот на 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во државната 
управа. Едновремено Секретаријатот информираше дека за тековната 2009 година се 
планирани вработувања на 800 државни службеници за што се обезбедени средства 
во Програмата К 5 на Буџетот на Република Македонија. 

 
Полова 

застапеност ПРАВИЧНА И СООДВЕТНА ЗАСТАПЕНОСТ 
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Кабинет на Претседател на РМ 
Стручна служба 

26 8 18 24 1   1    

 Собрание на РМ 
Стручна служба 

195 70 125 149 34 3 1 5  2 1 

Уставен суд на РМ 49 33 16 40 9       

Народен правобранител на РМ 68 27 41 34 26 1 2 2 2 1  

Судски совет на РМ 21 5 16 20 1 0 0 0 0 0 0 

Совет на јавни обвинители 11 10 1 8 2   1    

Управен суд на РМ 49 16 33 40 9 0 0 0 0 0 0 

Врховен суд на РМ 70 19 51 59 2 2 0 4 2 0 1 

Јавни обвинители на РМ 176 94 82 159 12 2 0 1 2 0 0 

Државно правобранителство на 
РМ 

93 24 69 85 4 2 0 2 0 0 0 

Влада на РМ Генерален 
секретаријат 

282 148 134 117 140 15 3 2 1 4  

Влада на РМ Служба за општи и 
заеднички работи 

317 177 140 276 23 5 2 6 2 2 1 

Влада на РМ Секретаријат за 
законодавство 

25 7 18 18 5    1  1 

Влада на РМ Секретаријат за 
европски прашања 

55 16 39 40 7 2 1  4  1 

Министерство за финансии 589 228 361 505 70 1 1 6 4 2  

Министерство за надворешни 
работи 

409 243 166 317 80 4 3 1 2 1 1 

Министерство за правда 603 239 223 462 110 14 2 6 6 2 1 
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Министерство за здравство 254 104 150 149 94 3 1 4 1  2 

Министерство за одбрана 8490 7814 676 6296 1566 168 81 182 72 48 77 

Министерство за транспорт и 
врзки 

210 115 95 159 45 2  4    

Министерство за труд и 
социјална политика 

318 133 185 245 48 1 3 8 9 3 1 

Министерство за економија 423 228 195 321 82 4  9 4 1 2 

Министерство за животна 
средина и просто.планирање 

154 75 79 99 45 1  5 2  2 

Министерство за локална 
самоуправа 

36 19 17 19 15  1    1 

Министерство за образование и 
наука 

234 90 144 130 84 5 1 8 2 3 1 

Министерство за внатрешни 
работи 

12190 10389 1801 9785 1873 69 75 216   172

Министерство за земјоделие, 
шумарство и водостопанство 

628 484 144 502 91 7 1 18 5  4 

Министерство за култура 128 63 65 51 70 2 3 1  1  

Министерство за информатичко 
општество 

12 7 5 11    1    

Самостојни државни органи 1 7263 3930 3332 6227 715 55 30 123 611 19 33 

Фондови 1403 499 906 1186 159 5 6 22 17 2 6 

Апелациони судови 257 108 194 203 33 2 3 1 9 2 4 

Основни судови 2315 962 1354 1981 202 29 28 20 36 6 13 

Вработени во јавните 
обвинителства 

346 138 208 310 25 5  2 4   

Казнено-поправни и воспитно 
поправни домови 

632 519 113 527 91 0 2 4 7 0 1 

Јавни претпријатија2  6746 5662 1127 5760 579 103 41 152 44 33 77 

Центри за социјална работа 639 191 446 504 85 10 10 10 9 2 9 

Единици за  лок. Самоуправа3 3568 2234 1327 2880 479 70 32 48 24 13 22 

Јавно здравство4 13712 3887 9705 11535 1285 151 133 305 98 67 138

 
НАПОМЕНА: Секретаријатот за Спроведување на Рамковниот Договор информира дека сите вработени предвидени за 
Секретаријатот, се водат под Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Имајќи ги предвид податоците во врска со соодветната и правичната 

застапеност на припадниците на сите заедници во Република Македонија, како и 
половата застапеност и рамноправност во текот на извештајната година, Народниот 
правобранител констатира дека органите на државната управа поинтензивно ги 
реализираат горенаведените начела за разлика од фондовите и јавните претпријатија, 
кои не покажуваат подготвеност за почитување на принципот на соодветна и правична 

                                                 
1 Бараните податоци не ги доставија Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија, Дирекцијата за 
слободни економски зони и Државниот завод за здравствена заштита. 
2 Бараните податоци не ги достави Јавното претпријатије за стопанисување со стамбен и деловен простор на 
Република Македонија. 
3 Бараните податоци не ги доставија општините: Кавадарци, Неготино, Вранештица, Градско, Зајас, Зрновци, Росоман 
и Студеничани. 
4 Бараните податоци не ги доставија Републички завод за трансфузиологија, Клиника за ендокринилогија дијаб. и 
болести на метаболизмот, Клиничка аптека, Специјална детска болница – Охрид, Здравствен дом – Охрид и 
Здравствен дом – Велес. 



 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

 
   28  

Годишен извештај 2008 

засатапеност, со што процентуалната застапеност на припадниците на заедниците 
години наназад не соодветствува со уставното загарантирано начело.  

Во тој правец Народниот правобранител смета за потребно да го информира 
Собранието и воедно да укаже на Владата дека постои елементарно непознавање на 
прописите, односно на надлежностите на Народниот правобранител од страна на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија кое, замислете смета дека не е должно да доставува податоци до 
Народниот правобранител во однос на следењето на состојбата со правичната и 
соодветна застапеност на етничките заедници, како и половата структура на 
вработените во ова јавно претпријатие и покрај доставените дополнителни ургенции. 
Ова јавно претпријатие со непостапувањето го попречи функционирањето на 
институцијата Народен правобранител. Не помалку различна е и состојбата во 
правосудството, каде што процесот на спроведување на начелото на застапеност на 
припадниците на  заедниците се одвива бавно. 

Во текот на извештајната година до Народниот правобранител беа доставени 
незначителен број на претставки во кои граѓаните укажуваа на дискриминаторски 
однос најчесто од областа на работните односи, поради што  во постапките за заштита 
на нивните права се укажуваше на доследноста во примената на стандардите за 
позитивна дискриминација. 

Незначителниот број на 
претставки поднесени во 
извештајната година во кои граѓаните 
изнесуваа наводи дека биле 
дискриминирани, во никој случај не 
треба да доведе до заклучок дека во 
Република Македонија не се 
одвивале дискриминаторски дејствија 
или дискриминаторско однесување 
бидејќи обидите за утврдување  за 
постоење на дискриминација 
остануваат неуспешни поради фактот 
што во Република Македонија не 
постои посебен закон за забрана на дискриминација, односно забраната за 
дискриминација е уредена во неколку одделни закони, кои не се доволно прецизни и не 
претставуваат конзистентна целина, а воопшто не постои и ефикасен систем на 
заштита.  

Со донесувањето на закон за забрана на дискриминација, ќе се создадат 
правни правила со кои ќе се забрани и спречи дискриминација од кое било лице, група 
на лица, власта, јавни, локални ,национални и приватни институции и организации во: 
граѓанската, политичката, економската, општествената и културната сфера, како и во 
областа на: вработувањето, образованието, домувањето и пристапот кон стоки и 
услуги. На овој начин ќе се создаде правен систем за еднаква примена на законите 
спрема секој граѓанин, потреба на која Народниот правобранител со години наназад 
укажува во годишните извештаи доставени до Собранието на Република Македонија.   

 Сметајќи за потребно Народниот правобранител побара информација за  
спроведеното во врска со тековните проекти и активности околу Стратегијата на 
Ромите во Република Македонија и националните акциони планови од  Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015, на што Министерството за труд и социјална 
политика соодветно одговори. 
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 Имено, забележително за извештајната година е дека се преземени активности 
за реализација на Акциониот план на оваа стратегија. Така на пример, во 
Министерството за труд и социјална политика формирано е Одделение за 
имплементација на Декадата и Стратегијата на Ромите што претставува посебна 
структура која ќе ги координира активностите помеѓу сите надлежни државни органи 
инволвирани во спроведувањето на Стратегијата. 

Во насока на подобра информираност на ромската заедница и реализација на 
поставените приоритети од акционите планови, Министерството за труд и социјална 
политика во соработка со ромски невладини организации отвори осум ромски 
информативни центри во градовите каде што ромската заедница е застапена во 
поголем процент. 

Од друга страна, во рамките на утврдените мерки со Акциониот план, 
Министерството за образование и наука во текот на 2008 година ја завршило 
административно-техничката постапка за изградба на средно училиште во општина 
Шуто Оризари, а Владата на Република Македонија донела решение за 
кофинансирање на изградбата на училиштето со Австриската агенција за развој. 
Едновремено, во однос на образовната компонента на Стратегијата во текот на 
извештајната година договорена е соработка со средните државни училишта за упис 
на по еден ученик Ром/ка и покрај неисполнување на минималните критериуми, како и 
соработка со високо-образовните институции во Републиката за олеснет пристап на 
кандидати/студенти Роми на државните универзитети. 

Во рамките на своите активности проектирани со Акциониот план, 
Министерството за здравство преку јавните 
здравствени установи со спроведување на 
програмата Здравје за сите организираше 
подвижни амбуланти за преглед на пациенти 
во населените места каде претежно живеат 
припадници на ромската заедница. Од друга 
страна, Министерството за транспорт и врски 
во 2008 година започна со изградба на 
водоснабдителни и канализациски системи за 
населените места со претежно ромско 
население во општините: Шуто Оризари, 
Прилеп и Свети Николе. 

Во рамките на спроведувањето на 
Акциониот план во однос на вработувањето, 
Народниот правобранител е информиран 
дека Агенцијата за вработување на 
Република Македонија отпочнала со повеќе 
нови мерки за вработување во кои спаѓа и 
Програмата за подготовка за вработување 
каде 60% од вклучените лица биле 

припадници на ромската заедница, како и Проектот за самовработување со 
кредитирање во кој учествувале 95 припадници на ромската заедница. 

Исто така, во рамките на споменатиот Акционен план за реализација на 
Стратегијата, во Министерството за правда во текот на 2008 година беше формирана 
работна група за подготовка на Национален акционен и оперативен план за две 
области од Стратегијата (човекови права и дискриминација), додека во 
Министерството за труд и социјална политика е формирана работна група која треба 
да подготви национален акционен и оперативен план за приоритетната област 
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социјална помош и заштита, како дел на областа човекови права. Во текот на 
извештајната година Владата на Република Македонија усвои заклучок со кој 
Министерството за култура беше задолжено до крајот на годината да подготви 
национален акционен план за културата на Ромите, активност која поради 
необезбедени финансиски средства се уште не е реализирана. 

  
 
 
Посебни полициски овластувања 

 
Професионалноста, 

стручниот пристап и над се 
законитоста во вршењето на 
работите од страна на вработените 
во Министерството за внатрешни 
работи, а во неговите рамки и на 
полициските службеници во 
Полицијата претставува основен 
предуслов за успешно остварување 
на функцијата на овој исклучително 
значаен орган на извршната власт, 
но исто така и значаен гарант за 
обезбедување непречено и целосно 
уживање на основните човекови 
слободи и права на граѓаните. 

 Имајќи предвид дека 
полицијата е единствен државен 
орган со легитимно право да може 
да применува посебни овластувања-присилба и средства за присилба, произлегува и 
потребата за висок степен на обученост за човековите права, висок степен на 
стручност и професионалност во вршењето на полициските работи, но и контрола над 
законитоста на преземените полициски овластувања од страна на независните 
државни органи.  

 Народниот правобранител е еден од клучните независни контролни механизми 
кои вршат надзор и контрола на примената на полициските овластувања, а неговото 
законско овластување да може да побара мислење од стручна институција, му 
овозможува преземање мерки и дејствија пред надлежните државни органи за 
покренување постапка заради утврдување казнена одговорност и во случај кога 
внатрешниот контролен механизам на Министерството за внатрешни работи-Секторот 
за внатрешна контрола и професионални стандарди оценил дека одредено полициско 
овластување било основано, оправдано и во рамките на законските овластувања. 

 Токму во контекст на наведеното, во текот на извештајната година и покрај 
формалното подобрување на соработката во комуникацијата со Министерството за 
внатрешни работи споредбено со минатиот период, се уште недостасува суштинска и 
квалитетна соработка особено во делот кој се однесува на барањата за спроведување 
целосни и непристрасни истраги на случаите на тортура.  

 Податоците говорат дека во текот на 2008 година во Канцеларијата на 
Народниот правобранител се примени релативно голем број претставки од областа на 

8,90%
Задржување во полициска
станица подолго од 24 часа

22,88%
Непреземање мерки за
заштита на животот и 
имотот на граѓаните

17,80%
Насилство или прекумерна

 употреба на сила

9,75%
Одолжување

40,68%
Друго
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посебните полициски овластувања споредбено со вкупниот број регистрирани 
претставки. 

Од вкупно покренатите постапки за кои Народниот правобранител оцени дека 
постои сомнение за злоупотреба или пречекорување на полициските овластувања, 
многу мал е бројот на случаи во кои по извршените проверки Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди утврдил дека навистина станува збор за 
пречекорување на полициските овластувања и презел дејствија за утврдување казнена 
или друг вид одговорност против полициски службеници. Ова го потврдува впечатокот 
на Народниот правобранител дека состојбата на планот на зголемување на 
професионалните капацитети на Секторот за внатрешна контрола и пофесионални 
стандарди не е значително подобрена во однос на претходниот период и дека и 
натаму истрагите се вршат нецелосно и со доза на пристрасност во полза на 
полициските службеници што не придонесува за подигање на нивото на нивно 
професионално постапување. 

Во најчест број од 
случаите истражувани по барање 
на Народниот правобранител, 
конечниот став и одлуката на 
Секторот за внатрешна контрола 
и професионални стандарди се 
темелат на изјавите на 
инволвираните полициски 
службеници, без спроведување 
целосна истрага со прибрање и 
ценење на релевантни 
материјални докази, изјави на 
сведоци и на жртвите на 
полициското постапување. 

 Ваквиот начин на 
постапување, недостигот од 
неопходни докази (медицинска 

документација) кои единствено може да ги достави подносителот на претставката се 
дел од причините поради кои Народниот правобранител констатира релативно мал 
број повреди на правата со незаконитости во полициското постапување и следствено 
на тоа мал број поднесени барања против полициски службеници за утврдување 
казнена или друг вид одговорност.  

Сепак, максимално користејќи ги законските овластувања, знаења и вештини, 
како и со истрајно постапување, Народниот правобранител во одредени случаи 
констатира повреди на основните човекови слободи и права предизвикани со 
непрофесионално постапување на полициски службеници. 

 Карактеристично за судските постапки што се водат против полициски 
службеници за кривични дела сторени во вршење на службата е тоа што траат доста 
долго. Една од причините за долготрајноста на овие постапки е одбегнувањето на 
обвинетите полициски службеници да се јават пред суд, но и недоволната 
ангажираност на судиите за спроведување брза и ефикасна постапка кога станува збор 
за тортура. 

Исто така, според изјавите на странките, една од причините кои одат во прилог 
на недоволна ефикасна судска заштита на жртвите е нивното откажување од 
натамошен прогон на полициските службеници поради притисок и страв.   
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 Што се однесува до правото на полициските службеници на употреба на 
физичка сила и средства за присилба, кај Народниот правобанител остана впечатокот 
дека тие честопати не се сразмерни, односно пропорционални на целта која треба да 
се постигне.  

 Од анализата за извештајниот период произлегува дека голем дел од 
претставките се однесува токму на употреба на прекумерна употреба на сила, додека 
во останатите подносителите на претставките се жалеа на неосновано или прекумерно 
ограничување на слободата на движење, потоа на не преземање мерки и дејствија за 
заштита на животот или имотот, на неосновано привремено одземање предмети, на 
неосновани повикувања на службен разговор или повикување спротивно на законската 
регулатива. 

 Во извештајната година 
повторно беа регистрирани 
случаи на повреда на 
начелото на презумпција на 
невиност што беше укажано и 
во претходниот извештај. 

 Еден дел од 
содржината во работата на 
Народниот правобранител во 
областа на посебните 
полициски овластувања во 
текот на 2008 година 
претставуваше остварување 
на неговата превентивна 
функција. 

 Во таа насока во 
согласност со Програмата за 
работа донесена за 

извештајната година, беше реализирана посета и увид во сите 38 полициски станици 
од општа надлежност по што за констатираните слабости на материјалните услови во 
просториите за задржување лица на кои слободата на движење им била ограничена и 
за неправилностите во водењето на полициските евиденции беше подготвена 
информација и доставена до Владата и до Министерството за внатрешни работи со 
препораки за надминување на констатираните слабости. 

 
 
 
Граѓански состојби  
и други внатрешни работи 

 
 

Во областа на граѓанските состојби и другите внатрешни работи до Народниот 
правобранител претставки поднесуваа граѓани кои укажуваа на одолжување на 
постапките за остварување на правата поврзани со државјанскиот статус, 
живеалиштето и престојувалиштето, матичната евиденција, одземањето и враќањето 
предмети по претходно доставени барања во Министерството за внатрешни работи 
или кај други органи со јавни овластувања.  
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Со оглед дека државјанството е т.н. право на други права за одбележување  во 
извештајниот период е бројот на претставките и резултатот што го постигнува 
Канцеларијата на Народниот правобранител подолг период постапувајќи по предмети 
што се однесуваа на стекнувањето со државјанството на Република  Македонија.   

Поради фактот дека во Република Македонија се уште постојат голем број на 
лица кои се родени во Република Македонија, но со друго државјанство кое го имаат 
по потекло од нивните родители, а се уште не се стекнале со македонско 
државјанство, Народниот правобранител смета дека има потреба за дополнување на 
Законот за државјанството и олеснување на условите за прием за државјаните на 
поранешната СФРЈ кои по нејзината сукцесија останаа во Република Македонија со 
трајни (фактички и правни) врски. Ваквата заложба Народниот правобранител ја 
заснова на веќе усвоениот термин за „цврста и ефективна поврзаност” со државата 
(член 6 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за 
државјанството) како бенефицирачка 
основа за природување кон 
државјанството на овие лица бидејќи 
постоечкиот член 7 предвидува дури 
десет услови (со многу потребни 
докази) за ваквиот начин на 
стекнување на државјанството.  

Во однос на работата на 
Посебната комисија на Владата на 
Република Македонија за утврдување 
на законскиот услов за природување 
барателот да го владее македонскиот 
јазик до степен да може лесно да се 
разбере со околината, Народниот 
правобранител констатира дека 
исполнувањето на овој услов за 
определена категорија баратели 
преставува вистинска пречка за 
прием во бараното државјанство.   

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

констатира дека оваа соработка е на 
завидно ниво. 

Во поединечни предмети 
Народниот правобранител до 
органот за државјанство 
доставуваше укажувања дека за 
барателите кои ги исполнуваат 
условите од друг член од Законот за 
државјанство, а не по кои тие 
аплицирале, органот треба по 
службена должност да го оценува 
нивниот државјански статус бидејќи 
домашните и меѓународните правни 
инструменти наложуваат преземање 
мерки со кои ќе се намали бројот на 

7,58%
Матична евиденција

15,15%
Одземање и враќање 

на предмети

49,24%
Државјанство

3,79%
Одолжување

24,24%
Друго
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лицата без државјанство. Иако постапката за стекнување/престанок на државјанството 
е посебна управна постапка, во која не важат роковите определени со Законот за 
општата управна постапка, Народниот правобранител до органот за државјанство 
доставуваше укажувања за негова примена на начелата на: ефикасност, сервисна 
ориентација и помош на неука странка. 

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

За разлика од соработката со органот надлежен за државјанство, Народниот 
правобранител не наиде на соодветна соработка со органот за странци т.е. Секторот 
за гранични работи и миграции во неколку предмети во кои е констатирана повреда на 
правото на регулирање на престојот на странци кои во државата престојуваат по 
основа на брак или семејно обединување, за што Народниот правобранител до 
министерот за внатрешни работи достави посебен извештај и барање податоци од 
евиденциите кои се однесуваат на статусот на странците во Република Македонија. 
Иако од почетокот на 2008 година се применуваат одредбите на новиот Закон за 
странците, Народниот правобранител констатира дека службените лица на органот за 
странци овие одредби ги применуваат  произволно во однос на т.н. затекнати странци 
од републиките на поранешната СФРЈ без соодветна сервисна ориентација и помош 
кон оваа категорија на граѓани. 

Народниот правобранител, исто така, констатира дека со воведување на 
концептот на т.н. биометриски јавни исправи 
(пасоши, лични карти, возачки дозволи) се 
одолжува постапката за нивно добивање со што 
негативните последици ги сносат граѓаните иако 
во соодветните прописи се предвидени рокови 
за  издавање на овие исправи од страна на 
органот за внатрешни работи. 

За одбележување е дека при крајот на 
2008 година водењето на матичните книги за 
правата на граѓаните за издавање јавни исправи 
од овие книги премина од Министерството за 
внатрешни работи во Управата за водење на 
матичните книги, како орган во состав на 
Министерството за правда. Народниот 
правобранител повикува обврските предвидени 
со измените на Законот за матична евиденција, 
да се спроведуваат во роковите предвидени со 
законските измени заради непречено 
остварување на правата на граѓаните од 
матичната евиденција во Република 
Македонија. 
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Правосудство 
 

И во извештајната година 
најголем број на преставки кои ги 
доби Народниот правобранител од 
граѓаните се однесуваа на 
правосудството. 

Анализите на 
функционирањето на 
правосудството, гледано низ 
призмата од предметното работење 
на Народниот правобранител, и 
натаму покажува слабости на 
системот, кои се однесуваат пред 
се на бавноста на процедурите што 
доведуваат до долготрајност на 
судските постапки, тешкото и 
долготрајно извршување на 
конечните одлуки и големата 
оптовареност на правосудните 
органи со предмети. Посочените 
слабости се од таков обем што 
укажува дека наталожените 
проблеми бавно се надминуваат и 
дека целта за ефикасен и 
квалитетен правосуден систем се 
уште не е постигната и покрај новата организациска поставеност што произлезе како 
резултат на мерките и активностите од Стратегијата за реформа на правосудниот 
систем. Во таа насока значајно е да се спомене дека Врховниот суд доби ингеренции 
да одлучува по барањата на граѓаните за заштита на правото на судење во разумен 
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рок. Станува збор за особено значајна придобивка и поголема гаранција за 
почитување и остварување на правото гарантирано во членот 6 од Европската 
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, но сепак времето е 
се уште кратко за да се согледа во која мера ќе влијае на забрзувањето и квалитетот 
на постапките и остварувањето на начелото на судење во разумен рок.  

Значајни новини, како резултат на Стратегијата за реформа на правосудниот 
систем, беа донесувањето на Законот за судовите и Законот за управните спорови со 
кои требаше Врховниот суд да се растерети со предметите од управно-правната 
материја преку нивно преминување на надлежност на специјализираниот Управен суд. 

Меѓутоа состојбите во однос на траењето на постапките по управните спорови 
во новоформираниот Управен суд, гледано низ предметното работење на Народниот 
правобранител, покажува дека состојбата со ефикасната заштита на правото на 
судење во разумен рок и во областа на управните спорови, како и пред редовните 
судови, засега не е на очекуваното ниво. Поради ова чести се случаите кога своето 
незадоволство од долготрајноста на постапката и неефикасноста во заштитата на 
правата пред суд граѓаните го изнесуваат пред Омбудсманот барајќи да презема 
законски дејствија од негова надлежност. 

Од предметното работење на 
Народниот правобранител исто така 
произлегува дека на текот и долготрајноста 
на судските постапки, покрај наведените 
аномалии кои произлегуват од објективните 
состојби со кои неспорно се соочува судскиот 
систем и претставува најчесто оправдување 
на носителите на судиската функција, влијаат 
и субјективните слабости. 

Заради целосна слика за состојбите 
во правосудството во Република Македонија 
треба да се спомене и податокот дека во 
текот на извештајната година граѓаните на 
Република Македонија до Народниот 
правобранител доставија повеќе претставки 
против адвокати и извршители поради нивни 

дејствија во процесот на одбраната или застапувањето на нивните интереси или 
извршувањето на судски одлуки. 

Со оглед на фактот дека првите дејствијата ги преземаат врз основа на 
добиени, а вторите врз основа на законските овластувања, во најголем број случаи за 
наводите во претставките Народниот правобранител се обраќаше до Адвокатската 
комора на Република Македонија, до Комората на извршителите и до Министерството 
за правда со барање да се испитаат, па во зависност од утврденото да се преземат 
соодветни дејствија преку нивните дисциплински органи на овие асоцијации.   

Во услови кога констатираните слабости во функционирањето на правосудниот 
систем гледано од аспект на надлежностите на Народниот павобранител имаат 
негативен одраз во остварувањето на начелото на судење во разумен рок, а за кои 
практиката покажува дека Европскиот суд за човекови права во Стразбур не ги 
прифаќа објективните состојби како оправдана причина за долготрајноста на 
постапките, преостанува државата и понатаму да продолжи да презема мерки со кои 
третата власт ќе се трансформира во столб чие ефикасно и независно функционирање 
ќе гарантира и обезбедува целосно почитување и остварување на уставните и 
законските права на граѓаните. 
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Казнено - поправни 
и воспитно - поправни установи 

 
Состојбите на почитување и 

заштита на уставните и законските 
права на осудените и притворените 
лица кои издржуваат казна затвор 
или воспитно-поправна мерка и во 
извештајната година претставуваше 
предизвик за Народниот 
правобранител имајќи го предвид 
фактот дека на оваа категорија 
граѓани слободата на движење им е 
ограничена.  

Од вкупниот број примени 
претставки непосредно доставени 
до Народниот правобранител или 
посредно преземени од 
сандачињата за поплаки кои 
Народниот правобранител ги 
постави во казнено-поправните 
установи евидентно е дека најголем дел се однесуваа на третманот и здравствената 
заштита на осудените лица, меѓутоа не помал беше бројот на претставки адресирани 
до судовите или до Управата за извршување на санкциите, кои Народниот 
правобранител ги препраќаше на надлежност. Исто така, во извештајната година за 
одбележување е фактот дека во голем број на претставки не стануваше збор за 
остварување на право на осудените лица, туку за користење погодности поради што во 
непосреден разговор Народниот правобранител на осудените лица им укажуваше 
правна помош и даваше правен совет. 

Имајќи ги предвид изнесените наводи во претставките и согледаните состојби 
од честите посети во овие институции 
во однос на сместувачките капацитети, 
кадровската екипираност и 
просторните услови, Народниот 
правобранител констатира дека нема 
позитивен напредок по однос на 
функционирањето на пенитенцијарниот 
систем во Република Македонија, кој и 
натаму гледано во целост не 
функционира во согласност со 
стандардите утврдени со Законот за 
извршување на санкциите и 
меѓународните норми. Слична е 
констатацијата и во однос на 
остварувањето на правната положба 
на осуденичката популација бидејќи 
надлежните служби и институции не ги 
применуваат доследно начелата на 
хуманост, правичност и почитување на 
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човековата личност и достоинство, принципи врз кои се темели и заснова 
извршувањето на санкциите. 

Како карактеристичен пример од предметното работење, во извештајната 
година е предметот оформен по сопствена иницијатива за штрајкот на осудените лица 
во Казнено-поправниот дом Идризово.  

Имено, веднаш по добиените сознанија Народниот правобранител покрена 
постапка и ги посети осудениците. Не навлегувајќи во основаноста на барањето на 
осудените лица кое не беше од делокругот на надлежноста на Народниот 
правобранител, оваа институција до Министерството за правда - Управа за 
извршување на санкциите, достави препорака со цел за преземање мерки и дејства 
заради овозможување непречено остварување на правата на осудениците и 
континуирано следење на 
нивната здравствена 
состојба со преземање 
неопходни мерки за 
обезбедување потребна 
медицинска помош доколку 
за тоа се јави потреба, како 
и спречување евентуално 
влошување на нивното 
здравје со оглед на тоа 
дека и натаму одбиваа да 
примаат храна.  

Од предметното 
работење и извршените 
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увиди, исто така се наметнува и заклучокот дека состојбата со условите за сместување 
на осудените лица во казнено-поправните установи е загрижувачка, особено по однос 
на проблемот со пренатрупаноста на одделни затвори, недоволното затоплување и 
несоодветната осветленост на просториите, односно едноставно кажано осудените 
лица затворската казна ја издржуваат во нехумани услови, што е во спротивност со 
загарантираните пенолошки стандарди.  

Во делот на комуникацијата на осудениците со надворешниот свет 
(телефонирање, прием и праќање писма и сл.) може да се каже дека е на 
задоволително ниво. Притоа треба да се напомене дека позитивен придонес кон 
ваквата состојба секако има и поставувањето на сандачињата за поплаки кои 
Народниот правобранител ги постави во сите затвори во Републиката. 

Неспорен е и фактот дека не е постигнат никаков напредок по однос на 
овозможување рекреативни активности на осудениците со оглед на тоа што спортските 
и забавните активности се сведени на минимум поради недоволниот број спортски 
реквизити и технички помагала, но и поради пасивноста на службените лица во правец 
на организирање соодветни активности. 

Исто така, карактеристичен за 
извештајната година беше и бројот на 
претставки кои се однесуваа на 
спороста на постапките за трансфер на 
осудени лица од казнено-поправни 
установи во странство во Република 
Македонија и обратно. Во ваквите 
предмети Народниот правобранител 
интервенираше до Министерството за 
правда за забрзување на постапките, а 
едновремено со замолници се 
обраќаше и до националните 
омбудсман институции во странство за 
забрзување на постапките пред 
нивните надлежни органи. Во овој 
контекст како карактеристичен може да 
се изнесе примерот на соработка на 
Народниот правобранител на 
Република Македонија со Омбудсманот 
на Република Албанија.  

Имено, постапувајќи по замолница на Омбудсманот на Република Албанија за 
постапките за трансфер на осудени лица албански државјани од Казнено-поправниот 
дом Идризово во казнените институции во Република Албанија, Народниот 
правобранител преку Министерството за правда-Сектор за меѓународна правна помош 
ги обезбеди потребните информации по што кокнстатира дека од страна на ова 
министерство биле преземени сите неопходни мерки и дејства за брзо решавање на 
постапките за трансфер на албанските државјани од Република Македонија во 
Република Албанија. Едновремено, Народниот правобранител побара ажурирање на 
постапките пред надлежните органи на Република Албанија за трансфер во Република 
Македонија на македонските државјани. Притоа Омбудсманот на Република Албанија 
се произнесе дека сите барања на македонските државјани се во постапка, а конкретно 
за две лица по чии претставки кај Народниот правобранител се формирани предмети, 
постапката била пред Јавното обвинителство кое целокупната документација треба да 
ја достави до Министерството за правда на Република Албанија, согласно одредбите 
на Европската конвенција за трансфер. 
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 Во изминатата година Народниот правобранител во рамките на надлежностите, 
покрај другите редовни активности, ги посети казнено-поправните установи низ 
Републиката и Воспитно-поправниот дом во Тетово заради утврдување на состојбите 
во однос на почитувањето на правата на лицата кои се наоѓаат во притвор, како и на 
малолетните лица на кои им е изречена воспитно-поправна мерка упатување во 
воспитно-поправен дом. Притоа, врз основа на констатираните состојби од извршените 
увиди, Народниот правобранител подготви посебни информации за условите во кои се 
извршува мерката притвор и воспитно-поправната мерка упатување во воспитно 
поправен дом на малолетни лица. Овие информации за констатираните состојби со 
конкретни препораки беа доставени до Министерството за правда -Управа за 
извршување на санкциите. 

 
 
 
Имотно - правни односи 

 
Во остварувањето на 

правата од имотно-правната 
област Народниот правобранител 
во најголем број случаи 
интервенираше во 
обезбедувањето права на 
граѓаните во постапките за 
денационализација.  

Основната цел на 
Народниот правобранител и во 
овој извештаен период беше 
дејствата и мерките кои ги 
преземаше пред органите на 
државната управа и другите 
органи и организации што имаат 
јавни овластувања да бидат во 
прилог на ефикасно, рационално, 
функционално и навремено 
извршување на работите заради 
нивно објективно постапување и одлучување и создавање претпоставки за непречено 
обезбедување на правата на граѓаните. 

Притоа основна констатација е дека органите надлежни за ваквите постапки - 
министерот за финансии, преку соодветните комисии за денационализација и 
Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен по предметите од 
областа на денационализацијата во Владата на Република Македонија, како 
второстепен управен орган, покрај тоа што воопшто не искажуваа подобрување на 
ефикасноста и квалитетот на нивното работење, кооперативност и отвореност кон 
потребите на граѓаните многу ретко или воопшто не постапуваа по барањата и 
интервенциите на Народниот правобранител.  

Ваквата состојба секако претставува попречување на работењето на Народниот 
правобранител и оневозможување на остварувањето на правата на граѓаните, а како 
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посебен случај за потполна несоработка, кој и во оваа прилика мора да се истакне, се 
Комисиите за денационализација со седиште во Општина Гази Баба и Кисела Вода.  

Инаку, од анализата на предметното работење, најнапред неспорен е 
заклучокот дека континуирано опстојуваат слабостите во делот на пречекорувањето на 
законски определените рокови за постапување и одлучување во сите степени од 
постапката. Оттука, со ваквиот начин на работење, прашање е кога и дали воопшто 
процесот на денационализација во Република Македонија ќе биде успешно завршен на 
начин што граѓаните ќе ги остварат своите барања, односно ќе ги решат 
долгогодишните проблеми. Покрај ова, а по однос на квалитетот на работењето, 
слободно може да се каже дека постои тенденција за упорност во неправилната 
примена на материјалното право - одредбите од Законот за денационализација и од 
Законот за општата управна постапка, што пак има директно влијание врз 
обезбедување ефикасна и навремена заштита на уставните и законските права на 
граѓаните. 

Во таа насока, еден од сегментите кој укажува на тенденциозност во 
непочитувањето на правата на граѓаните, произлегува и од постојаното инсистирање 
на неправилната примена на одредбата член 8 од Законот за денационализација. 

Имено, иако 
Народниот правобранител 
постојано укажува дека за 
правилна примена на оваа 
одредба е потребно 
надоместот да биде даден, 
односно платен, органот за 
денационализација и 
натаму ги одбива 
барањата на граѓаните 
само со формално 
образложение дека 
надоместот бил 
определен, иако тие 
одлуки практично никогаш 
не биле извршени. Ова 

дури и при состојба на веќе востановена долгогодишна судска практика на Врховниот 
суд и сега Управниот суд кои во нивните одлуки, исто така, укажуваат дека за да се 
одбие барањето за денационализација надоместокот треба да биде не само 
определен, туку и даден, односно платен. 

Потоа, во не мал број случаи изведувањето на доказите, односно дејствата за 
определувањето на видот и карактерот на земјиштето и неговата намена, согласно 
постојните урбанистички планови, како и увидот на самото место се вршат под 
влијание на политички и бизнис структури кои се инволвирани во обидите за 
незаконска приватизација на земјиштето што е предмет на денационализација. 

Следствено, воопшто или многу тешко се разрешуваат проблемите со 
блокирање на предметите за кои треба да се изврши идентификација на катастарските 
парцели во општините каде што премерниот катастар е воспоставен во 50-те, 60-те 
или 70-те години од минатиот век.  

Имено, се инсистира граѓаните да плаќаат, иако Комисијата за 
денационализација треба по службена должност да ги изведе таквите докази, односно 
идентификацијата да ја изврши со ангажирање приватни геодети, а Министерството за 
финансии да ја обезбеди потребната финансиска конструкција. 
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Исто така, не може да претставува ништо друго освен тенденциозност и 
бирократски начин на постапување кога барањата кои се некомплетни (поднесено 
барање на пропишан формулар без да се приложи акт за одземање, доказ за 
сопственост и сл.) органите веднаш ги отфрлаат, без притоа да ги почитуваат 
законските одредби предвидени во Законот за општата управна постапка, кои 
императивно наложуваат обврска странките да бидат повикани во законски 
определниот рок од 15 дена да ги комплетираат барањата, па доколку така не биде 
постапено, тогаш е неспорно правото на комисиите да го одбијат барањето како 
неосновано. 

Во овој дел мора да се истакне и работењето на Државното правобранителство 
на Република Македонија, кое покрај останатото вложува жалби и поднесува тужби за 
покренување управен спор пред Управниот суд и во случаите кога земјиштата или 
другите имоти се одземени со одлуки донесени од страна на органите на поранешните 
околии или општини, односно за потребите на општините или општествените 
претпријатија. Притоа се занемарува неспорниот факт дека во ваквите случаи се 
работи за исти присилни прописи по кои одземањето го вршела и државата, а 
разликата се огледа во тоа што тука се јавуваат во име на државата пониските 
административни облици на тогашното оштествено уредување. 

По однос на работата на Комисијата за решавање во управна постапка во втор 
степен по предметите од областа на денационализацијата во Владата на Република 
Македонија, неспорен факт е дека истата и во текот на 2008 година воопшто не 
соработуваше и не одговараше на барањата на Народниот правобранител, иако 
генерално постои подобрување на состојбата во нејзиното работење бидејќи како 
резултат на зголемениот број на членови на Комисијата решени се значителен дел од 
заостанатите предмети по жалба, но и натаму се евидентирани голем број на 
нерешени предмети. 

Од друга страна, веднаш мора да се истакне дека ваквиот начин на работа се 
одразува на квалитетот на донесените одлуки бидејќи за членови на Комисијата кои ги 
изготвуваат поединечните одлуки се именуваат лица коишто немаат никаква допирна 
точка со управната материја и денационализацијата, а штетата ја трпат исклучиво 
граѓаните-странки во постапката, кои мора дополнително да се изложуваат на трошоци 
за поднесување тужби за покренување управен спор. 

Друг проблем, кој исто така е забележан во работењето на оваа комисија, а 
генерално се однесува и на сите комисии на Владата на Република Македонија кои 
одлучуваат во втор степен, е тоа што се повредува принципот на деволутивност со 
оглед на тоа што за не мал број случаи исти лица одлучуваат и во прв и во втор степен 
(ако не директно, тогаш индиректно). Исто така, функционирањето на дел од 
комисиите со претседател или во поново време со негов заменик (бидејќи без какви 
било причини не се именува претседател) кој пак, по функција е заменик-министер 
укажува и на недоследност поради фактот што тоа е во спротивност со принципот на 
хиерархиска поставеност на државните органи. Најдобар пример кој ја илустрира 
ваквата состојба е кога по решението кое во прв степен е донесено од функционерот-
министерот кој раководи со органот во втор степен да одлучува заменик-министер кој 
сега се јавува во својство на претседател на односната комисија. 

Основна карактеристика на работењето пак на Комисијата за решавање во 
управна постапка во втор степен по предметите од областа на имотно-правните 
работи и доделување градежно земјиште во Владата на Република Македонија е дека 
по ниту еден предмет за кој Народниот правобранител интервенирал не е добиен 
повратен одговор и тоа не само во 2008 година, туку и години наназад, што секако 
претставува еден од примерите за најгрубо непочитување на институцијата. 
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Инаку, за оваа комисија констатација е дека е потполно неорганизирана што се 
одразува пред се во околноста што воопшто и не може да се состане во подолги 
временски интервали, во несоодветниот стручен квалитет на нејзините претседател и 
членови, како и во отсуство на каква било транспарентност, отвореност и одговорност 
кон вистинските потреби на граѓаните. Тоа пак, предизвикува состојба на огромен број 
на заостанати и нерешени предмети и неможност за справување со континуираниот 
прилив на нови предмети по жалба. 

Во овој сегмент мора да се истакне дека постоењето само желба на државата 
за што побрзо завршување на процесот на приватизација на градежното земјиште не 
секогаш доведува до позитивни резултати во практиката. Впрочем, самото донесување 
на Законот за приватизација и закуп на земјиште во државна сопственост без 
претходно согледување на сите аспекти на проблемот и оценка на севкупните имотно-
правни односи во Република Македонија не можеше да предизвика ништо друго освен 
хаос во неговата примена, поради што граѓаните не без своја вина беа доведени во 
безизлезна ситуација 

Имено, за да го запазат рокот определен во одредбите од овој закон граѓаните и 
правните лица ги поднесуваа барањата иако по истите надлежниот орган - Управата за 
имотно-правни работи преку нејзините организациски единици воопшто не беше во 
состојба да одговори со почитување на рокот за одлучување. Ова затоа што голем дел 
од нормативните решенија од овој закон беа неприменливи поради се уште 
недонесените соодветни подзаконски акти или пак затоа што со различните решенија 
за исти или слични начини на стекнување на правото на користење на градежното 
земјиште граѓаните се доведуваа во нееднаква положба. Затоа, за поздравување е 
измената на овој закон со која е чини дека барем делумно ќе биде надмината 
негативната состојбата која кај граѓаните ја предизика имплементацијата на овој и 
ваков закон. 

Што се однесува на делот од имотно-правната област кој се однесува на 
запишувањето на правата 
на недвижностите во 
катастарската евиденција 
факт е дека и во текот на 
2008 година на генерален 
план продолжија 
реформите на Катастарот 
кои треба да резултираат 
со состојба тој да стане 
институција која ќе 
претставува вистински 
сервис на граѓаните.  

Впрочем, во текот 
на 2008 година беше 
донесен нов Закон за 
катастар на недвижности, кој веќе се применува и со чии одредби за вршење на 
работите на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите се 
основа Агенција за катастар на недвижности.  

Најзначајната новина која се предвидува со одредбите од овој закон е 
напуштањето на правилата на управната постапка во работењето на Агенцијата и 
нејзините внатрешни организациски единици бидејќи за извршеното поединечно 
запишување на правата на недвижностите, како и за одбивањето на пријавата за 
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запишување се издава само потврда за запишување, односно потврда за одбивање 
запишување.  

Сепак и натаму најголем проблем за граѓаните, правните лица и институциите 
претставува функционирањето на Центарот за катастар на недвижности Скопје, каде 
што и натаму постои голем број на заостанати, а нерешени предмети. 

Од друга страна, како резултат на донесувањето на овој закон, Комисијата за 
решавање во управна постапка во втор степен по предметите од областа на премерот, 
катастарот и запишувањето на правата на недвижностите во Владата на Република 
Македонија ќе нема надлежност да решава предмети по жалба. 

 
 
 
Урбанизам и градба 

 
Една од темелните 

вредности на уставниот поредок е 
преку уреден и доследен правен 
систем со уредување и 
хармонизација на просторот на 
граѓаните да им се обезбедат 
услови за остварување на 
основното човеково право на 
сопствен дом, како предуслов за 
подигање здрава семејна заедница 
за урбано живеење и уредени 
сопственички односи. 

Ова може да се обезбеди 
единствено врз основа на доследни 
правни норми со кои се регулираат 
правата и обврските на граѓаните и 
другите субјекти, а во областа на 
урбанизмот и градбата во 
Република Македонија со Законот 
за просторно и урбанистичко 
планирање, Законот за градење, 
Законот за сопственост и други стварни права, и подзаконските акти кои ја регулираат 
оваа област. 

Во текот на 2008 година во канцеларијата на Народниот правобранител, како и 
вообичаено, примени се голем број претставки од граѓани во кои се укажува на 
повреда на нивни права од областа на урбанизмот и градбата. Најголем број од 
претставките се однесуваа на непостапување на градежната инспекција, а по нив 
следуваат претставки со кои граѓаните побарале интервенција заради спроведување 
постапка за извршување управни акти за отстранување бесправни градби, претставки 
кои се однесуваа на одредени неправилности со кои граѓаните се соочиле во 
постапките за издавање одобренија за градба и претставки со изразено незадоволство 
од неоправдано одолжување управни постапки и на постапки за донесување детални 
урбанистички планови. 

28,40%
Непостапување на
градежна инспекција

23,46%
Неизвршување на

 управни акти

16,67%
Постапка за издавање на
одобрение за градба

1 056, %
Одолжување

8,64%
Друго

6,79%
Постапка на изменување
и донесување на ДУП
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 Ваквите показатели најдобро ја илустрираат состојбата со која се соочуваат 
граѓаните при нивните напори да остварат некое право или интерес со цел за 
подобрување на условите за нивно урбано живеење.  

Исто така во голема мера беа присутни неефикасноста и неажурноста на 
јавната администрација и сомнежи дека тоа е резултат на коруптивно однесување и 
искористување на функцијата како на локално така и на централно ниво. Сето ова 
придонесува постапките пред управните органи, кои одлучуваат по прашањата во 
областа на урбанизмот и градбата, и натаму да траат многу подолго од предвидените 
законски рокови. 

 Треба да се нагласи дека по почетните потешкотии во спроведувањето на 
постапката за децентрализација на власта, со кои се соочија единиците на локалната 
самоуправа и при преземањето на надлежностите во областа на урбанизмот и 
градбата, состојбите во текот на 2008 година сепак имаа тенденција на извесно 
подобрување особено во организацискиот дел иако не постои доволна кадровска 
екипираност во инспекциските служби особено во помалите општини во кои не се 
формирани и служби за присилно спроведување на конечните управни акти. 

И во оваа извештајна година беше согледано неажурното, несовесното и 
инертното постапување на 
овластените урбанистички и 
градежни инспектори при 
вршењето на инспекциски 
надзор и непреземењето 
соодветни законски мерки при 
констатирани бесправни 
градби. Продолжи и 
практиката на 
неспроведување, односно 
селективно спроведување 
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постапки за присилно административно извршување на управни акти за отстранување 
на бесправно изградени објекти и покрај честите најави на надлежните органи за нивно 
поажурно спроведување. 

Согледувањата покажуваат дека граѓаните при остварувањето на законските 
права се соочуваат со сложени и долги постапки за добивање одобренија за градење, 
во постапките за донесување детални урбанистички планови или нивна нереализација 

особено во делот на изградбата 
на инфраструктурните објекти и 
т.н. Ненавременото донесување 
на деталните урбанистички 
планови е сериозна пречка за 
решавањето на стамбените 
потреби на граѓаните па оттука и 
не треба да зачудува појавата на 
бесправните станбени градби 
што доведува до урбан хаос. 

Граѓаните во претставките 
честопати укажуваа на 
незаконитости во постапките, па 
и на толерантен однос на 
надлежните органи инициран од 
лични интереси и влијанија.  

Сите овие проблеми и честите повреди на правата на граѓаните беа повод 
Народниот правобранител во извештајната година да презема дејствија во рамките на 
своите надлежности со цел заштита на правата на граѓаните при што беа упатени 
голем број барања, ургенции, препораки, укажувања и информации до 
градоначалниците на општините, како надлежни за регулирање и решавање на 
урбанистичките прашања од локален карактер и до Министерството за транспорт и 
врски, како орган надлежен за надзор врз работењето на органите на локалната 
самоуправа во областа на урбанизмот и градбата. 

 
 
 
Животна средина 

 
Наспроти 

алармантната состојба на 
животната средина во 
државата, состојба која 
претставува 
континуирано загадување 
на: воздухот, водата и 
почвата, исклучително 
ниското ниво на 
комунална хигиена, 
неселектирањето и 
депонирањето на 
цврстиот и медицинскиот 
отпад во диви депонии, 
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бесправната сеча на шумите, шумските пожари кои го уништуваат и онака малиот 
шумски фонд, сепак, во Канцеларијата на Народниот правобранител и во оваа 
извештајна година, како и години наназад, беа регистрирани мал број претставки од 
областа на заштита на правото за здрава животна средина. 

Народниот правобранител 
констатира дека за проблемите од 
областа на животната средина 
граѓаните се жалат само тогаш кога 
се непосредно засегнати со 
конкретен проблем од лична 
природа и тоа, како по правило, 
најчесто за зголемена бучава 
предизвикана од угостителски 
објекти, загадување на воздухот и 
почвата во нивната непосредна 
околина, но не и за проблемите од 
пошироки размери и значење. 

Ваквата состојба Народниот 
правобранител смета дека е 
резултат на исклучително ниското 
ниво на свест кај граѓаните за една 
од најважните сфери на човековото 
живеење - здрава и чиста животна средина, иако е неспорно дека проблемите на 
заштитата и унапредувањето на животната средина треба да се решаваат и со нивно 
активно учество. Токму поради ова, од особено значење е улогата на државата која со 
разни мерки и дејствија треба да и овозможи и да ја охрабри јавноста да земе 
поголемо учество во заштитата и унапредувањето на животната средина 

26,67%
Загадување на медиумите
на животната средина

40,00%
Зголемено ниво на бучава

20 00, %
Одолжување

13,33%
Друго
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овозможувајќи и поголема 
достапност на 
информациите. 

Народниот 
правобранител, како и низа 
години наназад, во 
извештаите укажуваше и 
бараше преземање мерки 
за надминување на 
проблемите предизвикани 
со загадувањето на 
медиумите на животната 
средина од големите 
загадувачи како што се: 
рафинеријата „Окта”, 
фабриката за цемент „Усје”, 

„Фени” во Кавадарци и топилницата „Злетово” во Велес. Народниот правобранител го 
искажува своето разочарување по однос на фактот дека надлежните државни органи 
досега немаат преземено позначајни мерки за санирање на состојбите.    

Глобалните проблеми на животната средина и проблемите на евидентното 
глобално затоплување на атмосферата се повеќе и повеќе опоменуваат и сериозно го 
доведуваат во прашање опстанокот на животот на планетата Земја, па затоа се 
наметнува потреба и Република Македонија конечно посериозно да се зафати со 
преземање мерки за заштита и унапредување на животната средина не само поради 
фактот дека правото на здрава и чиста животна средина е едно од основните човекови 
права, туку и дека е обврска и интерес и на следните поколенија. 

 

 
 
Работни односи 

 
 Оваа извештајна година во 
областа на работните односи 
Народниот правобранител се 
соочи со проблеми кои се 
повторуваа како и во изминатите 
години. Сепак во некои сфери од 
оваа област беа забележани 
отстапки во претходното 
постапување во правец на 
остварување на законските права 
на граѓаните, додека во некои 
сфери тие беа исти и без никакво 
подобрување.  

 Во областа на работните 
односи Народниот правобранител 
ја обележа извештајна година со 
доставување информација до 

15,42%
Постапка на распоредување 

и преземање

15,42%
Постапка за исплата на 
плати и надоместоци

15,81%
Постапка на вработување

1,96%
Постапка по жалба или 

приговор пред второстепен
 орган

37 9, 4%
Друго

14,23%
Постапка за престанок

на работен однос
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Владата на Република Македонија и до Министерството за труд и социјална политика 
за констатирана правна празнина во одредбите од Законот за работните односи со 
иницијатива за законски измени. Со оваа информација Народниот правобранител ги 
информираше наведените органи дека со поништувањето на член 104, став 1 од 
Законот за работните односи, кој беше поништен со одлука на Уставниот суд, всушност 
се создаде правна празнина која предизвикува дилеми кој ќе биде правниот основ за 

престанок на 
работниот однос 
на работникот кој 
остварил услови 
за старосна 
пензија.  

 Во таа 
функција, со цел 
да се спречат 
последиците кои 
ги трпеа граѓаните 
при изрекувањето 
престанок на 
работен однос, а 
воедно стремејќи 
се кон почитување 
на темелните 
вредности на 
уставниот поредок 
и владеењето на 
правото, како и 

уставната одредба дека граѓаните се еднакви пред Уставот и законите и дека секому 
под еднакви услови му е достапно секое работно место и под еднакви услови му 
престанува работниот однос, Народниот правобранител поднесе иницијатива за 
донесување закон за измени и дополнување на Законот за работните односи, во кој ќе 
бидат предвидени услови за престанок на работниот однос на работникот поради 
исполнети услови за старосна пензија. 

 Министерството за труд и социјална политика го извести Народниот 
правобранител дека поднесената иницијатива е земена предвид и дека 
Министерството подготвува измени и дополнување на Законот за работните односи во 
кои ќе биде опфатен и членот 104 од Законот за работните односи, што впрочем и 
беше сторено видно од донесените измени и дополнувања на Законот за работните 
односи.    

 Извештајната година Народниот правобранител ја обележа и со доставување 
информација со иницијатива за законски измени поднесена до Владата на Република 
Македонија за констатирана состојба на нееднаков третман на државните службеници 
во одредба од Законот за државните службеници.  

 Имено, Народниот правобранител констатира дека зголемувањето на платата 
по основ на минат труд е различно предвидена кај категоријата државни службеници и 
кај лицата кои немаат статус на државни службеници што, според Народниот 
правобранител, е дискриминаторско бидејќи вработените во државните органи се 
ставени во нееднаква положба во однос на вработените во стопанството или 
нестопанството и им е ускратено правото на зголемување на платата по основ на 
минат труд каде се зема предвид само стручната подготовка на државниот службеник, 
а не основната компонента која ја сочинуваат основната плата, додатокот на плата за 
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звање и додатокот на плата за кариера, за разлика од лицата кои немаат статус на 
државни службеници на кои, како основ за зголемување на платата, за минат труд им 
се зема предвид основната плата и сите додатоци на плата. 

 Министерството за правда и надлежните комисии при Владата на Република 
Македонија го известија Народниот правобранител дека е земена предвид наведената 
иницијатива и дека Министерството за правда подготвува измени и дополнување на 
Законот за државните службеници во кои ќе биде опфатен и членот 35, став 3.   

 Во однос на проблемите кои граѓаните ги изнесуваа во претставките најголем 
број на претставки и понатаму се однесуваа на спроведените постапки за вработување 
како во органите на државната управа, така и во органи и организации во кои се 
вработуваа лица кои не ги исполнуваат условите согласно Законот или пак воопшто не 
се вршеше избор на кандидатите за вработување. Бројни беа и претставките кои се 
однесуваа на спроведени постапки на распоредување во кои работодавачите воопшто 
не ги земале предвид условите под кои може да се врши распоредувањето во органот 
на државната управа или пак во друг орган или организација.  

 Од аспект на спроведување на постапката за вработување во органите на 
државната управа, продолжија да се јавуваат граѓани кои го изразуваа 
незадоволството поради неизбор на кандидат од ранг-листа, односно неспроведување 
избор од страна на работодавачот кој ја спроведува постапката за вработување. По 
таквите предмети Народниот правобранител, како и претходно, укажуваше дека при 
спроведена постапка за вработување според законските одредби и постоење кандидат 
од ранг-листа кој ги исполнува условите за работното место за кое конкурирал, 
работодавачот треба да изврши избор. Но како и претходно, по овие предмети 
Народниот правобранител ниту еднаш нема добиено допис за прифаќање на 
укажувањето, а иста  беше состојбата и со надлежната комисија при Агенцијата за 
државните службеници која не ги прифаќаше како основани поднесените жалби на 
кандидатите кои биле известени за невршење избор по објавен оглас. 

 Инаку во извештајната година намален е бројот на претставки кои се однесуваа 
на спроведена постапка за вработување кандидат кој не ги исполнува условите по 
објавено работно место. Тоа можеби се должи на постапките што ги презема 
Агенцијата за државните службеници која, уште веднаш со доставената пријава на 
кандидатот, утврдува дали кандидатот може или не може да се пријави за работното 
место кое се огласува.   

 Во постапката на распоредување на државните службеници  карактеристични 
беа појавите на спроведени постапки на распоредување во кои распоредувањето е 
извршено спротивно на одредбите од Законот за државните службеници, што беше 
утврдено освен од Народниот правобранител и од надлежната комисија при 
Агенцијата за државните службеници, која донела одлуки за уважување на жалбите на 
државните службеници и дала насоки за соодветно постапување од страна на органот. 
Но првостепените органи воопшто не спроведуваа нова постапка во правец на 
донесување решение и постапување согласно насоките на Комисијата при Агенцијата 
за државните службеници, сметајќи дека органот еднаш донел решение и дека нема 
потреба за донесување друго решение или пак, беа донесени исти решенија без 
водење сметка за насоките на Комисијата ниту пак на пропишаните услови и можности 
за распоредување на државниот службеник. 

 Народниот правобранител по ваквите претставки достави бројни укажувања до 
првостепените органи, односно до: министерот за одбрана, до директорот на Управата 
за јавни приходи и до директорот на Управата за имотно-правни работи при 
Министерството за финансии, како и информација до Владата на Република 
Македонија, но без никакви конкретни резултати, односно ниеден од наведените 
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органи не достави допис за прифаќање или неприфаќање на барањата на Народниот 
правобранител. Ваквото постапување доведува до заклучок дека се попречува 
работата на Народниот правобранител. Овде треба да се истакне дека дел од 
подносителите се помирија со незаконското постапување, а дел се изложија на 
дополнителни трошоци за остварување на нивните права пред судските органи.   

 Што се однесува на 
постапката за вработување и 
распоредување регулирана со 
Законот за работните односи, 
исто така не може, а да не се 
напомене дека и тука имаше 
голем број на претставки кои 
укажуваа на повреди на 
правата на граѓаните. 
Народниот правобранител и по 
овие предмети, доставуваше 
барања и укажувања по кои 
органите во повеќето случаи 
даваа образложенија за 
нивните постапувања, а дел и 
постапуваа по барањата на 
Народниот правобранител. 
Тоа доведува до заклучок дека 
овие органи подобро ја имаат 
сфатено улогата на Народниот 
правобранител како заштитник 
на правата на граѓаните. Но 
тука треба да се истакне дека 
голем број од работниците за остварување на правата од работен однос пред 
надлежната комисија при Владата на Република Македонија, трпеа штетни последици 
бидејќи долго време им беше оневозможено да добијат одлука од оваа комисија која 
од месец јуни, па се до почетокот на месец декември воопшто не функционираше, 
односно не одлучуваше бидејќи не беше назначен претседател. 

 Бидејќи Народниот правобранител по доставените дописи постојано беше 
информиран дека Комисијата нема назначено претседател, па од таа причина не се 
постапува по предметите, односно Комисијата не може да заседава, а со цел да се 
примени принципот на двостепеност на постапката и да се почитуваат законските 
одредби, кои предвидуваат рок на одлучување по жалба, Народниот правобранител се 
обрати до Кабинетот на претседателот на Владата со барање да преземе мерки во 
правец на назначување претседател на Комисијата за решавање во втор степен од 
областа на работните односи при Владата на Република Македонија за да може 
Комисијата непречено да ги извршува своите работи и секако да не трепат штетни 
последици граѓаните кои поднеле жалби за остварување и заштита на нивните права 
од работен однос. По доставените укажувања, Владата на Република Македонија 
назначи претседател на Комисијата која започна да функционира.   

 Во постапките за распоредување на работниците кај кои распоредувањето се 
врши врз основа на Законот за работните односи, проблемите најмногу се однесуваа 
на распоредување на работник на работно место кое не е во согласност со стручната 
подготовка на работникот. Народниот правобранител по овие предмети доставуваше 
укажувања дека работникот треба да биде распореден на работно место кое одговара 
на неговата стручна подготовка, но укажувањата не беа прифатени.  
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 Што се однесува на проблемите кои како секоја година, па и во извештајната ги 
имаше наставниот кадар во образованието неизбежно е, а да не се напомене дека тие 
продолжија со ист интезитет. Така, најголем број од поднесените претставки се 
однесуваа на повреда на правото при изрекување престанок на работниот однос на 
наставниот кадар кој, неколку години извршувал работни задачи на определено време 
и кога согласно одредбите од Законот за работните односи, треба да му се 
трансформира работниот однос од определено на неопределено време поради 
исполнет услов за трансформација, одеднаш тие лица се непотребни во училиштата и 
се вработуваат други, нови лица без никакво работно искуство. Вработувањата пак, на 
новите лица се врши во траење од три месеци поради итни и неодложни работи на 
определено време без да се води сметка дали ги исполнуваат условите од Законот за 
основното образование или Законот за средното образование, односно дали на 
пример имаат положено стручен испит што е услов во средното образование. Во рок 
од тие три месеци, доколку кандидатот не ги исполнува условите, му се дава можност 
во меѓувреме да ги исполни, по што, според просветниот инспектор, условите се 
исполнети без притоа да се задира во тоа што претходно наставата во образовниот 
процес кандидатот ја вршел без исполнети услови или пак, со кандидатот се 
продолжува договорот на определено време повторно со занемарување на фактот 
дека не ги исполнува условите за што е согласен и просветниот инспектор и не 
презема никакви мерки за спречување на таквите вработувања и покрај тоа што со 
Законот за просветната инспекција, му е дадена можност тоа да го направи.  

 Во ваквите постапки Народниот правобранител укажува дека кандидатот кој се 
вработува на итни и неодложни работи или пак, на определено време, треба да ги 
исполнува утврдените услови согласно законите бидејќи и во тие три месеци или една 
година кандидатот сепак е вклучен во наставата и го спроведува образовниот процес 
во училиштата. 

 Имаше и претставки на вработени лица од наставниот кадар кои се на платен 
список во образованието, а не вршат никакви работни задачи. Тие изразија 
незадоволство од тоа што Министерството за образование и наука воопшто не 
презема никакви мерки за нивно распоредување и покрај тоа што има слободни или 
упразнети работни места за нивно распоредување. Народниот правобранител по 
конкретни предмети достави информација до министерот за образование од кого 
побара решавање на статусот на ваквите лица, но без успех бидејќи повторно на 
слободните или упразнети места беа вработени нови лица.   

 Во повеќе претставки беше изразено незадоволство и од спроведувањето на 
постапката на именување и разрешување директори од основно или средно 
образование од страна на градоначалниците на единиците на локалните самоуправи, 
кои именувањето или разрешувањето на директорот го вршеа без да добијат 
претходно мислење од училишните одбори, која постапка е спротивна на Законот за 
основното образование или Законот за средното образование.   

 Од изнесеното произлегува заклучок дека во областа на работните односи 
состојбата со остварувањето на правата на вработените во органите на државната 
управа или во другите органи и организации е без подобрувања и дека тешко може да 
се искорени повеќегодишната практика според која постапките на работодавачите се 
секогаш исправни без постоење свест дека и работниците имаат права кои не треба да 
се занемаруваат, туку напротив да се остваруваат согласно законските прописи. 
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Станбени односи 

 
Доследното остварување на 

правото на домување, што во голем 
број меѓународни документи се 
третира како основно човеково право 
и развојот на домувањето, согласно 
предвидените стандарди за 
квалитетен живот, претставуваат 
егзистенцијална потреба на 
граѓаните. 

Како земја потписничка на 
повеќе меѓународни конвенции во кои 
е предвидено правото на домување, Република Македонија е обврзана да преземе 
мерки и активности со кои на сите граѓани ќе им овозможи подобри животни услови, а 
на оние кои не можат да го решат станбеното прашање со сопствени средства, 
односно според пазарните услови, да им овозможи да стекнат живеалиште по 
субвенционирани услови.  

Владата на Република Македонија усвои Стратегија за домување за периодот 
од 2007 до 2012 година, каде беше презентирана државната политика за 
унапредување на домувањето, мерките и активностите што треба да се преземат за 
таа цел и  субјектите кои ќе бидат вклучени во нејзиното креирање и имплементирање. 

Меѓу останатите мерки за унапредување на сферата на домување, беше 
предвидено и донесување на нов закон за домување заради надминување одредени 
проблеми во оваа област, но иако измина повеќе од една година, долго најавуваниот 
закон, за кој Народниот правобранител достави сугестии и мислења до 
Министерството за транспорт и врски,  се уште не е донесен.  

Евидентно е дека спроведувањето на проектитите за изградба на станови за 
лица со ниски приходи не го реши проблемот со недостиг на станбени единици за 
граѓаните кои го немаат решено станбеното прашање, а особено на корисниците на 
социјална помош, како најзагрозена категорија граѓани, кои и натаму останаа без 
станбено згрижување од страна на државата.            

Во 2008 година бројот на претставките од станбената област доставени до 
Народниот правобранител беше намален, но не како резултат на подобрување на 
состојбата во станбената област, туку повеќе како резултат  на тоа што граѓаните се се 
повеќе уверени дека државата и покрај декларираните заложби одвојува малку 
материјални средства за решавање на проблемите сврзани со домувањето, а посебно 
за социјалните случаи.  

Како и претходните и во изминатата година претставките на граѓаните од 
станбената област се однесуваа на бавното, нестручно и неефикасно работење на 
Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, на Секторот 
за станбено-комунални работи и инфраструктура при Министерството за транспорт и 
врски и на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија. 

17,65%
Откуп на општествен стан

23,52%
Доделување стан под закуп

58,82%
Друго
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Најголемиот дел од доставените претставки се однесуваа на работењето на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија и неговите подрачни единици. Граѓаните најчесто бараа интервенција за 
коригирање на пресметките на цените на становите, ослободување од исплата на 

камати за заостанати долгови по 
основ на неплатена закупнина и 
преземање соодветни мерки за 
иселување на бесправно вселените 
лица од доделените државни 
станови. Во врска со основаните 
барања, Народниот правобранител 
до Јавното претпријатие упати 
соодветни барања, сугестии и 
укажувања, по кои во најголем број 
случаи беше постапено во законски 
предвидениот рок и во таа смисла 
поголемиот дел од барањата  беа 
позитивно решени. 

Во извештајната 2008 година 
до Народниот правобранител беа 
доставени претставки во кои 
граѓаните побараа заштита пред 

Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија поради 
непостапување по барањата за доделување под закуп на становите што 
подносителите ги користеа повеќе години наназад, за кои правниот основ на 
користење од различни причини не им бил регулиран.              

По дадените укажувања од Народниот правобранител дека граѓаните имаат 
законско право да добијат одговор на упатените барања, без разлика дали тие се 
основани, Комисијата за станбени прашања без исклучок постапуваше со задоцнување 
и со доставување несоодветни одговори  дека по барањето ќе се постапува на 
наредната седница. Незадоволен од ваквата несоработка, Народниот правобранител 
достави информација до Владата на Република Македонија со која ја извести за 
проблемот и побара да преземе мерки за подобрување на работата на Комисијата за 
станбени прашања.  

Намален е бројот на претставките што се однесуваа на работењето на 
Министерството за транспорт и врски. Нивната содржина главно беа барања за 
интервенции поради неоправдано одолжување на постапките по повод барањата за 
откуп на стан, согласно одредбите од Законот за продажба на станови во општествена 
сопственост, и склучување анекс договори кон веќе склучените договори за откуп на 
стан, а само во еден случај беше побарана интервенција во однос на распределбата 
на становите изградени по Проектот за изградба на станови на лица со ниски приходи. 

Карактеристично за работата на Секторот за станбено-комунални работи и 
инфраструктура во Министерството за транспорт и врски е што во одредени случаи по 
барањата и укажувањето што ги упати Народниот правобранител се постапуваше 
селективно во зависност од тоа кој државен службеник од Министерството беше 
задолжен да постапува. По дел од предметите беше постапено и одговорено во 
законски предвидениот рок, а по останатите се постапуваше само доколку Народниот 
правобранител со посебна информација се обраќаше до ресорниот  министер. 
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Во два случаи беше 
упатено барање Народниот 
правобранител да ја преиспита 
уставноста на Одлуката на 
Владата на Република 
Македонија за престанување на 
важењето на Одлуката за 
прифаќање на старешините на 
ЈНА, воените службеници и 
граѓанските лица на служба во 
ЈНА од страна на Република 
Македонија, со која на оваа 
категорија лица им беше 
гарантирано решавањето на 
станбеното прашање. 

Народниот правобранител 
ги извести подносителите дека 
не може да постапува по 

барањето со оглед на фактот што согласно Уставот на Република Македонија, 
Уставниот суд е единствено надлежен да ја цени уставноста и законитоста на 
прописите и другите правни акти, па од тие причини подносителите ги упати да 
поднесат иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на 
Владата пред Уставниот суд на Република Македонија. 

 
 
 
Социјална сигурност и заштита 
 
 Република Македонија како 
социјална држава е должна да се грижи за 
социјалната заштита и социјалната 
сигурност на граѓаните согласно начелото 
на социјална праведност. 

За развојот на демократијата и на 
општеството, како и за благосостојбата на 
секој поединец важна улога има 
социјалната состојба, од која зависи и 
степенот на остварувањето на основните 
човекови права. Ова затоа што граѓаните 
кои немаат ниту основни средства за 
егзистенција немаат ниту  услови за остварување на елементарните човекови права.  

Од тие причини Народниот правобранител посветува посебно внимание на 
социјалната заштита на граѓаните, при што, иако бројот на преставките во 
извештајниот период не е зголемен, сепак не може да се констатира дека нивото на 
социјалната заштита овозможува соодветна социјална сигурност и социјална 
праведност за секој граѓанин што се наоѓа во социјален ризик. 
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Имено, поради нискиот 
износ на социјалната помош што 
им се исплаќа на социјално 
загрозените граѓани, не само што 
не се обезбедуваат минимални 
услови за егзистенција, туку 
состојбата на овие лица се 
влошува и поради честото 
исклучување од електричната, 
топлификациската или водоводна 
мрежа поради неплатени сметки, 
што придонесува и за загрозување 
на здравствената состојба и 
оневозможување остварување на 
други права.   

Како и претходните години и 
во текот на извештајната година по 
барањата и жалбите на граѓаните 
ретко кога се одлучуваше во 
законски предвидените рокови, 

односно продолжи водењето неоправдано долги постапки, особено пред центрите за 
социјална работа, со што социјално загрозените граѓани се доведуваа во уште 
потешка состојба. И покрај укажувањата на Народниот правобранител, состојбата со 
прибавувањето на потребната документација по службена должност не се подобри, 
ниту граѓаните беа поучувани за условите и можностите за остварување на нивните 
права, па често уште на шалтер не се примаа барањата на граѓаните поради 
непотполна документација.  

Особено загрижува 
фактот што често се одолжува 
постапката за остварување на 
правото на постојана парична 
помош и надоместок за помош 
и нега од трето лице, иако во 
поголем број случаи станува 
збор за лица што се наоѓаат во 
тешка здравствена и социјална 
состојба, а социјалната помош 
им е единствен извор на 
средства за егзистенција. За 
да обезбеди благовремено 
остварување на правата на 
овие лица, Народниот 
правобранител 
интервенираше и пред 
надлежните комисии за оценка 
на работната способност, по што постапката се забрзуваше. 

За забрзување на постапките по жалби, Народниот правобранител продолжи со 
веќе воспоставената практика на вршење непосредни увиди, а воедно укажуваше и на 
доследна примена на одредбите од Законот за општа управна постапка, со кои на 
второстепените органи им се дава можност сами да го решат предметот по жалба, ако 
постапуваат по жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на 

17,39%
Помош и нега од друго лице

6,96%
Постојана парична помош
и посебен надоместок

30,43%
Социјална и еднократна 

помош

19,13%
Одолжување

2 , %6 09
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повторно решавање, при што онаму каде што имаше ваква можност беа почитувани 
укажувањата на Народниот правобранител.  

Соработката на надлежните органи со Народниот правобранител во оваа 
област е на задоволително ниво, особено ако се има предвид фактот дека во најголем 
број случаи укажувањата и препораките на Народниот правобранител се прифаќаа и 
граѓаните ги остваруваа правата од областа на социјалната сигурност и заштита. 

 
 
 
Пензиско и инвалидско осигурување 

 
 
 Заради остварување на 
уставното право на социјална 
сигурност на граѓаните, важна 
улога има и остварувањето на 
правата од пензиското и 
инвалидското осигурување, како 
дел од социјалните права. 

 Меѓутоа и покрај тоа што 
овие права се од егзистенцијално 
значење за граѓаните и треба што 
побрзо и поефикасно да ги 
остваруваат во практиката,  
граѓаните сепак се судруваат со 
многу проблеми. Како и во 
претходните и во извештајната 
година граѓаните најчесто се 
жалеа на повреда на правата 
поради непочитување на 
законските рокови за остварување 
на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување, а 
особено на одолжување на постапката по поднесена  жалба. 

Во текот на извештајниот период поради нефункционирање на втростепената 
комисија при Владата на Република Македонија за одлучување по предмети од 
пензиското и инвалидското осигурување, повеќе месеци не се одлучуваше по 
поднесените жалби, со што беше оневозможено брзо и ефикасно остварување на 
правата. 

Народниот правобранител во повеќе наврати укажа дека на ваков начин се 
оневозможува остварувањето на правото на жалба, меѓутоа освен известување од 
надлежната комисија дека се изготвени нацрт - решенија кои чекаат за потпис, до 
крајот на извештајната година проблемот остана актуелен и нерешен. Поради тоа, 
Народниот правобранител до претседателот на Владата на Република Македонија, 
достави посебна информација за потребата од итно формирање на комисијата.   

Покрај одолжувањето на постапките, граѓаните се судруваа и со многубројни 
други проблеми особено при остварувањето на старосната и инвалидската пензија. 

3,89%
Минимална пензија и 
најнизок износ на 

пензија

2,78%
Пензија со странски елемент

38,33%
Остварување право на пензија
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Остварувањето на старосната пензија најчесто беше оневозможено поради 
невнесени или погрешно внесени податоци во матичната евиденција, поради 
неблаговремено платени придонеси или поради неблаговремено доставување на 
потребните податоци до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од страна на 
работодавците. 

Во поглед на проблемот со наплатата на придонесите, Народниот 
правобранител инсистираше Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да ги 

преземе со закон предвидените 
мерки за наплата на придонесот 
за да се обезбеди остварување 
на правата на осигурениците, по 
што Фондот преземаше 
соодветни мерки и граѓаните ги 
остваруваа правата. 

Меѓутоа може да се 
констатира дека се намалува 
бројот на претставките кои се 
поднесуваат на повредени права 
поради неплатени придонеси, а 
со исплатата на бруто плата 
Народниот правобранител 
очекува овој проблем целосно да 
се надмине. 

Како и во претходните и во извештајната година беа поднесувани претставки 
поради невнесување на пензискиот стаж во матичната евиденција на Фондот иако 
придонесот беше платен дополнително врз основа на судска одлука. Имајќи ја предвид 
законската регулатива и веќе изградениот став на Фондот за ова прашање, Народниот 
правобранител сметаше дека овој проблем е надминат. Меѓутоа во одредени случаи 
Фондот и покрај плаќањето на придонесот не го евидентираше пензискиот стаж поради 
неисплатената камата иако во пресудите не беше утврдена како обврска. По 
интервенциите на Народниот правобранител Фондот вршеше евиденција на 
пензискиот стаж и граѓаните ги остваруваа  правата.  

Значителен е бројот на претставки поднесени за остварување право на 
инвалидска пензија, при што, како и во претходниот период, граѓаните изразуваа 
незадоволство од одлуките на надлежните комисии за оцена на работната способност, 
а се жалеа и на одолжувањето на постапката за остварување на ова право. Во врска 
со проблемите што граѓаните ги 
имаат при оценката на 
работната способност и за 
честата необјективност на 
надлежните комисии, Народниот 
правобранител по повод 
поднесени претставки го 
информираше Фондот и бараше 
преземање мерки. За жал, 
граѓаните се уште се судруваат 
со проблеми при остварувањето 
на инвалидска пензија. Сепак, 
од поднесените претставки и од 
контактите со граѓаните, 
Народниот правобранител 
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констатира дека дел од граѓаните бараат остварување право на инвалидска пензија 
поради немање други средства за егзистенција, а поради неисполнување на условите 
за старосна пензија.  

Граѓаните изразуваа незадоволство и поради законската обврска за контролни 
прегледи по остварено право на инвалидска пензија, ценејќи дека со тоа се создава 
правна несигурност, меѓутоа со оглед на тоа што таквата можност е предвидена со 
закон, немаше основ за интервенција на Народниот правобранител. Но со законската 
регулатива точно се определени болестите кои не подлежат на контролни прегледи и 
донесените решенија за остварено право на инвалидска пензија не можат да се 
променат, за што се залагаше и Народниот правобранител со цел да не се доведат во 
неповолна состојба лицата кои трајно ја загубиле работната способност.  

Со измените на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се укинаа 
одредени категории права што се остваруваа по основ на одреден степен на 
инвалидност или преостаната работна способност, но дадена е и можност под услови 
утврдени со Законот овие осигуреници да остварат право на инвалидска пензија. Во 
практиката дел од оваа категорија граѓани со потешкотии го остваруваа ова право 
најчесто поради немање соодветна документација. Сепак, по интервенциите на 
Народниот правобранител ваквите проблеми се надминуваа и граѓаните го остваруваа 
правото на инвалидска пензија.  

Во извештајниот период бројот на граѓаните кои се жалеа на тешкотии при 
остварувањето на правото на пензија врз основа на меѓународни и билатерални 
договори е намален за разлика од претходните години, меѓутоа имаше граѓани кои и 
натаму се судруваа со потешкотии, особено при остварувањето на сразмерниот дел на 
пезија или при препензионирањето.  

За надминување на проблемите и забрзување на постапките пред странските 
надлежни органи, Народниот правобранител бараше Фондот во континуитет да се 
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обраќа до овие органи, а многу често, во рамките на своите можности Народниот 
правобранител непосредно контактираше со службените лица при странските органи и 
придонесуваше да се забрза постапката и граѓанинот да го  оствари правото.  

Карактеристично за овој извештаен период е што бројот на претставки  што се 
однесуваа на остварување право на семејна пензија е многу мал. Народниот 
правобранител особено интервенираше за остварување на ова право за лица кои биле 
помалку од пет години во брак со починат осигуреник, раководејќи се од Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија со која е укината законската одредба која 
предвидуваше ограничување на ова право и по интервенциите на Народниот 
правобранител граѓаните го остварија правото на пензија. 

Исто така, до Народниот правобранител беа поднесени претставки од 
пензионери или од здруженија на пензионери кои се жалеа на проблеми со 
прибирањето и распределбата на средствата од Солидарниот фонд, а дел од нив се 
жалеа и на законските решенија што го уредуваат ова прашање. Меѓутоа во периодот 
додека важеа законските решенија, Народниот правобранител немаше основ да 
интервенира, освен при недоследна примена на тие законски одредби. Во текот на 
2008 година одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, што го 
уредуваа наведеното прашање, беа укинати од Уставниот суд на Република 
Македонија, при што со последните  измени на Законот за пензиско и инвалиско 
осигурување, на поинаков начин се уреди ова прашање во смисла на барањата и 
предлозите на  здрженијата  на пензионери. 

 
 
 
Здравствено осигурување и заштита 
 

Секој граѓанин на Република 
Македонија има уставно право на 
здравствена заштита, но и уставна 
обврска да го чува своето здравје и 
здравјето на другите. Сепак, често 
поради неповолната социо-
економска состојба граѓаните не се 
во можност непречено да го 
остваруваат правото на здравствена 
заштита, а неретко остварувањето 
на ова право се отежнува поради 
несоодветната законска регулатива 
или поради погрешна примена на 
правото, а неретко се случува ова 
право да не може да се оствари 
благовремено и поради 
неоправдано одолжување на постапките на надлежните органи или поради одлагање 
на здравствените интервенции и ставање на пациентите на т.н. листа на чекање. 

Така, во извештајната година дел од граѓаните поднесуваа претставки поради 
одолжување на постапката пред Фондот за здравствено осигурување и 
Министерството за здравство, кои не само што не одлучуваа благовремено и во 
законски предвидените рокови, туку често постапуваа и спротивно на законската 
регулатива и ги ограничуваа правата на граѓаните.  



Годишен извештај 2007 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

Годишен извештај 2008  
   61 

Дел од претставките на граѓаните се однесува на непризнавањето на надомест 
на средствата за извршена здравствена услуга во здравствени установи со кои Фондот 
нема склучено договор со образложение дека нема законски основ Фондот да врши 
надомест на средства за здравствена услуга во приватните здравствени установи со 
кои нема склучено договор. Во врска со ова право, Народниот правобранител 
констатира дека во дел од овие случаи продолжи примената на законските одредби 
кои не беа повеќе во сила, затоа што беа укинати  со Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија. По интервенциите на Народниот правобранител поголемиот 
дел од граѓаните го остварија правото, но дел од нив беа принудени да покренат 
судска постапка.  

Граѓаните се среќаваа со 
потешкотии и во остварувањето 
на правото за рефундирање на 
средствата во случаи кога беа 
принудени да ја платат услугата 
во целост или со свои средства да 
набават лек кој е на т.н. позитивна 
листа, иако според законската 
регулатива тоа треба да биде на 
товар на Фондот. Притоа често се 
случуваше граѓаните и при 
болничко лекување да бидат 
принудени сами да ги набавуваат 
лекарствата или други 
медицински материјали поради 
недостиг во здравствените 
установи, а потоа во долги 
постапки го остваруаа правото на 
поврат на средствата.  

При остварувањето на 
правото на рефундирање на средствата граѓаните се судруваа со проблеми во однос 
на разликата меѓу цената што тие ја плаќаат и референтната цена утврдена од страна 
на Фондот за здравствено осигурување. Имаше случаи цената на одредени лекови да 
е многу повисока од референтната цена, па граѓаните иако ослободени од 
партиципација, сепак беа принудени со не мал износ да учествуват при набавката на 
лекови. Притоа во незавидна состојба особено беа лица кои, поради карактерот на 
болеста, мораа секојдневно и долготрајно да примаат одредени лекови, но поради 
потребата за дополнително вложување сопствени средства за набавка на ваквите 

лекарства, често беа принудени да се откажат од 
лекот, иако од него им зависеше животот. 
Народниот правобранител оцени дека е потребно 
да се разгледа овој проблем и во рамките на 
законската и подзаконската регулатива да се 
преземат соодветни мерки за да се обезбеди што е 
можно помало учество на пациентите при набавката 
на лекови, особено кога станува збор за лекови кои 
одредени категории пациенти мора да ги примаат 
редовно, а за кои е предвидено ослободување од 
партиципација поради тежината на заболувањето. 
За ова прашање Народниот правобранител достави 
посебна информација до Министерството за 
здравство и до Фондот за здравствено осигурување, 
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од каде очекува преземање соодветни мерки. 

Во текот на извештајниот период беа доставени претставки и за заштита на 
правата на лицата болни од хемофилија, особено заради потребата за создавање 
услови за навремено и соодветно лекување на секое лице заболено од оваа болест. 
Народниот правобранител им укажа на надлежните органи дека треба да ги преземат 
сите можни мерки за непречена здравствена заштита на оваа категорија пациенти, при 
што покрај другото ја информира и Владата на Република Македонија со барање да се 
разгледаат проблемите на оваа категорија заболени лица и да се изнајдат соодветни 
начини за обезбедување неопходни средства за сите граѓани болни од хемофилија, 
односно да се разгледа барањето сите хемофилични пациенти во Република 
Македонија, независно дали се осигурани или не, да се издвојат како посебна група на 
пациенти и нивното лекување да биде финансирано од Буџетот на Републиката, со 
цел ниедно заболено лице поради немање материјални средства или недостиг на 
лекови во здравствените установи да не остане неопфатено и нетретирано.  

За разлика од претходните извештајни периоди, во овој извештаен период, беа 
поднесни мал број претставки што се 
однесуваа на остварувањето на 
правото за лекување во странство. 
Но за одбележување е случајот за 
лекување на дете во странство, кое и 
по донесена позитивна пресуда на 
Управниот суд и одговорот на 
Клиниката за детска хирургија дека 
нема можност за лекување на детето 
на таа клиника и по повторувањето 
на постапката и покрај повеќето 
интервенции на Народниот 
правобранител, се уште не се 
преземени мерки за соодветна 
медицинска интервенција на болното 
дете ниту во Републиката ниту во 
странство. 

Карактеристични случаи по кои Народниот правобранител постапуваше беа 
оние кои се однесуваа на заштитата на правата на граѓаните заболени со вирусот 
Хепатит Ц бидејќи се жалеа дека немаат услови за навремено дијагностицирање и 
третман на заболените и дека често се влошува нивната состојба поради листата на 
чекање за третман и опфат на сите инфицирани лица. 

По укажувањата на Народниот правобранител беа преземени соодветни мерки 
за надминување на состојбите и за создавање услови за дијагностицирање и лекување 
на лицата заболени од Хепатит Ц. 

Народниот правобранител посвети особено внимание на заштитата на правата 
на лицата со ментална болест од аспект на примената на законските одредби за 
болничко лекување и задржување на лица со нарушено ментално здравје.  

Имено, Народниот правобранител иницира измена и дополнување на член 59, 
став 2 од Законот за вонпарнична постапка, бидејќи оцени дека со предвидениот член 
од Законот се ограничува уставното право на здравствена заштита и уставната 
обврска за грижа за сопственото здравје на лицата со ментална болест кои се деловно 
способни и имаат право самостојно да изразат желба за прием, третман и 
рехабилитација во соодветна здравствена установа. Според Народниот 
правобранител законски предвидените услови за потврдување на согласноста ги 
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доведуваат во нееднаква положба лицата кои бараат лекување во здравствени 
установи за ментално здравје, што е спротивно и на уставните определби за забрана 
на дискриминација, на еднаквост пред законот и на Универзалната декларација за 
човекови права. Од друга страна, имајќи предвид дека според Уставот на секој 
граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и 
семеен живот, на достоинството и угледот, со условувањето согласноста на граѓанинот 
за лекување да се потврди со изјава на двајца сведоци кои не смеат да бидат блиски 
роднини, Народниот правобранител укажа дека се повредува и уставното право на 
приватност и се ограничува правото лицето да биде примено на лекување во 

психијатриска болница и 
покрај неговата слободно 
изразена волја.  

Постапувајќи по 
препораката и изнесените 
укажувања, Владата на 
Република Македонија го 
извести Народниот 
правобранител дека е 
прифатена потребата и 
целисходноста за измена 
на наведените законски 
одредби и дека според 
Министерството за правда 
и Секретаријатот за 

законодавство при Владата, при измените на Законот за вонпарнична постапка, ќе 
бидат земени предвид мислењата на Народниот правобранител.  

Во овој извештаен период карактеристичен случај се неколку доставени 
претставки од меѓународни организации заради повреда на правата на поголема група 
лица даватели или корисници на сексуални услуги приведени во полициска акција, 
особено правото на приватност, затоа што податоците за нивната здравствена 
состојба од страна на полицијата беа објавени во средствата за јавно информирање.   

Народниот правобранител констатира дека со објавувањето на наведените 
податоци се повредува правото на приватност и чување на лекарска тајна за 
здравствената состојба и се врши повреда на правото на заштита на личните 
податоци. За заштита на правата на овие лица, Народниот правобранител упати 
укажување до надлежните органи, но постапката се 
уште е во тек, затоа што по упатените барања  не е 
доставен одговор и покрај доставените ургенции. 

Во текот на извештајниот период надлежните 
органи многу ретко благовремено одговараа не само 
по барањата на граѓаните, туку и по барањата на 
Народниот правобранител. Најчесто одговорите се 
доставувани по истекот на дадениот рок и тоа по 
повеќе писмени интервенции и непосредни увиди, за 
што во одделни случаи Народниот правобранител го 
информираше министерот или директорот на Фондот, 
по што постапката се забрзуваше.  
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Права на децата  
 
 

Остварувањето и почитувањето 
на основните права на детето и 
неговата вредност и достоинство како 
човечка личност, придонесуваат за 
социјалниот напредок на државата која 
пак, како потписничка на Конвенцијата 
за правата на детето и други 
меѓународни акти што се однесуваат на 
човековите слободи и права, е должна 
да ги преземе сите можни мерки за 
обезбедување посебна грижа и 
заштита на децата со доследно 
почитување на недискриминацијата, 
најдобриот интерес на детето и неговото право на учество.  

Како резултат на подигањето на свеста кај сите субјекти за правата и обврските 
на децата и за потребата од посебна грижа и заштита, вклучително и соодветна 
правна заштита, во текот на 2008 година беше драстично зголемен бројот на 
претставките поднесени до Народниот правобранител за заштитата на детските права.  

Меѓутоа и натаму загрижува фактот што мал е бројот на деца кои самостојно 
побарале заштита од Народниот правобранител, како и фактот дека децата недоволно 
ги знаат нивните права, а уште помалку се оспособени да ги распознаваат повредите 
на правата и да побараат заштита 
од надлежните институции, што го 
покажа спроведеното истражување 
на Народниот правобранител, но и 
посетите и предавањата во основни 
и средни училишта во текот на 2008 
година. За утврдените констатации 
со предлози за надминување на 
состојбата, Народниот 
правобранител достави посебна 
информација до министерот за 
образование и наука, а воедно во 
следните програмски задачи 
предвиде натамошна едукација на 
децата во училиштата за нивните 
права и за можностите на заштита 
на правата пред оваа и пред други 
институции.  

Како и во претходните 
години и во извештајната година 
најголем број од претставките се 
однесуваа на остварување на 
правата на децата да одржуваат 
лични и непосредни контакти со 
родителот со кого не живеат, кои претставки вообичаено ги поднесуваат родителите. 
Во поглед на остварувањето на ова право на децата во постапувањето на центрите за 
социјална работа нема позначајни промени, но во одредени случаи наместо да се 
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надминат, проблемите се продлабочуваа и децата се потешко го остваруваа ова 
право.  

За остварување на правото на детето да одржува лични контакти со родителот 
со кој не живее, често проблем е неизвршувањето на решенијата на центрите за 
остварување на тие контакти, при што и покрај интервенциите на Народниот 
правобранител и доставената информација до министерот за труд и социјална 
политика во одделни случаи овој проблем се уште тешко се надминува, што пред се 
негативно се одразува на правилниот 
психофизички развој на децата. 

Во врска со остварувањето на ова 
право на детето, Народниот 
правобранител потенцира дека центрите 
пред да донесат одлука што се однесува 
на децата и на родителите, ретко вршат 
надзор и следење на вршењето на 
родителските права и обврски поради 
што донесуваат решенија кои во 
практиката тешко се спроведуваат. 
Воедно, поради недостиг на ефикасни и 
практични механизми за извршување 
решенија на центрите за одржување 
лични контакти на детето со родителот 
со кого не живее, честопати ова право 
беше оневозможено од страна на едниот 
родител, а центрите се воздржуваа да 
преземат поригорозни мерки, со образложение дека имаат за цел да ги  заштитат  
децата од натамошни трауми.  

Значајно за остварување и почитување на правата и интересите на децата, а 
особено во остварување на нивниот најдобар интерес, е и учеството на децата во 
донесувањето одлуки што се однесуваат на нив и нивните права. 

Во практиката често се случува детето да одбива да одржува контакти со 
другиот родител со кој не живее, па центрите почитувајќи ги изјавите на детето, 
„креваат раце” од случајот и не преземаат други мерки за остварување на ова право. 
Потенцираме дека е многу битно мислењето и ставот на детето за ова право и 
центрите треба секогаш да го слушнат мислењето на детето. Меѓутоа ретко кога 
центрите испитуваат од кои причини детето одбива да се гледа со другиот родител - 
дали поради лошиот и несоодветен однос на родителите кон детето или е поради 
инструираност и закани од родителот со кој живее. Поради тоа, стручните тимови во 
центрите треба да ја проценат секоја изјава од детето и преку  вршење надзор над 
родителското право да оценат дали  детето дало одредена изјава поради злоупотреба 
и притисок од страна на некој од родителите. 

По интервенциите и укажувањата на Народниот правобранител, во најголем 
број случаи проблемите во остварувањето на правото на детето да одржува редовни 
лични контакти со родителот со кој не живее се надминуваа, меѓутоа често поради 
наблаговремено или несоодветно реагирање на надлежните органи, проблемите кои го 
оневозможуваат остварувањето на правата на децата тешко се надминуваа или 
подолг период остануваа неразрешени, што негативно се одразува на натамошниот 
психофизички развој на детето.   

Карактеристично за извештајната година е значителниот број претставки за 
заштита на децата од насилство, злоупотреби или занемарување, било да станува 
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збор за насилство во семејството, во училиштата или надвор од училиштата. Поради 
постоење насилство или запоставување на децата, Народниот правобранител покрена 
постапка по сопствена иницијатива во повеќе случаи. 

Во поглед на семејното насилство, во текот на 2008 година беа извршени 
одредени измени на законската регулатива, меѓутоа претходно упатените предлози и 
препораки на Народниот правобранител во овие измени не беа внесени.  

Поради тоа и натаму не се 
предвидени посебни мерки и 
посебна постапка за заштита на 
децата жртви на семејно насилство, 
поради што не може да се 
констатира дека е подобрена 
состојбата во обезбедувањето 
благовремена и ефикасна заштита 
на децата од насилство во 
семејството. Особено загрижува 
фактот што и покрај законската 
обврска центрите за социјална 
работа не секогаш кога имаат 
сознание дека над лице е сторено 
семејно насилство  преземаат мерки 
за заштита на жртвата, туку  во 
практиката најчесто бараат 
формална пријава од лицето жртва 
и формални докази кои жртвите не 
секогаш можат да ги обезбедат. 

Воедно, децата жртви на семејно насилство и натаму се одвојуваат од 
семејството наместо да се отстрани насилникот и да се работи со него за да го 
промени однесувањето, од причина што се уште не се отворени посебни 
советувалишта за вршителите на семејно насилство, иако тоа е предвидено со 
Законот.  

За заштита на децата од насилството во училиштата во текот на извештајната 
година беа поднесени повеќе претставки и во одделни случаи  по препорака на 
Народниот правобранител беа изречени дисциплински мерки спрема лицето кое 
извршило насилство. По дел од претставките и покрај спроведените истражувања на 
Народниот правобранител и на Државниот просветен инспекторат, не можеше да се 
потврди дека е извршено насилство и малтретирање на учениците, поради што во 
такви случаи постапката се запираше, но со доставување укажувања до директорите 
на училиштата дека е неопходно да се почитуваат правата на децата и пред се да се 
води сметка за најдобриот интерес на децата.   

 Во текот на извештајниот период, по претходни интервенции на Народниот 
правобранител беа преземени мерки за надминување на проблемите за вклучување 
на сите деца во основното образование, односно основното образование да стане 
навистина бесплатно. Притоа на децата социјални случаи им беа доделени бесплатни 
учебници, а се предвиде и законска обврска за обезбедување бесплатни учебници за 
сите деца, со што се очекува надминување на овој проблем за ниедно дете да не 
остане надвор од образовниот систем поради тешка материјална состојба на 
семејството. 

Еден од проблемите со кои се соочуваат дел од децата во Република 
Македонија е нивното незапишување во матичната евиденција на родените. Од 
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спроведеното истражување Народниот правобранител утврди дека се уште има деца 
што не се запишани во матичната евиденција на родените и дека ниеден орган или 
институција во Републиката нема евиденција ниту е направено истражување колку и 
кои деца не се запишани во матичната евиденција. Најчесто во матичната евиденција 
не се запишуваат децата од ромската заедница, а непријавувањето и невадењето 
лични документи, според граѓаните, се врши поради административните процедури и 
за нив високите тршоци за стекнување државјанство и добивање лични документи, но 
и поради неедуцираност на родителите. 

За надминување на овој проблем, Народниот правобранител достави посебна 
информација до Владата на Република Македонија во која, покрај другото, препорача 
да се спроведе истражување и анализа на состојбата и утврдување кои и колку деца 
не се запишани во матичната 
евиденција, утврдување на причините 
поради кои децата не се запишуваат 
во матичната евиденција и во таа 
насока преземање соодветни мерки, 
а доколку пречка за запишување на 
децата се административните 
постапки и финансиските издатоци, 

упростување на постапката и 
предвидување можност за 
ослободување од какви било трошоци 
за лицата кои се во тешка социјална 
состојба. Воедно, Народниот 
правобранител препорача да се 
изнајдат соодветни начини за почесто 
и континуирано информирање на 
граѓаните за обврската за пријавување 
на раѓањето на детето, а особено за 
последиците, односно ограничените 
можности за остварување на 
основните права на детето доколку не 

е пријавено во матичната евиденција на родените, но почесто да се преземаат и 
предвидените казнени мерки против субјектите кои не го пријавиле раѓањето иако 
имаат законска обврска да го сторат тоа.  

Посебен проблем во заштитата на децата е се почестото консумирање алкохол 
и пушењето, како и употребата на дрога и користењето на енерегетски пијалоци.  

Заради обезбедување поефикасна заштита на децата од алкохол и цигари по 
интервенција на Народниот правобранител беа направени измени на законската 
регулатива и со нејзина доследна примена се очекува да се намали консумирањето 
алкохолни пијалоци од страна на децата. Воедно, со оглед на тенденцијата на пораст 
на бројот на лицата зависници од дрога, а имајќи предвид дека се намалува нивната 
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старосна граница, односно се почесто децата се корисници на дрога, Народниот 
правобранител препорача да се предвидат едукативни програми во училиштата за 
спречување и намалување на зависноста од дрога и други психоактивни супстанци и 
децата уште од најраната младост да се запознаваат со штетноста и последиците од 
зависноста. Исто така беше препорачано спроведување континуирана едукација на 
населението и на здравствените работници за современите текови во медицината во 
областа превенција на зависности и ангажирање на општеството за почести и 
навремени систематски прегледи со цел рано откривање на зависностите. 

Меѓутоа и покрај овие укажувања, децата се почесто се јавуват како корисници 
на дрога и на други психотропни супстанции, поради што е неопходно да се донесе 
посебна стратегија и да се преземаат посебни мерки за третман на децата различен 
од третманот на возрасните, а во надминувањето на овој проблем активно да се 
вклучат сите органи и институции кои се овластени и задолжени да водат грижа за 
правата на децата од здравствен, социјален, образовен и друг аспект.  

Врз основа на сознанија дека консумирањето на енергетските пијалоци 
преставува опасност за здравјето и безбедноста на децата, Народниот правобранител 
по сопствена иницијатива го покрена прашањето за законска забрана за продажба и 
купување на енергетските пијалоци за деца, која иницијатива беше прифатена и во 
собраниска процедура е измената на законската регулатива за забрана на продажбата 
и купувањето на овие пијалоци за лица до 18 години.  

Во текот на 2008 година Народниот правобранител посебно внимание посвети 
на правата на децата згрижени во јавните детски градинки и спроведе истражување 
дали и колку е застапено физичкото и психичкото малтретирање на децата и каква е 
исхраната на децата во градинките. Истражувањето беше спроведено преку 
пополнување анонимен прашалник од родители кои имаат згрижено деца во детските 
градинки, при што беа 
анкетирани 1865 родители. Од 
добиените податоци беше 
констатирано дека во детските 
градинки има мал број случаи 
на физичко и психичко 
малтретирање на децата, но 
сепак постои и треба сосема 
да се искорени. За појавите на 
физичко или психичко 
насилство над децата, 
родителите најчесто не 
разговаарат со никого, што 
укажува дека и родителите 
недоволно ги знаат правата на 
децата или пак немаат 
храброст да побараат заштита 
во случај на повреда на 
правата на детето. Може да се 
изрази задоволство од 
податокот дека децата 
згрижени во детските градинки 
не се жалат на сексуално 
малтретирање и 
вознемирување, иако не може 
да се потврди дали тоа 
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навистина не постои или децата немаат храброст и свесност да го пријават. Исто така 
задоволуваат одговорите дека децата во градинките не се под стрес, а тоа значи дека 
градинките ги чувствуваат блиски и пријатни места за престој. Воедно, може да се 
изрази задоволство што во случај на стрес кај детето вработените во градинката 
работат со детето за надминување на стресот и прилагодување кон средината. 

Во врска со исхраната на децата во детските градинки, од добиените податоци 
е констатирано дека најголемиот број родители се задоволни од исхраната на децата 
не само во поглед на квантитетот, туку и од квалитетот на храната. Сепак, родителите 
не се редовно информирани за менито наменето за децата во градинката, иако е 
битно да го знаат овој податок заради потребата за заштита на детето во случај на 
болест, превентивна заштита на здравјето, верски или други причини кога детето може 
или не може да конзумира одреден вид храна. Меѓутоа задоволува процентот на 
одговори според кои од страна на градинката се почитуваат и прифаќаат барањата на 
родителите за поинаков вид исхрана на некои деца, иако не е мал и бројот кога тоа не 
се почитува. Родителите во најголем број се задоволни од цената што ја плаќаат за 
престојот на детето во градинката, при што мал е бројот на родители кои изјавиле дека 
цената не е соодветна, односно не одговара на понудениот квалитет и количина на 
храна. 

За констатираната состојба и препораките на Народниот правобранител за 
натамошно подобрување на работата во детските градинки, доставена е посебна 
информација до Министерството за труд и социјална политика.  
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Образование 
 

Образованието е 
значајно не само за 
граѓаните како поедници, 
туку и за развојот на 
општеството во целина. 
Токму затоа правото на 
образование е уставно 
гарантирано и треба да е 
достапно за секого под 
еднакви услови.  

Народниот 
правобранител 
обезбедувајќи заштита на 
правата од областа на 
образованието, особено 
интервенираше да се создадат услови за поголем опфат на граѓаните во образовниот 
процес и образованието да се фокусира на поединецот, неговиот развој и развојот на 
неговиот културен идентитет во рамките на мултикултурното општество, како дел од 
глобалниот развиток.  

Иако во текот на 2008 година бројот на претставките од оваа област е 
незначително намален, сепак случаите за кои Народниот правобранител 
интервенираше укажуваат на потребата за преземање мерки заради доследно и 
непречено остварување на правата на граѓаните во областа на образованието. 

Со реформите во сферата на образованието, средното образование во 
учебната 2008/2009 година стана задолжително и бесплатно, но сепак во одделни 
случаи ова право не беше целосно испочитувано. Така, учениците во средното 
образование беа задолжувани при уписот да плаќаат партиципација, поради што 
Народниот правобранител по сопствена иницијатива интервенираше за укинување на 
партиципацијата за сите ученици во средното образование. Интервенцијата беше 
прифатена и сите ученици беа ослободени од обврската да плаќаат партиципација за 
упис. 

Исто така, дел од ученициите не можеа да се запишат во избраното средно 
училиште и да следат настава на својот мајчин јазик поради немање просторни или 
кадровски услови. Со ваков проблем се соочија ученици од албанската заедница, но во 
одделни општини и дел од турската заедница. Тргнувајќи од задолжителниот карактер 
на средното образование и од правото наставата да се следи и на мајчиниот јазик на 
припадниците на заедниците што живеат во Република Македонија, Народниот 
правобранител интервенираше на секое дете да му се овозможи да се запише во 
средно училиште за кое има афинитет и надареност, како и да му се даде можност 
наставата да ја следи на својот мајчин јазик под условите предвидени со Устав и закон. 
По интервенциите на Народниот правобранител овој проблем е надминат со отворање 
дополнителни паралелки во некои средни училишта. 

Дел од поплаките на учениците од повисоките класови во средното 
образование се однесуваа на правото за ослободување од надоместокот на 
трошоците за превоз, но со оглед на тоа што согласно Законот ова право се однесува 
само на учениците што се запишале во учебната 2008/2009 година, Народниот 
правобранител немаше можност за интервенција. 
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Некои од претставките и 
понатаму се однесуваа на 
проблемите во остварувањето на 
правата во високообразовните 
установи поради неиздавање 
уверенија и дипломи за завршени 
додипломски студии заради 
неподмирени финансиски обврски 
на студентите кон 
високообразовните установи. По 
интервенциите на Народниот 
правобранител на студентите кои 
го завршиле студирањето 
согласно студиската програма им 
се издаваа уверенија или 
дипломи, а за наплата на 
финансиски обврски се 
постапуваше согласно склучените 
договори или се покренуваа 
судски постапки. 

Како и претходните години 
и во извештајната година беа 
поднесени претставки и за 
ослободување од партиципација 
за студирање на високообразовните установи согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и за членовите на 
нивните семејства, при што кога беа исполнети законските услови по интервенциите на 
Народниот правобранител студентите беа ослободувани од партиципација. Меѓутоа во 
врска со барањата за ослободување од партиципација на студентите на 
последипломски студии, согласно наведениот закон, иако Народниот правобранител 
поднесе барање до Собранието на Република Македонија за автентично толкување на 
одредбите од Законот што се однесуваат на правото на ослободување од 

партиципација за упис 
на високообразовните 
установи, по барањето 
не е постапено.  

Во 
остварувањето права 
пред високообразовните 
установи со проблеми се 
судрија и лица што 
дипломирале на 
Тетовскиот универзитет 
кои последипломските 
студии успешно ги 
завршиле и се стекнале 
со називот магистер, 
поради тоа што од 
Државниот универзитет 
не беа верифицирани 
добиените дипломи и 
признати стекнатите 
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називи. По неколку интервенции на Народниот правобранител на подносителите на 
претставките им беа признати стекнатите називи или магистерските трудови и 
проблемите беа надминати. 

Во 2008 година повторно постоеа проблеми во остварувањето на правото  на 
ученички и студентски стипендии или кредити. Народниот правобранител 
интеревенираше кога ќе констатираше дека барањата на учениците, односно 
студентите се одбиени и покрај тоа што ги исполнуваа предвидените услови, при што 
во најголем број случаи во кои неспорно беше констатирано дека барањето е 
неосновано одбиено, надлежната комисија го признаваше правото на стипендија или 
кредит.  

Иако при обезбедувањето заштита на правата од областа на образованието, 
надлежните органи во принцип постапуваа по интервенциите на Народниот 
правобранител тоа, 
сепак, се 
постигнуваше по 
долги и упорни 
ургенции и барања 
на Народниот 
правобранител. Во 
извештајниот 
период соработката 
на Народниот 
правобранител со 
Министерството за 
образование и наука 
продолжи да се 
одвива особено 
отежнато и 
благовременото 
постапување на 
Народниот 
правобранител беше попречувано, за што беа доставени неколку информации до 
министерот и до Владата на Република Македонија, но и покрај тоа по дел од 
барањата и препораките на Народниот правобранител се уште не е постапено. 

 
 
 
Потрошувачки права 

 
Посебно место во функционирањето и постапувањето на Народниот 

правобранител во извештајниот период имаа потрошувачките права на граѓаните, при 
што не само што беше зголемен бројот на претставките, туку Народниот 
правобранител во повеќе наврати покрена постапка и по сопствена иницијатива за 
заштита на овие права.   

Имено, Народниот правобранител по повод поднесени претставки и по 
сопствена иницијатива во повеќе наврати покрена постапка за заштита на правата на 
корисниците на услугите на АД „ЕВН – Македонија” поради колективно исклучување на 
електричната енергија за поголем број корисници меѓу кои и на корисници кои редовно 
ги плаќале сметките. 
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Во таа смисла Народниот правобранител интервенираше и поради тоа што во 
одредени случаи исклучувањето на електричната енергија доведуваше до престанок 
на функционирањето на системот на вода, поради што граѓаните, меѓу кои и оние кои 
редовно ги подмириле сметките за електрична енергија и за вода, остануваа без 
електрична енергија и без вода, со што не само што им се повредуваа правата како 
потрошувачи кои редовно ги исполнуваат обврските, а за тоа не добиваат соодветна 
услуга или производ, туку поради исклучувањето на електричната енергија и водата 
настануваа и материјални штети и се загрозуваше здравјето на граѓаните, особено на 
децата.   

Народниот правобранител 
повеќепати упати препораки, како 
и укажување до „ЕВН” со 
констатација дека со колективното 
исклучување на електричната 
енергија се повредуваат правата 
на потрошувачите кои редовно ги 
извршуваат обврските со нагласок 
дека нема ниту цел ниту намера да 
ги штити нередовните плаќачи на 
електрична енергија. И покрај 
интервенциите на Народниот 
правобранител „ЕВН” согласно  
Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична 
енергија, продолжи со 
исклучување поголеми групи 
потрошувачи од определени 
подрачја и региони, со 
образложение дека исклучувањето 
на пооделен корисник не е можно 
поради физички загрозената безбедност на животот на овластените лица и имотот на 
„ЕВН” кога органот на државната управа надлежен за заштита на јавниот ред и мир, по 
претходно писмено барање, не обезбедил безбедност на животот на овластените лица 
и имот.  

Со оглед на тоа што укажувањата и препораките на Народниот правобранител 
не се прифаќаа од АД „ЕВН” кое продолжи со колективно 
исклучување на цели региони и села, при што беа опфатени 
и училишта и беше загрозено правото на децата на редовно 
и безбедно образование, Народниот правобранител ја 
информира Владата на Република Македонија, со барање 
сериозно да се разгледа проблемот и да се преземат 
соодветни мерки за заштита на правата на граѓаните. 

За остварување и заштита на права на поголема 
група потрошувачи, Народниот правобранител 
интервенираше и во врска со наплатата на сметките кон 
јавните претпријатија преку посебно овластени трговски 
друштва. Народниот правобранител уврди дека за наплата 
на долг кон јавните претпријатија, па и во случаи кога за 
долгот е покрената судска постапка, одредени трговски 
друштва,  овластени од јавните претпријатија со склучени 
меѓусебни договори, доставуваа писмени барања и опомени 
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до граѓаните, при што покрај наплата на главниот долг со камата некои од нив бараа 
наплата и на административните трошоци што значеше воведување дополнителни 
давачки за граѓаните и се вршеше присила за плаќање на долгот. Исто така, 
наведените трговски друштва во писмените обраќања до потрошувачите ги 
информираа граѓаните дека доколку долгот не се плати може да бидат посетени во 
нивниот дом или дека ќе интервенираат на домашниот телефон за плаќање на долгот.   

Народниот 
правобранител оцени дека 
со ваквиот начин на 
постапување се повредува 
уставното право на сигурност 
и тајност на личните 
податоци на граѓаните и 
уставното право на 
почитување и заштита на 
приватноста на граѓанинот и 
на неговиот личен и семеен 
живот на достоинството и 
угледот, како и 
неповредливоста на домот 
надвор од случаите 
предвидени со Уставот.    

Во таа смисла Народниот правобранител укажа дека правните субјекти, кои 
согласно дејноста што ја вршат, собираат и располагаат со лични податоци на 
граѓаните, немаат законско право податоците да ги даваат на други лица без 
информирање и согласност од субјектот на личните податоци и дека во конкретниот 
случај се постапува спротивно на уставната гаранција за сигурност и тајност на 
личните податоци. 

Вакви ставови изразија: Советот на потрошувачи и Министерството за 
економија, меѓутоа поради ненадлежност не беа преземени мерки спрема наведените 
трговски друштва, поради што Народниот правобранител ја информира Владата на 
Република Македонија и побара пошироко да се разгледа наведеното прашање и да се 

преземат соодветни мерки заради 
обезбедување услови за почитување и 
заштита на правата на граѓаните и 
спречување на можностите за повреда на 
нивните права од кој било субјект во 
Републиката, но ваквата практика 
продолжи .     

До Народниот правобранител беа 
поднесени и поголем број претставки во 
врска со поскапувањето и новиот начин на 
пресметувањето на цената на топлинската 
енергија поради драстичното, според 
граѓаните, неосновано покачување на 
цената, нееднаквото покачување на цената 
кај сите потрошувачи, нереалното 
пресметување на надоместокот за 
потрошена топлинска енергија, поради 
обврската сите станари во колективните 

станбени згради да плаќаат за повеќе потрошена топлинска енергија поради нелегално 
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доградување на дополнителни грејни тела на дел од станарите, како и поради 
неправилно читање на потрошената топлинска енергија од зедничките мерачи во 
колективните станбени згради без присуство на претставник од куќен совет. Во врска 
со зголемувањето и новиот начин на пресметување на цената на топлинската енергија, 
Народниот правобранител укажа дека не е јасно врз основа на кои критериуми и 
параметри е определена цената на надоместокот за секој корисник, со оглед на тоа 
што не се вградени мерачи за поединечна потрошувачка на топлинската енергија, дека 
со различното зголемување на цената кај  потрошувачите се создава нееднаквост меѓу 
потрошувачите, како и дека е потребно да се преиспита дали  зголемувањето на 
цената  е реално, со оглед на падот на цената на нафтата на светскиот пазар. Во 
поглед на забелешката на Народниот правобранител дека потрошувачите се ставени 
во нееднаква состојба, затоа што покачувањето на цената не е изразено во иста 
висина кај сите потрошувачи, беше образложено дека пресметувањето на 
надоместокот за секој корисник е извршено врз основа на поставени мерачи во сите 
топлински станици и дека авансните сметки биле резултат на потрошената енергија на 
секое мерно место, а разликите доаѓале од различната потрошувачка на топлинска 
енергија на секое мерно место. Поради тоа во објектите каде што била потребна 
поголема потрошувачка на топлинска енергија потрошувачите плаќале повисоки 
износи и покачувањето било поголемо, а кај објектите кои имале потреба од помала 
потрошувачка покачувањето било помало и од 60%, а некаде и воопшто немало 
покачување.  

Со оглед на големиот број 
проблеми со кои се судрија 
граѓаните при определувањето на 
надоместокот за потрошена 
топлинска енергија, Народниот 
правобранител ја информира 
Владата и побара, во рамките на 
овластувањата и надлежностите, да 
преземе мерки за заштита на 
правата на граѓаните како 
потрошувачи, а особено да се 
отстрани нееднаквоста меѓу 
граѓаните. Меѓутоа во наредниот 
период, особено при 
определувањето на надоместокот 
на крајот од годината, проблемите 
уште повеќе дојдоја до израз, се појавија нереални и погрешни пресметки и различен 
надоместок за иста грејна површина дури и во исти станбени обејкти каде што има 
единствен мерач, а одделни граѓани добиваа превисоки сметки иако не била 
обезбедена потребната температура во објектите. Поради тоа, Народниот 
правобранител повторно интервенираше до надлежните органи, со барање сите 
грешки и пропусти да бидат отстранети и да се обезбеди заштита на законските права 
на граѓаните, а од Регулаторната комисија за енергетика побара да се разгледа 
можноста за преиспитување на актите со кои е утврден начинот на определувањето на 
цената и пресметувањето на надоместокот за потрошена топлинска енергија. 

Како и претходните години и во извештајниот период граѓаните се жалеа на 
повреда и непочитување на правата од јавните комунални претпријатија поради високи 
и нереални сметки за потрошена вода или поради нередовно читање на водомерите и 
паушално задолжување на граѓаните. Воедно продолжи барањето за присилна 
наплата на сметки за кои настапила застареност без покренати соодветни постапки за 
присилна наплата, туку со исклучување на граѓаните од системите само заради некоја 
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заостаната сметка за која настапила застареност за која не била благовремено 
покрената постапка за присилна наплата, иако другите сметки биле редовно плаќани. 
Во сите случаи на нереално задолжување на граѓаните или неосновано исклучување 
од водоводната мрежа, интервенциите на Народниот правобранител беа почитувани и 
проблемите се надминуваа.  

Во однос на надоместоците за телефонски услуги, како и во претходните 
години, граѓаните најчесто се жалеа на високи сметки или искажуваа нездоволство од 
работата на одделни оператори особено од мобилната телефонија. Во повеќето такви 
случаи Народниот правобранител бараше од Агенцијата за електронски комуникации 
да ги преиспита поплаките на 
граѓаните, по што дел од 
граѓаните ги остваруваа 
нивните права. Во поглед на 
испитувањето на точноста на 
доставените сметки, остана 
проблемот на некористење 
соодветна и реална проверка 
со технички и други можности 
за утврдување евентуална 
можна злоупотреба на 
претплатничките броеви на 
корисниците од други лица, 
така што приговорите на 
граѓаните во овој сегмент 
најчесто беа одбивани.  

Имајќи ги предвид 
изнесените факти може да се заклучи дека граѓаните се повеќе се судруваат со 
проблеми во остварувањето на потрошувачките права, иако остварувањето, 
почитувањето и заштитата на овие права е битен сегмент во општествениот и 
демократски развој на секоја земја и е од суштествено значење за остварувањето на 
основните човекови права. Поради тоа потребно е да им се посвети посебно внимание 
на овие права на граѓаните, особено и поради фактот што во услови на постоење 
низок стандард и монополско однесување на давателите на услугите и производите, 
правата на потрошувачите многу често се повредуваат. 

 
 
Други права 

 
 

Доставените претставки од 
граѓаните што се однесуваа на 
други права и во оваа извештајна 
година во поголем број беа надвор 
од делокругот на работа на 
институцијата Народен 
правобранител. 

По однос на овие претставки 
Народниот правобранител во 
поголем дел ги советуваше 

2,21%
Права од акционерски

 друштва

19,03%
Барање правен совет

2 ,34%4
Непостапување на 
надлежен орган

54,42%
Друго
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граѓаните, односно подносителите на претставките за начинот на кој можат да бараат 
заштита на правата и органот пред кој можат тоа да го сторат.  
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Што е утврдено и  
како понатаму 

 
 

Народниот правобранител утврди 
 
 И оваа извештајна година бројот на претставките остана на нивото на 
претходната година што укажува на фактот дека граѓаните и понатаму со потешкотии 
ги остваруваат нивните права, но и дека имаат доверба во институцијата Народен 
правобранител.  

 Постапувањето на Народниот правобранител покажа дека:  

 - Соработката се уште не е на задоволително ниво што го потврдува појавата 
на формална, а не суштинска соработка со која во одредена мера се попречува 
работата на Народниот правобранител.  

 - Јавната администрација останува нереформирана, недоволно функционална 
и недостапна за граѓаните.  

 - Се уште не е донесен закон за заштита од дискриминација и процесот на 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците продолжува да се 
спроведува забавено, особено во јавните претпријатија. 

 - При лишување од слобода граѓани и особено при постапување на припадници 
на посебните единици на полицијата се случуваат повреди на правата на граѓаните. 

 - Отсуствува соработка со Секторот за гранични работи и миграции при 
Министерството за внатрешни работи, а постапките за добивање биометриски јавни 
исправи (пасош, лични карти и возачки дозволи) и за отпуст од државјанство или 
двојно државјанство се одвиваат долго.  

 - Граѓаните и понатаму се соочуваат со потешкотии при остварување на 
нивните права низ долготрајни судски постапки  во сите судски инстанци.  

 - Казнено-поправните и воспитно-поправните установи континуирано се 
пренатрупани и имаат несоодветни сместувачки услови, а третманот на осудените 
лица не соодветствува со принципите на: хуманост, стручност и доследно почитување 
на човековото достоинство.  

 - Отсуствуваат организирани обуки на вработените во установите, особено за 
нововработените, што создава атмосфера на несигурност во извршувањето на 
работните задачи и се попречува успешното спроведување  на третманот како 
фундаментален дел на процесот на ресоцијализација на осудените лица.  

 - Во остварувањето на правата од имотно-правните односи, катастарската 
евиденција, приватизацијата на градежното земјиште, експропријацијата и 
денационализацијата граѓаните се соочуваат со долготрајни постапки со што им се 
повредуваат правата.  
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 - Се уште постои недоволна екипираност на извршните служби во одделенијата 
за урбанизам на единиците на локалната самоуправа.  

 - И понатаму е присутна недоволна еколошка свест кај граѓаните, но и кај 
вработените задолжени да ги спроведуваат законите од областа на животната 
средина.  

 - Во остварувањето на правата од работен однос граѓаните се соочуваат со 
несовесно и неодговорно постапување од страна на работодавачите, како и со 
непримена на законските одредби кои ја регулираат оваа материја.  

 - Минимално се одвојуваат материјални средства за решавање на стамбеното 
прашање на граѓаните и за надминување на проблемите што се однесуваат на  
домувањето, особено за социјално загрозените лица.  

 - Поради неблаговремено и незаконско одлучување на надлежните органи, се 
уште не е обезбедено целосно остварување на уставното начело на социјална 
сигурност и праведност за секој граѓанин кој се нашол во социјален ризик.  

 - Отежнато е остварувањето на правата од здравствената заштита поради 
неблаговремено постапување на надлежните органи, но и поради тешката социо-
економска состојба на граѓаните.  

 - Со повеќемесечното нефункционирање на второстепената комисија за 
одлучување по жалбите од областа на пензиското и инвалидското осигурување, 
повредено е начелото за брзо и ефикасно одлучување и е оневозможено  
функционирањето на правната држава.  

 - Учениците, а особено децата од ромската заедница, се уште се судруваат со 
проблеми во остварувањето на правото на задолжително и бесплатно средно 
образование и правото на образование на мајчин јазик, особено поради недостиг на 
просторни и кадровски услови. 

 - Се загрозуваат законските права на граѓаните како потрошувачи и се 
оневозможува остварување на дел од основните човекови права со се почестото 
колективно исклучување на потрошувачите од електричната или водоводната мрежа, 
независно дали сметките се плаќаат редовно.  

 - Продолжуваат повредите на детските права и покрај преземањето на 
нормативни и практични мерки за заштита на правата на децата. 

 
 
Што понатаму 
 
 Од изнесените препораки Народниот правобранител препорачува дека е 
потребно:  

 - Ефикасна, суштинска и квалитетна соработка на органите над кои Народниот 
правобранител надлежно постапува и доследно почитување на упатените барања и 
интервенции. 

 - Сериозен пристап кон реформата на јавната администрација. 

 - Реален пристап и почитување на принципите на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност, интензивирање на активностите за соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците и донесување закон за заштита 
од дискриминација.  
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 - Создавање реални услови за спроведување на регулативата и Стратегијата 
за доследно остварување на правата на Ромите.   

 - Продолжување на процесот за континуирана едукација на полициските 
службеници заради обезбедување квалитет, познавања и вештини за почитување на 
човековите слободи и права.  

 - Воздржување од дејствија спротивни на начелото на презумпција на невиност.  

 - Доследно и законито водење на полициските евиденции и подобрување на 
материјалните услови во просториите за задржување во полициските станици.  

 - Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди сомненијата за 
злоупотреба или пречекорување на полицскте овластувања да ги истражува целосно, 
непристрасно и да иницира постапки во согласност со степенот на одговорност на 
полициските службеници.  

 - Преземање континуирани мерки за подобрување на сервисирањето на 
секојдневните потреби на граѓаните што се однесуваат на нивните статусни состојби и 
правата што произлегуваат од нив (навремено издавање лични документи, уверенија и 
потврди од службена евиденција).  

 - Носителите на судиската и обвинителската функција при постапувањето и 
одлучувањето да го почитуваат начелото за фер и судење во разумен рок и да се 
имуни на влијанија.  

 - Следење и примена на практиката на Европскиот суд за човекови права во 
Стразбур.  

 - Доследна примена на законските прописи и меѓународните стандарди во 
постапувањето со осудените и притворените лица (меѓу кои и со малолетниците), 
унапредување на условите за престој и на сместувачките капацитети во затворите, 
нивно натамошно кадровско доекипирање со задолжителна стручна обука и непречено 
остварување на загарантираните права на осудените и притворените. 

 - Решавање на просторната локација за Воспитно-поправниот дом Тетово, 
обезбедување на воспитно-превоспитната функција во текот на извршувањето на 
мерката и создавање услови за ресоцијализација на малолетните сторители на 
казнени дела. 

 - Обезбедување еднаков третман на граѓаните во имотно-правните работи, 
односно зголемување на ефикасноста, избегнување на субјективноста при водењето 
на управната постапка и почитување на правилото предметите да се решаваат според 
редот на приемот.  

 - При изготвувањето и донесувањето на урбанистичките планови единиците на 
локалната самоуправа да ги имаат предвид потребите на граѓаните, а со нив да се 
обезбеди рационално користење на просторот  и услови за хумано живеење и работа 
на граѓаните.  

 - Зголемување на превентивната активност на одделенијата за инспекциски 
работи заради намалување на нелегалните градежни активности.  

 - Надлежните органи доследно да се придржуваат и да ја спроведуваат 
законската регулатива како во поглед на роковите, така и во поглед на законитоста во 
одлучувањето.  

 - Континуирано следење и мерење на емисијата на штетни материи во 
воздухот од поголемите индустриски капацитети и преземање мерки против 
загадувачите.  



Годишен извештај 2007 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

Годишен извештај 2008  
   81 

 - Надлежните органи на локалната власт во заштитата на животната средина 
да водат особена грижа при контролата за управување со комуналниот и медицинскиот 
отпад.  

 - Доследно остварување на правата од работен однос и примена на законските 
одредби во постапките при вработување и распоредување, а работодавачите да не го 
злоупотребуваат институтот престанок на работниот однос без конкретни причини. 

 - Донесување нов закон за домување заради објективизирање на условите и 
критериумите при доделувањето станови во државна сопственост под закуп на 
социјално загрозените, стамбено необезбедени лица.  

 - Спроведување ефикасни постапки и доследна примена на законската 
регулатива заради остварување на уставното начело за социјална сигурност и 
праведност.  

 - Создавање нормативни и практични услови за непречено и благовремено  
остварување на уставното право на здравствена заштита и уставната обврска на 
граѓаните за грижа за сопственото здравје.  

 - Обезбедување услови и можности за непречено остварување на бесплатно 
основно и средно образование за секое дете и за остварување на правото на 
образование на мајчин јазик.  

 - Преземање мерки за заштита на правата на потрошувачите кои редовно ги 
извршуват обврските кон претпријатијата даватели на производи и услуги и 
некористење на монополската положба на јавните претпријатија  за наметнување 
услови што ги загрозуваат основните права на граѓаните.  

 - Поголема активност, ефикасност и самоиницијативност на сите надлежни 
органи за заштита на правата на децата заради нивен правилен  психофизички развој. 
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Во 2009 година  
 
 
 

Институцијата Народен правобранител ќе продолжи да ги следи и истражува 
поединечните случаи и општите состојби по однос на остварувањето и заштитата на 
човековите слободи и права. Исто така, ќе се следи и остварувањето на начелото на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците.  

Во Програмата за работа на Народниот правобранител за 2009 година, освен 
предметното работење, утврдени се и низа проекти по однос на согледување на 
состојбите од различни области со цел подготвување посебни информации и извештаи 
за констатираните состојби и предложени мерки.  

Во фокусот на Народниот правобранител особено ќе бидат: казнено-поправните 
установи, полициските постапувања, правосудството, урбанизмот, градбата и 
животната средина. Понатаму, социјалната сигурност и заштита, пензиското и 
инвалидското осигурување, здравственото осигурување и заштита, образованието, 
потрошувачките права и посебно правата на децата и другите ранливи групи.    

Имајќи предвид дека Народниот правобранител со ратификацијата на 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура беше определен за 
национален механизам за превенција и заштита од тортура и друг вид на сурово, 
нечовечно и понижувачко постапување или казнување, ќе предложи измени и 
дополнувања на Законот за народен правобранител со цел вградување на новите 
надлежности и ќе ги достави до надлежниот предлагач – Владата на Република 
Македонија. 

Кон наведените предлог-измени ќе бидат предложени и измени и дополнувања 
со цел зајакнување на надлежноста и самостојноста на институцијата. 

За новата улога на Народниот правобранител во превенцијата и заштитата од 
тортура ќе бидат преземени и активности за информирање на граѓаните и јавната 
администрација за новите надлежности на Народниот правобранител со поддршка од 
Мисијата на ОБСЕ и Шведската агенција за меѓународен развој - СИДА.  

И во 2009 година ќе бидат организирани средби на локално ниво заради 
зајакнување на дијалогот помеѓу локалните власти и Народниот правобранител на кои 
ќе се дискутира за нивото на меѓусебната соработка и како таа да се подобри. 

Обуките за јакнење на капацитетите на институцијата ќе продолжат и во 2009 
година. Нема да изостане ниту меѓународната соработка со омбудсман институциите 
од земјите во регионот, земјите членки на Европската унија и пошироко, додека 
размената на искуствата од работата ќе се реализира  и преку студиски посети на 
други омбудсман институции. 
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Од практиката 
 

 
 
НП бр. 645/08  
 
 Граѓанка од Тетово поднесе 
претставка во која наведе дека во 2005 
година поднела барање за прием во 
државјанството на Република Македонија по 
кое постапката се одолжува со образложение 
дека наводно не го владее македонскиот 
јазик, иако го положила завршниот испит за 
средно стручно образование во Тетово каде 
што е родена. 
 По интервенција на Народниот 
правобранител, од Комисијата за јазик на 
Владата на Република Македонија утврдено е 
дека подносителката го исполнува условот за 
владеење на македонскиот јазик, по што 
органот за државјанство донесе решение за 
нејзин прием во државјанството на Република 
Македонија. 
 
 
НП бр. 1462/08 
 
 По дадено писмено укажување од 
Подрачната канцеларија во Куманово до 
органот за внатрешни работи за почитување 
на рокот од 15 дена за издавање лична карта 
согласно Законот за лична карта, на граѓанка 
од с. Сопот, Куманово за првпат и е издадена 
лична карта со живеалиште во ова село. 
  
 
НП бр.4/08 
 
 Граѓанин од Штип побара 
интервенција од Народниот правобранител 
пред Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република 
Македонија-Подрачна единица Штип поради 
погрешно пресметана камата на доспеани 
ненавремено платени стредства на име 

станарина за период од повеќе години 
наназад. 
 Во постапката за откуп на стан, во 
2007 година Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор 
го задолжило подносителот да исплати 
парични средства на име камата за 
ненавремено платен долг, на што 
подносителот доставил приговор за 
застареност и притоа побарал изготвување 
нова каматна листа. 
 Со оглед дека по барањето на 
подносителот не било одговорено, Народниот 
правобранител од увидот во документацијата 
на предметот констатира дека наводите за 
застареност на побарувањата се точни и 
побара во најбрз можен рок да се изготви 
нова каматна листа.  
 Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен 
перостор на Република Македонија-Подрачна 
единица Штип го извести Народниот 
правобранител дека како резултат на 
интервенцијата, а согласно одредбите на 
Законот за облигациони односи, изготвена е 
нова пресметка на каматата, така што 
подносителот на претставката доби можност 
да ја продолжи постапката за откуп на станот. 
 
 
НП бр. 1549/08 
 
 Граѓанин од Велес побара 
интервенција пред Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија-Подрачна единица 
Велес поради неоправдано одолжување 
постапка на предавање на доделен стан под 
закуп. 
 Имено, подносителот побара 
спроведување на одредби од склучен договор 
за закуп на стан, односно предавање во 
фактичко владение на станот што му бил 
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доделен од страна на Комисијата за станбени 
прашања на Владата на Република 
Македонија, а во кој било бесправно вселено 
друго лице. 
 Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија-Подрачна единица 
Велес со тужба повело постапка за присилно 
иселување на бесправно вселеното лице од 
доделениот стан, по која Основниот суд 
Велес со правосилна пресуда го усвоил 
тужбеното барање и наложил присилно 
иселување. 
 Со оглед дека постапката за присилно 
иселување не беше спроведена подолг 
период, Народниот правобранител се обрати 
до Основниот суд Велес од каде беше 
известен дека извршувањето во неколку 
наврати било закажано од Судот, но по 
барање на Јавното претпријатие било 
одложувано.  
 По барање на Народниот 
правобранител, Јавното претпријатие 
неодложно да се вклучи и да ги преземе сите 
неопходни мерки за побрзо спроведување на 
постапката за присилно иселување, Јавното 
претпријатие информира дека предметниот 
стан е испразнет од бесправно вселеното 
лице, по што е предаден во фактичко 
владение на подносителот на претставката. 
  
   
НП бр.2995/07 
 
 Граѓанин од Велес побара 
интервенција поради непостапување на 
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, по 
поднесено барање за враќање патна исправа 
одземена од Секторот за внатрешни работи 
Велес. 
 Со оглед дека патната исправа била 
привремено одземена заради обезбедување 
присуство на обвинетиот во текот на 
кривична постапка, која била правосилно 
завршена, Народниот правобранител му 
сугерираше на Основниот суд Скопје 1 - 
Скопје да преземе дејствија за враќање на 
исправата поради немање причини за 
натамошно задржување. 
 По сугестијата на Народниот 
правобранител, на подносителот на 
претставката му беше вратена патната 
исправа. 
 
 
 
 
 

НП бр.967/08 
 
 М. Р. од Битола побара интервенција 
поради неоправдано одолжување оставинска 
постапка пред Основниот суд во Битола.  
 Откако во текот на постапката беше 
констатирано дека подносителката на 
претставката користејќи редовни и вонредни 
правни средства издејствувала повторно 
одлучување пред првостепениот суд, а 
оставинскиот судија не презел дејства повеќе 
од една година, по барање на Народнот 
правобанител, Судскиот совет на Република 
Македонија презеде дејствија од негова 
надлежност, па како резултат на тоа, 
првостепениот суд ја продолжи оставинската 
постапка.   
 
 
НП бр. 1569/08 
 
 Подносителот на претставка побара 
заштита на законските права повредени од 
полициски службеници во Полициската 
станица Аеродром со пречекорување на 
службените овластувања. 
 Откако констатира повреда на 
правата со неоправдана употреба на физичка 
сила, поради сомнение за тортура, Народниот 
правобранител до Основното јавно 
обвинителство во Скопје поднесе барање за 
покренување постапка заради утврдување 
казнена одговорност. 
 Со повратен одговор Јавното 
обвинителство информира дека барањето е 
прифатено и дека против полициските 
службеници е покрената постапка пред 
надлежниот суд. 
 
НП бр. 175/08 
  
 Министерот за финансии преку 
Комисијата за одлучување по барања за 
денационализација со седиште во Општина 
Гостивар донел Решение против кое во 
законски определениот рок странките во 
постапката вложиле жалба до второстепениот 
управен орган – Комисијата за решавање во 
управна постапка во втор степен на Владата 
на Република Македонија.  
 Постапувајќи по претставката 
Народниот правобранител утврди дека 
станува збор за повреда на уставните и 
законските права на граѓанинот поради што 
на означената комисија и укажа приоритетно 
да го разгледа и одлучи предметот бидејќи не 
бил почитуван рокот за донесување одлука по 
жалба, кој во смисла на член 247 од Законот 
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за општата управна постапка, изнесува два 
месеца сметајќи од денот на предавањето на 
жалбата, како и начелото за итност на 
постапката согласно одредбите од Законот за 
денационализација. 
 По преземањето дополнителни 
интервенции, даденото укажување беше 
прифатено.  
 
 
НП бр. 323/08 
 
 Граѓанинот Љ. Т. од Скопје побара 
преземање дејства пред Секторот за премер 
и катастар - Скопје во Државниот завод за 
геодетски работи поради повреда на уставно 
гарантираното право на сопственост со оглед 
на тоа што по истекот на подолг временски 
период не било постапено по барањето за 
спроведување договор за взаемна замена на 
земјишта. 
 Народниот правобранител констатира 
дека таквиот начин на постапување, односно 
непостапување е во спротивност со 
одредбите од Законот за општата управна 
постапка и соодветните одредби со кои е 
регулирана областа на премерот, катастарот 
и запишувањето на правата на 
недвижностите. 
 Имено, неспорно беше дека 
целосното непочитување на нормативно 
определениот рок за донесување решение 
согласно содржината на соодветните 
одредби од Законот за општата управна 
постапка, кој изнесува најмногу два месеца 
сметајќи од денот на предавањето уредно 
барање, а од денот на поднесување на 
предметното барање беше изминат период 
од седум месеци. 
 Од друга страна пак, неспорно 
произлегуваше дека правото на сопственост 
по однос на предметните недвижности 
произлегува од содржината на соодветна 
исправа - Договор за замена на недвижен 
имот, која согласно материјално-правните 
одредби од областа на премерот, катастарот 
и запишувањето на правата на 
недвижностите претставува правен основ за 
измена во катастарот на недвижностите. 
 Народниот правобранител до 
означениот орган достави препорака 
приоритетно да се постапи и одлучи со 
уважување на барањето на подносителот на 
претставката, но во дадениот рок надлежниот 
орган не постапи во се според дадената 
препорака бидејќи предметот беше решен, а 
барањето на граѓанинот беше одбиено како 
неосновано. 

НП бр. 1542/08 
 
 Осуденичка од Казнено-поправниот 
дом Идризово поднесе претставка укажувајќи 
дека поради здравствени проблеми 
затворскиот лекар и дал упат за 
специјалистички преглед на скопската 
клиника кој и по изминат подолг период се 
уште не бил реализиран.  
 По констатираната состојба, 
Народниот правобранител препорача 
осудената веднаш да биде упатена на 
Институтот за патофизиологија.  
 Препораката беше прифатена и на 
осуденичката и беа направени потребните 
дијагностички испитувања.              
 
 
НП бр. 1688/08 
 
 Претставка достави осудено лице од 
Казнено-поправниот дом Идризово со 
поплака дека добива храна несоодветна на 
неговата здравствена состојба бидејќи 
боледувал од дијабетес. По разговорот со 
здравствените работници во Затворот и 
увидот во медицинската документација на 
затвореникот, Народниот правобранител 
препорача доследно да се применуваат 
одредбите од Законот за извршување на 
санкциите во однос на исхраната и 
здравствената заштита на осуденикот. 
 Препораката беше прифатена и 
осуденикот почна да добива храна соодветна 
на неговата болест.  
 
 
НП бр.379/08 
 
 Граѓанин побара заштита на правата 
во постапка за издавање решение за 
локациски услови во Општина Кисела Вода. 
 Откако од приложената документација 
беше констатирано дека правата на 
подносителот се повредени, Народниот 
правобранител упати препорака до 
Министерството за транспорт и врски со која 
ги поддржа жалбените наводи. 
 Министерот за транспорт и врски ги 
прифати жалбените наводи и препораката на 
Народниот правобранител и го поништи 
првостепеното решение, а по упатената 
препорака до Градоначалникот на Општина 
Кисела Вода барањето на подносителот е 
уважено и донесено решение за локациски 
услови.   
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НП бр.937/08 
 
 В.К. од Штип побара од Народниот 
правобранител да интервенира до 
овластениот градежен инспектор во Општина 
Штип по пријава поднесена против бесправна 
доградба на објект во соседството. 
 Постапувајки по претставката, 
Народниот правобранител се обрати до 
Градоначалникот и до овластениот градежен 
инспектор со барање да се изврши 
инспекциски надзор, па во зависност од 
утврдената фактичка состојба да се преземат 
соодветни законски мерки.  
 Од повратната информација, 
Народниот правобранител констатира дека 
инспекцискиот орган постапил по барањето и 
донел решение и заклучок за извршување со 
кои на бесправниот градител му наложил 
градбата да ја отстрани и актите ги предал на 
извршната служба. 
 
 
НП бр. 2465/08 
 
 Самохрана мајка од Скопје достави 
претставка за остварување на правото на 
паричен надоместок на плата за скратено 
работно време поради нега на дете со 
посебни потреби. Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа и покрај тоа што 
второстепениот орган ја уважил жалбата, го 
поништил првостепеното решение и повторно 
донесе решение со кое на подносителката не 
и го призна правото и покрај исполнетите 
законски услови за остварување на ова 
право. Центарот не го признавал ова право 
само поради тоа што детето било згрижено 
во Дневен центар за лица со посебни 
потреби. 
 Ценејќи дека се повредува правото на 
подносителката на претставката која е во 
работен однос, Народниот правобранител се 
обрати до Министерството за труд и 
социјална политика и укажа правилно да се 
утврди фактичката состојба и да се примени 
член 21 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за општа управна 
постапка, со кој се дава можност 
второстепениот орган сам да го реши 
предметот, ако постапува по изјавена жалба 
против решение кое еднаш било поништено и 
вратено на повторно разгледување. 
 Министерството го прифати 
укажувањето на Народниот правобранител и 
донесе мериторно решение со кое на 
подносителката на претставката и го призна 
правото на надоместок на плата за скратено 

работно време поради нега на потешко 
хендикепирано дете.  
 
 
НП бр.719/08  
 
 Граѓанин од Прилеп достави 
претставка поради повреда на правата со 
неосновано одбивање на поднесено барање 
за остварување право на паричен надоместок 
заради намалена работна способност, за што 
бил принуден да заведе управен спор пред 
Управниот суд на Република Македонија. 
 Народниот правобранител до 
надлежниот орган упати укажување веднаш 
да се преземат соодветни дејства за 
донесување законито решение, односно да не 
се чека исходот на судската постапка по 
заведениот управен спор, со оглед на тоа што 
граѓанинот поседуваше наод од надлежна 
комисија дека е со преостаната работна 
способност. 
 По повеќе интервенции на Народниот 
правобранител, подносителот на 
претставката го оствари правото на паричен 
надоместок по основ на намалена или 
преостаната работна способност, односно 
оствари право на инвалидска пензија со оглед 
на тоа што во меѓувреме законската 
регулатива беше изменета.  
 
 
НП бр.1222/08 
 
 Д. Н. од Скопје достави претставка 
затоа што Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и го одбил барањето за 
остварување право на семејна пензија по 
основ на починат сопруг со кој во брак била 
помалку од пет години пред настапувањето 
на неговата смрт.  
 Во натамошната постапка, на 
подносителката и беше одбиена жалбата како 
неоснована, а го изгуби и управниот спор со 
оглед на тогаш важечката законска 
регулатива која го условуваше правото на 
семејна пензија со најмалку пет години брак 
пред смртта на осигуреникот. Со одлука на 
Уставниот суд овие законски одредби беа 
укинати, но и покрај тоа подносителката не 
можеше да го оствари правото. 
 Поради тоа, до надлежните органи 
Народниот правобранител упати укажување 
на подносителката да и се признае правото, 
по што постапувајќи по укажувањето 
надлежните органи донесоа решение со кое 
подносителката го оствари правото на 
семејна пензија.  
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НП бр. 531/08 
 
 Подносителка на издржување казна 
затвор во Казнено-поправниот дом Идризово 
поднесе барање до Народниот 
правобранител за остварување лични 
контакти со детето сместено и згрижено во 
јавна установа. Заради остварување на 
правото на одржување лични односи и 
непосредни контакти меѓу детето и мајката, 
Народниот правобранител презеде повеќе 
дејствија, имајќи го предвид пред се 
најдобриот интерес на детето и 
гарантираните права со Конвенцијата за 
правата на детето и Законот за семејството и 
во континуитет ја следеше состојбата со 
остварувањето на правото на одржување 
контакти меѓу мајката и  детето. 
 Укажувањата и интервенциите на 
Народниот правобранител се прифатени, а 
стручните лица од надлежните органи 
оценија дека средбите на детето со мајката 
влијааат позитивно, па контактите меѓу 
детето и мајката се одржуваа секогаш кога 
тоа беше можно и во интерес на детето.  
 Покрај создавањето услови за 
остварување на правото на детето да 
одржува лични контакти со мајката, по 
интервенција на Народниот правобранител 
беа преземени и мерки за надминување 
одредени проблеми што детето ги имаше во 
установата како во поглед на здравствената 
состојба, така и во поглед на односот на 
другите деца. 
 
 
НП бр. 1102/08 
 
 Постапувајќи по пријава на случај на 
сексуално вознемирување на ученичка од 
наставник во основно училиште, Народниот 
правобранител  покрена постапка и по повеќе 
преземени дејствија утврди дека во случајот 
не станува збор за сексуално вознемирување 
на ученичката, туку за несоодветен однос на 
наставникот кон неа, но и кон други деца во 
училиштето. 
 Поради тоа, иако родителите на 
ученичката ценеа дека нема основ за водење 
постапка против наставникот, Народниот 
правобранител сепак оцени дека треба да се 
спречи какво било несоодветно однесување и 
постапување на наставниците и во таа 
смисла побара да се преземат мерки за 
одговорност на наставникот за да се спречи 
неговиот иден непрофесионален однос кон 
децата. 

 Постапувајќи по укажувањето на 
Народниот правобранител, на наставникот му 
е изречена соодветна дисциплинска мерка. 
 
 
НП бр.2422/08 
 
 Граѓанин од Скопје поднесе 
претставка поради тоа што, иако ги завршил 
студиите и успешно ја одбранил дипломската 
работа, не му беше издадено уверение и 
диплома за завршени студии, само затоа што 
поради несовесно водење на евиденцијата и 
чување на документите од службите на 
Факултетот, во неговото досие недостигале 
повеќе пријави за положените испити и 
евиденциски листови за оценките. 
 Народниот правобранител упати 
укажување до Факултетот, потенцирајќи дека 
согласно Законот за високото образование, 
студиите завршуваат со полагање на сите 
испити, изработка на дипломски труд или 
полагање завршен испит во согласност со 
студиската програма и дека на студентот кој 
ќе ги заврши сите обврски по студиската 
програма, врз основа на евиденцијата што се 
води за него, треба да му издаде уврение и 
диплома. Исто така беше укажано дека 
подносителот неосновано е задолжен 
повторно да поднесе пријави за испитите кои 
веќе ги положил и за кои и добил оценка, 
затоа што не е негова вина што Факултетот 
нема уредна евиденција и дека нема законски 
основ издавањето на уверението или 
дипломата на студентот кој ги исполнил сите 
обврски, да се условува поради пропусти и 
грешки на службите на Факултетот. 
 Факултетот го прифати укажувањето 
на Народниот правобранител и презеде 
мерки за надминување на проблемот и 
набрзо уверението му беше издадено на 
студентот. 
 
 
НП бр. 862/08 
 
 Преку Хелсиншкиот комитет за 
човекови права, Асоцијацијата за здравствена 
едукација, превенција и подобар третман 
„ХЕПТА” е поднесена претставка со барање 
интервенција за заштита на правата на 
лицата инфицирани со вирусот Хепатит Ц, 
поради немање услови за навремено 
дијагностицирање и третман на заболените и 
поради листата на чекање за третман на 
инфицираните лица. 
 Со оглед на тоа што заболувањето 
Хепатит Ц, согласно Законот за заштита на 
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населението од заразни болести, спаѓа во 
групата на заразни заболувања, потребно е 
да се дијагностицира на време и 
благовремено да се даде соодветна терапија 
со цел да се спречи натамошно ширење на 
заразата и да не се предизвика влошување 
на здравствената состојба на заболените 
лица. 
 По интервенциите на Народниот 
правобранител надлежните органи презедоа 
соодветни мерки, односно обезбедена е 
современа и целосно автоматизирана 
апаратура за генотипизација и планирана е 
редовна набавка на потребен број тестови. 
На овој начин, според Министерството за 
здравство, се надминати проблемите со 
недостиг на тестови  за дијагностика, а со 
наведената апаратура и докажувањето на 
генотипот се овозможува прецизно 
планирање на режимот на лекување на 
пациентите со Хепатит Ц.  
 Исто така е воведена програмска 
активност Скрининг на хроничен Хепатитис Ц, 
во која се предвидени мерки и активности за 
континуирано следење на епидемиолошката 
состојба во земјата преку спроведување 
организирани активности за рано откривање 
на инфекцијата. Овие активности се 
предвидени во Програмата за превентивна 
здравствена заштита за 2009 година, за што 
се одредени и потребните средства во 
Буџетот на Министерството за здравство. 
 
 
НП бр. 473/08 
 
 Граѓанка од Тетово побара 
интервенција од Народниот правобранител 
заради непризнавање право на надоместок 
на средства за извршена здравствена услуга 
во здравствена установа со која Фондот за 
здравствено осигрување нема склучено 
договор.  
 Народниот правобранител констатира 
дека Фондот за здравствено осигурување 
донел решение со кое го одбил барањето на 
подносителката врз основа и со примена на 
одредбите од член 9, став 2 и 3 од Законот за 
здравствено осигурување, кои се укинати со 
одлука на Уставниот суд и како такви не 
произведуваат правни дејствија. 
 По укажувањата на Народниот 
правобранител, Министерството за здравство 
ја уважи жалбата и го поништи решението на 
Фондот, а на подносителката на претставката 
и го призна правото на надоместок на 
трошоци за извршената здравствена услуга. 
 

НП бр. 2311/08 
 
 Граѓанин од Струмица се пожали на 
повреда на законските права од страна ЈП 
„Комунална хигиена”-Скопје, ЈП „Водовод и 
канализација”-Скопје и „ЕВН-Македонија” АД-
Скопје со непреземање дејства по упатено 
барање за промена на корисник и склучување 
нови договори за користење на услугите за да 
може редовно да ги плаќа услугите на 
горенаведените претпријатија. 
 Народниот правобранител утврди 
дека подносителот врз основа на судска 
одлука се стекнал со право на сопственост на 
станбен објект, но поранешниот сопственик ги 
немал измирено давачките за потрошена 
електрична енергија и вода што тој ги 
потрошил, па јавните претпријатија даватели 
на наведените производи и услуги го 
задолжуваа новиот сопственик за долговите 
направени од претходниот корисник. 
 Ценејќи дека станува збор за повреда 
на правата на подносителот, Народниот 
правобранител упати укажување до јавните 
претпријатија кои  постапија по укажувањето, 
по што  беше извршена промена на корисник, 
а подносителот беше ослободен од долговите 
за потрошена вода, за смет и за електрична 
енергија направени од претходниот корисник 
на станот. 
 
 
НП бр. 1440/08 
 
 Народниот правобранител врз основа 
на добиени сознанија покрена постапка по 
сопствена иницијатива за заштита на правата 
и интересите на корисниците на услугите на 
“ЕВН-Македонија” АД - Скопје поради 
колективно исклучување на електричната 
енергија во с. Студеничани, вклучително и на 
корисниците кои редовно ги плаќаат сметките, 
поради што беше доведено во прашање 
функционирањето на системот на водата во 
селото.  
 Народниот правобранител упати 
препорака во која укажа дека со колективното 
исклучување на електричната енергија се 
постапува спротивно од соодветната законска 
регулатива и неосновано се исклучуваат 
потрошувачите кои континуирано и 
благовремено ги подмируваат обврските за 
потрошена електрична енергија и вода.  
 Поради тоа беше побарано веднаш да 
се запре со противзаконското колективно 
исклучување на електричната енергија во 
наведеното село и да се пристапи кон 
приклучување на сите корисници кои редовно 
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ги подмируваат обврските. Препораката на 
Народниот правобранител беше 
испочитувана и електричната енергија беше 
повторно пуштена во селото. 
 
 
НП бр. 191/08  
 
 Граѓанка од Куманово побара 
интервенција за заштита на правата од 
работен однос пред Министерството за 
образование и наука – Државен просветен 
инспекторат поради недобиен одговор на 
доставени барања и недобиена покана за 
полагање испит за директор. 
 Постапувајќи по претставката, 
Народниот правобранител побара Државниот 
просветен инспекторат и Министерството за 
образование и наука – Комисија за полагање 
на испит за директор на основно училиште, 
да постапат согласно прописите од областа 
на образованието 
 По доставено укажување, Народниот 
правобранител е известен дека 
подносителката на претставката успешно го 
положила испитот за директор на основно 
училиште со што го остварила нејзиното 
право.  
 
 
НП бр. 226/08  
 
 Граѓанин од Битолско до Народниот 
правобранител поднесе претставка во која 
побара интервенција пред Министерството за 
внатрешни работи поради невратени 
документи кои ги доставил по објавен оглас 
за вработување. 
 Народниот правобранител побара 
информација од Министерството за 
внатрешни работи, од каде, по 
интервенцијата и преземени дејствија, на 
подносителот на претставката му беа 
вратени документите доставени по 
објавениот оглас за вработување. 
 
 
НП бр. 608/08  
 
 Граѓанин од Гостивар до Народниот 
правобранител поднесе претставка во која 
побара интервенција поради неспроведување 
решение за исплата на отпремнина заради 
остварување право на старосна пензија од 
страна на работоводниот орган на Јавното 
претпријатие „Македонска радио телевизија”. 
 Народниот правобранител се обрати 
до Управниот одбор и до извршниот директор 

на „Македонска радио телевизија” со барање 
да биде известен за причините поради кои 
донесеното решение не се спроведува и 
укажа дека е неопходно потребно преземање 
дејствија за спроведување на решението 
бидејќи работникот имаше право на 
отпремнина при одење во пензија, согласно 
член 113 од Законот за работни односи. 
 Постапувајќи по интервенцијата на 
Народниот правобранител, Јавното 
претпријатие „Македонска радио телевизија” 
на подносителот на претставката му ги уплати 
средствата по основ отпремнина поради 
остварување право на старосна пензија.  
 
 
НП бр. 1360/08 
 
 Граѓанка од Скопје побара заштита на 
правата од работен однос повредени од 
страна на директорот на Основното училиште 
„Св. Климент Охридски” од Скопје. 
 Народниот правобранител се обрати 
до директорот на Училиштето и со барање 
известување за наводите укажа на потребата 
за доследно почитување на одредбите од 
Законот за основното образование и Законот 
за работните односи кои се однесуваат на 
забрана на дискриминацијата во однос на 
напредувањето во работата, образованието, 
доквалификацијата, како и сите права од 
работен однос и во врска со работниот однос, 
вклучително и еднаквост на плати.  
 Постапувајќи по укажувањето, 
директорот на Основното училиште „Св. 
Климент Охридски” од Скопје го извести 
Народниот правобаранител дека состојбата е 
надмината, односно дека на подносителката и 
биле дадени часови и согласно тоа и исплата 
на плата според степенот на високо 
образование.     
 
 
НП бр. 1364/08  
 
 Граѓанка од Скопје во претставката 
побара интервенција за заштита на правата 
од работен однос повредени со 
дискриминаторско однесување и постапување 
на директорот на Казнено-поправната 
установа Затвор Скопје. 
 Народниот правобранител првин се 
обрати со укажување до директорот на 
Затворот Скопје, а неколку дена подоцна при 
посета на Затворот контактираше со 
директорот на Затворот, со цел да биде 
информиран за преземеното во однос на 
даденото укажување. 
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 Директорот на Затворот изјави дека 
донел решение со кое е постапено по 
укажувањето на Народниот правобранител со 
што се надмина состојбата за која беше 
поднесена претставката.  
 
 
НП бр. 535/08  
 
 Граѓанин побара интервенција поради 
непостапување на министерот за правда по 
доставено барање за поставување судски 
преведувач и покрај доставени комплет 
потребни документи. 
 Народниот правобранител се обрати 
до Министерството за правда со барање 
известување за причините поради кои не се 
постапувало по барањето на подносителот. 
Министерот за правда информира дека 
одлучил по барањето и донел рашение со кое 
подносителот на претставката е поставен за 
судски преведувач во Основниот суд Скопје 1 
во Скопје.  
 
 
НП бр. 933/08 
 
 Л.В. од Скопје во претставката наведе 
дека и е изречен престанок на работниот 
однос поради исполнети 62 години живот и 
дека по поднесен приговор до Управниот 
орган, донесена е одлука за уважување на 
приговорот во насока на продолжување на 
договорот за вработување до 64 години 
живот.  
 Со оглед дека Јавната детска 
градинка „Срничка” во Скопје не ја 
спроведуваше одлуката од повисокиот орган, 
Народниот правобранител укажа да се 
донесе решение за продолжување на 
договорот за вработување со подносителката 
на претставката бидејќи таа имаше право да 
врши работи и работни задачи до 64 години 
живот.  
 Подоцна Народниот правобранител е 
известен дека е постапено по неговото 
укажување и дека на подносителката на 
претставката и е продолжен договорот за 
вработување до 64 години живот.  
 
 
НП бр. 1433/08  
 
 С.С. и К.В и двајцата од Скопје 
побараа интервенција за заштита на нивните 

права од работен однос во спроведена 
постапка на вработување и распоредување 
на работните места на кои се избрани. 
 И покрај тоа што беше утврдено дека 
немало повреди на материјалното право, ниту 
пак имало незаконитости во спроведената 
постапка за вработување, Министерството за 
транспорт и врски не донесуваше решенија за 
вработување и распоредување на 
подносителите на претставката, поради што 
Народниот правобранител укажа да се 
преземат мерки за донесување решенија за 
нивно вработување и распоредување. 
Министерството за транспорт и врски постапи 
по укажувањето и донесе соодветни решенија 
за подносителите на претставката. 
 
 
НП бр. 1236/08  
 
 Л.Т.Т. од Скопје побара интервенција 
за решавање на нејзиниот статус како 
наставник по македонски јазик, односно за 
распоредување на часовите од библиотеката 
на училиштето за да формира полн фонд на 
часови и да не биде прогласена за 
технолошки вишок.  
 Народниот правобранител достави 
барање до директорот на ОУ ,,Димитар 
Миладинов” - Скопје за доделување на 
празните часови од библиотеката на 
подносителката на претставката, по што 
барањето беше удоволено, односно на 
подносителката и беа доделени часови од 
библиотеката. 
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За институцијата 
 

 
 
Организација и начин на работа 
 
 Организацијата на работата на Народниот правобранител е утврдена согласно 
со Законот за народниот правобранител и другите подзаконски акти на Народниот 
правобранител.  

 Заради поголема систематичност во работењето и со цел остварување на 
програмските задачи, Народниот правобранител во 2008 година ги овласти 
замениците во подрачните канцеларии во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, 
Тетово и Штип со поголема надлежност и одговорност во заштитата на правата на 
граѓаните. 

 
 
Кадровска екипираност 
 

 Во текот на 2008 година Народниот правобранител вработи еден извршител во 
седиштето на канцеларијата во Скопје.  

 Според квалификациската структура на вработените 50 се со високо 
образование, а 18 со средна стручна подготовка. Од нив 41 се жени, а 27 мажи. 

 Во Народниот правобранител има: 34 Македонци, 26 Албанци, по двајца Срби, 
Роми и Власи, еден припадник на турската заедница и еден Бошњак. 

 Во тек е постапка за прием на нови државни службеници и други работници.   

 
 
Средства за работа 
 
 Средствата за работа на Народниот правобранител се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија. Во 2008 година предвидените активности на 
Народниот правобранител, согласно позитивните прописи, беа реализирани со 
57.064949.50,00 денари или во проценти 91,30% од планираните, односно со повеќе 
средства за разлика од претходната година што значително го олесни работењето на 
Институцијата. 

 Недостатокот од средства за извршување други активности, од аспект на 
промоција на Институцијата, беше покриен со финансиска поддршка од Шведската 
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агенција за меѓународен развој (СИДА) и Организацијата за безбедност и соработка - 
Мисија во Скопје (ОБСЕ).  

 Како и во претходните години, уште еднаш може да се констатира дека ваквиот 
начин на финансирање не е адекватен на позицијата и надлежностите на Народниот 
правобранител во уставно-правниот систем на Република Македонија бидејќи 
зависноста во поглед на финансиските средства од извршната власт, значително ја 
намалува самостојноста и независноста и претставува пречка за остварување на 
функцијата на институцијата. Поради тоа, неопходно е разрешување на ова прашање 
со востановување нов, современ, транспарентен и независен систем на финансирање 
на Народниот правобранител. 

.
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