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Во мултиетничките општества како што е и 
Република Македонија, почитувањето, остварување-
то и заштитата на човековите слободи и права е неоп-
ходна и важна потреба, затоа што тие се основата за 
толеранција, но и предуслов за демократски развој 
во целина. 

Тоа пак, ја налага потребата од постоење и 
суштинско функционирање на механизми за заштита 
на слободите и правата, а Народниот правобранител 
е еден од нив. 

Почитувајќи го и применувајќи го принципот на 
еднаквост меѓу граѓаните, Народниот правобранител 
од година во година ја добива нивната доверба, како 
и почитта од државните органи посредувајќи помеѓу 
двете страни со цел обезбедување заштита и остварување на слободите и правата, како и 
ефективно функционирање на органите. Ова го поткрепува сe поголемиот број на граѓани 
кои се обраќаат и бараат заштита. 

Така, во своето петнаесетгодишно функционирање, Институцијата успеа да се нат-
преварува во општеството, како квалитетен заштитник и бранител на граѓаните во непре-
ченото остварување на нивните уставно загарантирани слободи и права. Воедно, несомнена 
е улогата во процесот на реформата на јавната администрација во општество како што е 
нашето, а кое е во транзиција.

Настојувањата на Народниот правобранител беа, а и во иднина ќе бидат насочени 
во промовирање на слободите и правата и јакнење на начинот на нивната заштита 
што е недвомислена цел, затоа што, човековите права се клучот за оддржлива и мирна 
демократија. Затоа, ако Народниот правобранител како бранител на овие права ја има 
суштинската улога за објективно мониторирање на состојбите, несомнена е и улогата на сите 
кои непосредно одлучуваат во постигнување на најблагородната цел, а тоа е еднаквоста на 
граѓаните и соодветната примена на правото. Тоа е процес што непрекинато трае и пат по 
кој професионално и посветено ќе чекориме.
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ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОТСТРАНЕТ ОД РАБОТА 
ТЕКСТ ОД УЧЕБНИК КОЈ ДИСКРИМИНИРАШЕ

По добиени сознанија за постоење на текст во учебникот по македонски јазик за IV одделение 
во деветгодишното образование, кој содржи одредени предрасуди и стереотипи кои се 
однесуваат кон припадници на ромската популација, Народниот правобранител покрена 
постапка и констатира дека наведениот текст директно ја дискриминираше ромската 
заедница, за што упати укажување до надлежните институции и до Министерството за 
образование, кои не постапија по неговото укажување за отстранување на текстот од 
предметниот учебник, пред се поради подолгото незаседавање на Националната комисија 
за учебници. 

Поради ваквиот пристап од страна на институциите, Народниот правобранител упати пре-
порака до Педагошката служба и до Националната комисија за учебници, која на седница 
одржана во месец јуни 2012 година, ја прифати препораката на Народниот правобранител 
и донесе Заклучок со кој препорача да не се обработува текстот од предметниот учебник по 
македонски јазик. 

ОДЛОЖЕНИ ПЕТ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СУДСКИ 
РОЧИШТА ОД ИСТА ПРИЧИНА

Полномошникот на странка во судска
 постапка во претставката наведе дека 
до одложување на пет последователни 
судски рочишта дошло бидејќи Минис-
терството за внатрешни работи не 
постапувало соодветно по барањето 
на судот и за тоа побара интервенција 
на Народниот правобранител.

Со оглед дека подносителот на прет-
ставката е адвокат кој според Закон 
располага со јавни овластувања, а од 
друга страна судот е должен да води 
грижа, да презема мерки и дејствија и 
по потреба непосредно да комуницира 
со одговорните во другите државни 
органи со цел за ефикасно водење на 
постапката и почитување на правото 
за судење во разумен рок, Народниот 
правобранител констатира дека причи-
на за неоправданото одолжување на 
судската постапка, односно прекршу-
вање на принципот за судење во раз-
умен рок е непочитување на обвр-
ската и отсуството на комуникација 
помеѓу државните органи.

ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ КАЗНЕНА 
ОДГОВОРНОСТ ПРОТИВ ВРАБОТЕНИ ВО 
СЛУЖБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНА УСТАНОВА

Поради основано сомневање дека вработени во 
Службата за обезбедување во Казнено-поправна 
установа при спроведување на притворени лица во 
затворските ќелии употребиле прекумерна физичка 
сила со што сториле кривично дело - Малтретирање 
во вршење на службата, Народниот правобранител 
до Основното јавно обвинителство поднесе Барање 
за покренување постапка заради утврдување каз-
нена одговорност, кое беше прифатено.

КАЗНЕНО - ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ШТИП 
МОЖЕ ДА СТАНЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОБЛЕМ 
ВО ЗАТВОРСКИОТ СИСТЕМ

Казнено-поправната установа во Штип се повеќе 
се соочува со проблемот на пренатрупаност кој од 
друга страна генерира и други негативни појави 
по однос на сместувачките и безбедносните услови, 
како и зголемување на конфликтните случаи помеѓу 
осудените лица. Тоа од друга страна неминовно 
упатува на констатацијата дека е потребно зајак-
нување на Службата за обезбедување од аспект 
на целосна и континуирана заштита како на осуде-
ните лица така и на установата.
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НЕКОЛКУ УЛИЦИ ОД ОПШТИНА ШУТО 
ОРИЗАРИ ЦЕЛА СЕДМИЦА ОСТАНАА БЕЗ 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Стотина жители од Општина Шуто Оризари побараа 
интервенција од Народниот правобранител затоа 
што осум дена од страна на ЕВН Македонија АД 
- Скопје им беше оневозможено снабдување со 
електрична енергија. Народниот правобранител 
лично на 17.05.2012 година организираше заед-
ничка средба на претставници од подносителите 
на претставките и претставници од дирекцијата на 
ЕВН Македонија АД-Скопје.

На одржаната средба кај Народниот правобранител 
беше договорено веднаш екипи на „ЕВН“ да отпочнат 
со планираната реконструкција на електричната 
мрежа во наведените улици како што е предвидено 
со проектот, а на граѓаните да им се овозможи 
снабдување со електрична енергија до нивните 
домови.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УСПЕШНО СПРЕЧИ ГРАЃАНИТЕ ДА ПЛАЌААТ 
ЗАСТАРЕНИ ПОБАРУВАЊА

Јавните претпријатија при единиците на локалната самоуправа доставуваа до граѓаните 
Опомени за ненамирени обврски за комунални услуги за период од повеќе години наназад. 
При тоа, ги задолжуваа граѓаните и со камата за задоцнети плаќања. Доставувајќи ги ваквите 
опомени, Јавните претпријатија од граѓаните се обидуваа да наплатат енормно високи износи 
за извршени комунални услуги години наназад.

Постапувајќи по претставките, Народниот правобранител бараше од Јавните претпријатија да 
достават податоци дали ваквите обврски на граѓаните благовремено се утужени, а доколку не 
се укажа на нивната обврска за доследно почитување и применување на одредбите од Законот 
за облигациони односи кои го предвидуваат институтот застареност на побарувањата за 
наплата на комунални услуги извршени за потребите на домаќинствата, а кои застаруваат за 
една година. Во ваков случај, побара веднаш овие долгови на граѓаните да бидат избришани 
од нивна евиденција.

Скоро во сите случаи, Народниот правобранител констатира дека од страна на претпри-
јатијата не се поведени судски постапки за наплата на комуналните услуги, а Јавните 
претпријатија постапија по укажувањето на Народниот правобранител и ги избришаа од 
евиденција ваквите застарени долгови на граѓаните.

Кон крајот на годината и од страна на ЕВН Македонија АД - Скопје до граѓаните се доставуваа 
Известувања за неподмирени побарувања, кои се однесуваа за неплатени обврски од 2004 и 
2005 година. Народниот правобранител и на ЕВН Македонија АД - Скопје укажа на немањето 
законски основ  да се бара наплата на побарувања за потрошена, а неплатена електрична 
енергија за домаќинства постари од една година и побара ваквиот долг да се брише од 
евиденција.

Со ова, Народниот правобранител на многу граѓани успеа да им го заштити нивното право  да 
не плаќаат долгови кои согласно Закон се застарени. 
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НЕИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРАВОСИЛНИТЕ 
УПРАВНИ АКТИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НОВ 
УРБАН ХАОС

Проблемот на отстранување на бесправно изградени 
објекти (за жал дивото градење продолжува и по 
донесувањето на Законот за постапување со бес-
правно изградени објекти) и понатаму продолжува. 
Кадровската неекипираност, а посебно техничкиот 
дел кој е потребен за реално постапување – извршу-
вање неколку години наназад па и во 2012 година се 
сведува само на констатација на фактот дека во тек 
се распишување на тендери за избор на нај-поволен 
изведувач или констатација никој не се јавил на 
истиот. Ако не се реагира правовремено (во почетната 
фаза од дивото градење) лесно можеме да се соочиме 
со нови дивоградби, односно со нов урбан хаос.

СО ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ 
ЗАДОЛЖУВААТ ДА ПЛАЌААТ И ДАВАЧКА ЗА 
УСЛУГА КОЈАШТО НЕ ЈА КОРИСТАТ

Регулаторната комисија за енергетика ги донесе Пра-
вилата за снабдување со топлинска енергија со 
кои и на граѓаните кои не се реални потрошувачи 
на топлинска енергија им се наметна обврската за 
плаќање на фиксен дел, односно плаќање на дел од 
надоместокот за топлинска енергија изразен преку 
ангажираната моќност. Граѓаните коишто не се корис-
ници на топлинската енергија се задолжуваат со оваа 
давачка само поради фактот што се сопственици на 
стан во колективен објект во кој има граѓани коишто 
се реални потрошувачи на овој вид енергија.

Народниот правобранител изрази незадоволство и 
загриженост поради ваквото постапување и оптова-
рување на граѓаните со оваа давачка, која се пред-
видува како обврска со подзаконски акт и без 
почитување на слободно изразена волја на граѓаните 
дали сакаат да бидат или не корисници на системот 
за греење. 

За надминување на овој проблем, Народниот право-
бранител се обрати до Регулаторната комисија за 
енергетика и побара нормативно да се интервени-
ра во постоечкиот текст на правилата, бидејќи со 
наплата на фиксен дел се задолжуваат и граѓани кои 
никогаш не биле корисници на оваа услуга и немаат 
топловодна инсталација во станот, што значи дека 
не може да се подведат под категоријата - исклучени 
потрошувачи. 

Народниот правобранител укажа и на незадоволство-
то од пресметаниот износ на оваа давачка кој е 
различен поради извршена пресметка од различен 
снабдувач во услови кога регулаторот врз основа на 
иста регулатива ги носи одлуките за пресметка на 
овој надоместок.

ОПРАВДАН ИЛИ НЕ СТРАВОТ 
ОД ИЗЛОЖЕНОСТА НА 
НЕЈОНИЗИРАЧКОТО
ЗРАЧЕЊЕ

Поголема група граѓани се обрати-
ја до Институцијата Народен право-
бранител загрижени за нивното 
здравје поради нивната перцеп-
ција дека нејонизирачкото зраче-
ње, што се емитира од телеко-
муникациската опрема, има штетно 
влијае на нивното здравје, но 
ниту едно мерење, анализа или 
вештачење не го потврдило тоа.

Ако е така, тогаш надлежните 
институции треба итно да преземат 
мерки со цел да пристапат кон 
донесување на Закон за заштита 
од нејонизирачко зрачење како 
„лекс специјалис“ со кој ќе се 
уредат условите и мерките за 
заштита на здравјето на луѓето 
и заштита на животната средина 
од штетното влијание на нејони-
зирачкото зрачење.
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ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ОПШТИНАТА ПОКРЕНА 
ПОСТАПКА ЗА ОТВOРАЊЕ 
РЕГИОНАЛНО СРЕДНО 
УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА 
СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ПОПРЕЧЕНОСТ

Во насока  на  овозможување  на 
правото на средно образование на 
децата со интелектуална попрече-
ност, Народниот правобранител пот-
тикна Општината да достави бара-
ња до надлежните министерства во 
кои укажа дека има и просторни и 
кадровски можности за реализација 
на барањето на родителите и уче-
ниците со интелектуална попре-
ченост за отворање на регионално 
средно училиште во СОЗУ „Кузман 
Шапкарев“ - Битола.

Народниот правобранител ќе ја 
следи реализацијата на овој про-
ект, со кој, барем во овој регион 
ќе се ублажи реалниот проблем 
со којшто се соочуваат децата со 
посебни потреби непречено да го 
остваруваат правото на средно 
образование.

МАЛОЛЕТНИ ДЕЦА 
ЗАПОСТАВЕНИ ОД НИВНИОТ 
РОДИТЕЛ

По анонимна пријава за несоодвет-
на грижа и запоставување на мало-
летни деца од страна на нивната 
мајка, Народниот правобранител 
покрена постапка во која утврди 
дека мајката, која е единствен жив 
родител, ги оставила петте малоле-
тни деца во станот, а со другите 
две ја напуштила државата. По ука-
жувањата на Народниот правобра-
нител, Центарот за социјална ра-
бота ги посети децата и отпочна 
постапка за нивно соодветно згри-
жување и заштита, односно им наз-
начи старател, а се отпочна и пос-
тапка против мајката на децата 
поради занемарување и запуштање 
на малолетни лица.

ДЕЦАТА НАД ТРИГОДИШНА ВОЗРАСТ И 
ПОНАТАМУ БЕЗ ПРИДРУЖБА ОСТАНУВААТ ВО 
БОЛНИЦА

Постапувајќи по претставка за заштита на правата 
на децата кои се хоспитализираат во болница и кои 
остануваат сами заради неможноста да се признаат 
трошоците за придружба на некој член од семејството, 
Народниот правобранител констатира дека во случај 
кога родителот нема материјални можности да го 
плати надоместокот, детето кое е над три годишна 
возраст, а е хоспитализирано во болница останува 
само, без грижа и внимание од родителите/старателот. 
Ова може негативно да се одрази врз детето кое 
е во тешка здравствена состојба и му е неопходна 
поголема грижа, љубов и внимание од родителите, 
што во одредени случаи може да придонесе и до 
натамошно влошување на состојбата поради траумата 
и отсуството на родителот, особено кога детето не го 
познава и не го говори јазикот на кој се комуницира 
во болницата. 

Народниот правобранител им укажа на надлежните 
органи да се разгледа прашањето за покачување на 
возрасната граница на децата кои би требало да бидат 
хоспитализирани во придружба на нивните родители. 
Фондот за здравствено осигурување не се произнесе 
во однос на евентуалните можности за надминување 
на постоечката состојба, туку само се повика на 
важечката законска регулатива, а Министерството за 
здравство ја поддржа иницијативата, но посочи дека 
прашањето за обезбедување на соодветни финан-
сиски средства било клучно за реализирање на оваа 
иницијатива кои средства засега не биле во можност 
да се обезбедат.
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ОТСУСТВУВААТ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА 
СООДВЕТЕН ТРЕТМАН И ЛЕКУВАЊЕ 
НА ДЕЦАТА КОРИСНИЦИ НА ДРОГА

Сознанијата на Народниот правобранител 
укажуваат дека бројот на деца корисници 
и зависници од дроги и други психотропни 
супстанции постојано расте и се повеќе се 
намалува возрасната граница на децата 
кои почнуваат да употребуваат дроги. 
Дел од овие деца се без родители или без 
родителска грижа, а голем дел од децата 
кои се соочуваат со овој проблем се од 
ромската заедница.

Народниот правобранител оцени дека е 
потребно да се преземат посебни мерки за 
соодветен третман на децата различен од 
третманот на возрасните, да се изнајдат 
можности за сместување на децата во 
посебни установи за лекување и третман, 
а при тоа активно да се вклучат сите 
органи и институции кои се овластени и 
задолжени да водат грижа за правата на 
децата од: здравствен, социјален, обра-
зовен и друг аспект. 

Градот Скопје финансира отворање на 
советувалиште за превенција од употреба 
на дроги кај средношколската популација 
што според Народниот правобранител е 
позитивен чекор којшто треба да го следат 
и другите затоа што превенцијата е важен 
дел во социјализацијата и правилното насо-
чување на младите кон здраво живеење и 
нивно соодветно интегрирање во општест-
вените процеси.

БРАЧНИТЕ И СЕМЕЈНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
НАСПРОТИ ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ДЕТЕТО 

Родител побара од Народниот правобранител 
остварување на правото на основно образова-
ние на неговото дете попречено од страна 
на сопругата и нејзините родители. 

Народниот правобранител укажа дека дете-
то задолжително треба непречено да го 
остварува правото на образование, а за над-
минување на проблемот помеѓу родителите 
побара да се вклучи Центарот за социјална 
работа и Државниот просветен инспекторат. 

Центарот за социјална работа спроведе 
стручна, советодавна и советувалишна ра-
бота со цел зајакнување, поддршка и подо-
брување на партнерските, родителските и 
семејните односи како и помош и совети за 
остварување на функцијата на семејството, 
во случајот за нормално школување на 
детето и продолжи да ја следи состојбата во 
семејството, а Државниот просветен инспек-
торат презеде законски мерки и покрена 
постапка против мајката која го попречува-
ше правото на образование на детето.

ДВЕ РАЗЛИЧНИ ОДЛУКИ ЗА ДОВЕРУВАЊЕ НА ДЕТЕ: ЕДНАТА КАЈ МАЈКАТА, А 
ДРУГАТА КАЈ ТАТКОТО

Постапувајќи по претставка за одземање на малолетното дете од таткото и негово 
предавање кај мајката согласно правосилна и извршна судска пресуда, Народниот 
правобранител утврди дека Центарот за социјална работа - Гостивар не постапувал 
по судската пресуда, туку наместо да донесе решение за начинот и времетраењето на 
видувањето помеѓу детето и таткото со свој акт определил малолетното дете да му се довери 
на чување, одгледување и воспитување кај таткото, а мајката да остварува видување со 
детето, со што всушност ја променил судската одлука иако за тоа не е надлежен. 

Народниот правобранител укажа дека правосилната судска одлука е неприкосновена 
и секој е должен да ја почитува и истата има поголема правна сила во однос на одлуките на 
кој и да е друг орган. Во тој контекст Народниот правобранител побара центарот да преземе 
мерки детето да биде вратено кај мајката како што е одлучено со судската пресуда, по што 
Центарот за социјална работа донесе Заклучок со кој го запре извршувањето на решението 
со кое детето се доделува кај таткото,а покажа и подготвеност за обезбедување присуство на 
претставник од Центарот за извршување на судската пресуда по налог, барање и претходно 
известување од Судот за враќање на малолетното дете кај неговата мајка.
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КАДЕ Е НАДЗОРОТ НА ЦЕНТАРОТ  ВРЗ 
РОДИТЕЛСКОТО ПРАВО?

Постапувајќи по претставка за заштита 
на правата на едно осумчлено семејство 
со шест малолетни деца кое во услови на 
ниски температури, без храна, облека и 
без дом беа оставени на улица, Народниот 
правобранител побара да се преземат 
мерки за сместување на бездомното семеј-
ство, особено укажувајќи на правото на 
соодветни услови за живот на малолетните 
деца.

Во постапката за заштита на децата и 
нивно сместување во прифатилиште заед-
но со родителите Центарот утврди дека 
всушност на родителите им е одземено 
родителското право врз децата. Заради 
тоа отпочна постапка за згрижување 
на малолетните деца, а на родителите 
им помогна во остварување на право на 
социјална парична помош и еднократна 
помош заради изнаоѓање стан под закуп.

ПОПРЕЧЕНО ПРАВОТО НА ПОСЕБЕН 
ДОДАТОК ЗА ЛИЦАТА/ДЕЦАТА СО 
ОШТЕТЕН ВИД

Народниот правобранител констатира дека 
и децата со изгубен вид, како и новите 
случаи на лица/деца кои во меѓувреме го 
изгубиле видот не можат да го остварат 
правото на посебен додаток, затоа што 
Комисијата која треба да им издаде Наод, 
оценка и мислење, односно која треба да 
изврши рекатегоризација на инвалидитетот 
не функционираше повеќе од една година.

Народниот правобранител интервенираше 
до надлежните органи за да ги преземат сите 
мерки за функционирање на Комисијата, 
со цел непречено остварување на правото 
на посебен додаток на овие лица, по што 
надлежната комисија започна со работа, а 
лицата/децата со оштетен вид беа повикани 
на преглед.

УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЧЕН ДОЛГ ОД 
ЦЕЛИОТ ИЗНОС НА НЕТО ЛИЧНИ ПРИМАЊА ПО ОСНОВ НА РАБОТА – ПЛАТА 

По повод поднесена претставка, Народниот правобранител утврди дека Управата за јавни 
приходи - Регионална дирекција Скопје, во постапката за присилна наплата на прекршочна 
санкција - глоба, присилната наплата ја спроведува спротивно на одредбите од Законот за 
даночна постапка што се однесуваат на изземање од присилна наплата.

Управата за јавни приходи од даночниот обврзник – физичко лице го одзема целокупниот 
износ од нето личното примање по основ на работа-плата, како и примањата врз основа на 
законско издржување – алиментација.

Народниот правобранител укажа дека Законот предвидува изземање од присилна наплата 
на примања врз основа на законско издржување и дека наплатата од парични средства 
не може да биде поголема од две третини од нето личните примања по основ на работа, 
но најмногу до износ од сто и педесет евра во денарска противредност од нето личните 
примања по основ на работа. По ова, Управата донесе ново решение и едновремено ја извести 
деловната банка за ослободување на односната трансакциска сметка на подносителот на 
претставката.

Сепак, со оглед на тоа што, од една страна, не се работи за изолиран случај, а од друга 
страна станува збор за пропуст во работењето на овластените службени лица од Управата 
за јавни приходи настанат поради непочитување изрична законска обврска за која треба да 
се внимава по службена должност, останува потребата ваквото работење да биде соодветно 
санкционирано.



 
13

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2012

www.ombudsman.mk

ПРОДОЛЖИ НАСИЛСТВОТО МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ ВО И НАДВОР ОД УЧИЛИШТАТА

Конфликтите и физичките пресметки меѓу децата укажуваат на насилството како ком-
плексен проблем за што се потребни поопсежни анализи за утврдување на причините кои 
доведуваат до агресивност на децата, но и на наставниот кадар кон децата. Во услови 
кога ова прашање не е нормативно решено и секое училиште само изнаоѓа решение за 
обезбедување услови за безбедност во училиштата, за што родителите се обврзани да ги 
покријат трошоците потребни се конкретни и ефикасни мерки за да се превенира и да се 
спречат појавите на секаков вид насилство над децата кое има далекусежни последици во 
нивниот понатамошен развој. 

Народниот правобранител за овој проблем повторно го информира министерот за обра-
зование и наука со укажување да се изнајде системско и нормативно решавање на проблемот 
со безбедноста во училиштата. 

За облиците на насилство врз децата и меѓу децата Народниот правобранител одржа 
тркалезна маса на која меѓу другото укажа дека семејството и училиштето треба да овоз-
можат безбедност и сигурност и да ги воспитуваат децата на ненасилно однесување, а 
општеството (заедницата) треба активно да се заложи за редуцирање на какви било форми 
на насилно однесување и да промовира здрави животни стилови.

ЛИЧНА КАРТА НЕ ПОСТАРА ОД 
ЕДНА ГОДИНА - УСЛОВ РОДИТЕЛ ДА 
ЗАПИШЕ ПРВООДДЕЛЕНЧЕ

Народниот правобранител утврди случаи 
кога на родители им беше оневозможено 
запишување на децата во прво одделение 
во училиште во реонот каде што живеат, 
затоа што од страна на училиштата покрај 
документацијата предвидена со закон им 
се бараа и други документи, односно им се 
бараше лична карта со адреса на живеење 
на територијата на општината од најмалку 
една година, доказ за сопственост и други 
докази дека живеат на реонот каде што 
сакаат да го запишат детето и тоа врз 
основа на акт донесен од страна на советот 
на општината - основач на училиштето.

Народниот правобранител укажа дека со 
условот да се запише ученик во одредено 
училиште само ако детето, односно роди-
телите според личната карта најмалку една 
година живееле или престојувале на реонот 
каде што се наоѓа училиштето се постапува 
спротивно на законските одредби и со тоа 
родителите се попречуваат да го запишат 
детето/цата во прво одделение во училиште 
кое припаѓа на реонот на општината каде 
што живеат односно постојано престојуваат. 
Меѓутоа и по интервенциите на Народниот 
правобранител до сите надлежни органи не 
беа преземени мерки за надминување на 
овој проблем, поради што родителите беа 
принудени децата да ги запишат во други 
училишта многу подалеку од местото на 
живеење.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВНА ПОСТАПКА 
КАРПОШ МЕНУВА ПРАВОСИЛНИ 
РЕШЕНИЈА БЕЗ ЗА ТОА ДА ГИ ИЗВЕСТИ 
СИТЕ СТРАНКИ ВО ПОСТАПКАТА

Постапувајќи по барање на заинтересира-
ни лица Одделението за управна постапка - 
Карпош извршило поништување на реше-
ние со кое се одзема од владение наци-
онализирано градежно - неизградено зем-
јиште, донесено во текот на 1969 година 
од тогашното Собрание на Град Скопје и 
едновремено го менува и своето решение 
за доделување на истото земјиште од 
1990 година. Притоа, двете новодонесени 
решенија Одделението воопшто не ги 
доставило до лицата - странките на кои 
им било доделено предметното земјиште, 
туку истите ги заверува со потврда за 
правосилност, по што се спроведени и во 
катастарот на недвижностите.

Народниот правобранител оцени дека во 
предметната постапка не се почитувани 
правилата на постапката и дека не се 
утврдени сите факти и околности што се од 
значење за правилно одлучување, поради 
што побара повторно спроведување на 
постапка.

По дадената интервенција и Одделението 
утврди дека во случајот се работи за спорно 
прашање и нерасчистени имотно-правни 
работи и отпочна повторна постапка за-
ради правилно и целосно утврдување на 
фактичката состојба и донесување соод-
ветна одлука.
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ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ПРАВОТО НА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ 
ПОТРЕБИ ПОКАЖА:

Има добра законска и подзаконска регулатива за правото на вработување на 
лицата со посебни потреби, но недостасува нејзина доследна и целосна практична 
имплементација. 

Податоците покажаа дека во практиката овие лица се соочуваат со стереотипи и предра-
суди при остварувањето на правото на вработување, а не се доволно информирани ниту 
работодавачите и лицата кои бараат работа за правата, обврските и одговорностите кои 
произлегуваат од работниот однос. Констатирано е и постоење на незадоволство од орга-
ните што вршат надзор заради што лицата со инвалидност се обесхрабрени во однос на 
пријавување на злоупотребите од страна на работодавачите, а незадоволство има и заради 
долгите постапки за одлучување на Комисијата за давање наод и мислење како заради 
првично вработување така и при промената на работното место. Исто така е констатирано 
дека се уште нема соодветни услови и можности за вработување, односно зголемување на 
бројот на вработувања на лицата со инвалидност во т.н. Заштитни трговски друштва, но и 
во јавната и државната администрација.

ПРЕКУ УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СЕ 
ЗАДОЛЖУВААТ СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЕДНО 
СЕМЕЈНО ДОМАЌИНСТВО ДА ПЛАЌААТ 
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Во текот на месец септември 2012 година, од 
страна на Управата за јавни приходи до голем број 
граѓани низ Републиката беа доставени авгус-
товските сметки за радиодифузна такса, но на 
начин што такви решенија добија сите полнолетни 
членови на едно семејно домаќинство.

По извршената анализа на околностите на слу-
чајот, Народниот правобранител констатира 
дека ваквото постапување е во спротивност со 
одредбите од Законот за радиодифузна дејност 
затоа што согласно истите е определено дека 
радиодифузна такса плаќа секое семејно домаќин-
ство во Република Македонија, а не поединечно 
членовите на семејството. 

Бидејќи во случајот станува збор за состојба која 
е настаната исклучиво по вина на институциите на 
системот и токму затоа не би смеело да се дозволи 
граѓаните да трпат штетни последици, Народниот 
правобранител укажа до Јавното претпријатие 
МРТ и до Управата за јавни приходи да преземат 
мерки и дејствија за нејзино надминување по 
службена должност, покрај останатото и на начин 
што ќе ги повлечат веќе доставените решенија.

По дадената интервенција се работи на отстра-
нување на утврдените неправилности.
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ЖЕНСКИТЕ, НО И МАШКИТЕ ДЕЦА СЕ ЖРТВИ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Децата на возраст од 14 до 16 години се најчести жртви на сексуална злоупотреба 
и сексуална експлоатација, а најизложени на ризик да станат жртви се децата без 
родители или без родителска грижа, односно запоставените деца, децата на улица, 
децата корисници на дрога, сиромашните деца и децата со воспитно-социјални 
проблеми кои се надвор од образовниот систем.

Според истражувањето на Народниот правобранител женските деца се најчесто жртви 
на сексуална злоупотреба и експлоатација, но не е за занемарување и бројот на машки 
деца. Возрасната граница на жртвите е од 14 до 16 години додека во помал број случаи 
жртвите се на помала возраст, а најчесто се од македонска и ромска националност со 
основно образование или без образование и потекнуваат од сиромашни, дисфункционални, 
конфликтни и социјално загрозени семејства, а мал дел и од семејства каде што има појава 
на семејно насилство. 

Неопходно е да се преземаат мерки за да се елиминираат или намалат причините коишто 
доведуваат да се случува ваква злоупотреба и искористување на децата, како и превентивни, 
заштитни и рехабилитациони мерки со цел децата да живеат во добросостојба и да се 
почитува нивниот најдобар интерес без никаква дискриминација, како фундаментални и 
основни принципи за остварување и заштита на правата на секое дете. 

ДЕЦАТА СЕКОЈДНЕВНО ПРИМААТ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ШТЕТНО ВЛИЈААТ НА 
НИВНИОТ ПРАВИЛЕН ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ

Народниот правобранител спроведе истражување врз основа на кое се констатира 
дека децата секојдневно примаат информации кои не само што се штетни за 
правилно формирање на нивните ставови, туку се штетни и од психолошка гледна 
точка и негативно влијаат на нивниот правилен раст и развој. 

На тркалезната маса посветена на ова прашање Народниот правобранител препорача мно-
гу посериозно и доследно надлежните органи да ја извршуваат својата улога во насока на 
пласирање на информации кои придонесуваат за нивен правилен развој и да обезбедат 
заштита од информации кои штетно влијаат на нивниот развој и ставови. Од голема важност 
е информациите кои допираат до децата и младите да одат во насока на формирање на 
правилни критериуми за животните и општествени вредности и да придонесат кон градење 
на здрави личности. За таа цел е неопходно преку разните видови медиуми да има повеќе 
образовни емисии и програми кои ќе ги едуцираат не само децата, туку и возрасните. 

ОСВЕН НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РОДИТЕЛИТЕ ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА 
ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА

Ова го потврди истражувањето на Народниот правобранител за остварувањето на правото 
на лични односи и непосредни контакти помеѓу детето и родителот со кого не живее, а 
истото е потенцирано и на тркалезната маса посветена на ова прашање. Констатирано 
е дека центрите за социјална работа не секогаш реагираат благовремено во случаи кога 
постојат конфликти помеѓу родителите и се ограничува правото на детето да одржува лични 
контакти со другиот родител со што се создава отпор кај детето, кој доколку благовремено 
не се реагира многу тешко и долготрајно се надминува и често центрите се откажуваат од 
ваквите случаи. 

Според Народниот правобранител при постапувањето по предметите што се однесуваат на 
правата на децата, особено на правото на детето да одржува лични контакти со родителот 
со кој не живее, како и генерално во поглед на креирањето на политика во однос на наве-
деното прашање, најдобриот интерес на децата да има апсолутен приоритет.



 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2012

16

 www.ombudsman.mk

О Д Н О С И  С О  Ј А В Н О С Т А  И 
М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А  А К Т И В Н О С Т



 
17

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2012

www.ombudsman.mk

И оваа година Народниот правобранител 
беше присутен во јавноста со свои редовни 
и навремени произнесувања, односно изне-
сување на ставови за определени појави 
и проблеми во општеството, а со цел 
нагласување на значењето на почитувањето, 
остварувањето и заштитата на човековите 
слободи и права. 

Во извештајната година Народниот 
правобранител продолжи со реализација на 
проекти и активности за промоција на чове-
ковите слободи и права и неговите над-
лежности со цел информирање на граѓаните 
за начинот на ефикасно остварување и 
заштита на нивните слободи и права. 

Така преку средствата 
за јавно информирање во 
серијал од десет контактни 
емисии, секоја посветена на 
одредена специфична област 
од мандатот на институцијата, 
Народниот правобранител на-
прави чекор повеќе во своето 
доближување до граѓаните и 
преку директен и непосреден 
разговор со нив, одговараше 
на нивни прашања со цел 
појаснување и решавање на 
нивните проблеми. 

Информирајќи ги граѓа-
ните за својата улога во едно 
современо и демократско оп-
штество, Народниот право-
бранител истовремено ги алар-
мираше и институциите и 
органите од своја надлежност 
со цел навремено преземање на мерки и 
активности за заштита на слободите и правата 
на граѓаните.

Во 2012 година посебно место во 
работењето на Институцијата заземаа некол-
куте проекти што успешно се спроведоа, а 
беа поддржани од Амбасадата на Кралството 
Холандија во Република Македонија, 
„Save the Children“, Шведската агенција 
за меѓународен развој (СИДА) и Мисијата 
на ОБСЕ во РМ, како и Твининг проектот 

поддржан од претпристапните фондови на 
ЕУ, а во соработка со партнер институциите 
на Шпанија и Франција.

Во рамките на последната фаза од 
поддршката што институцијата ја добиваше 
од Шведската агенција за меѓународен развој 
(СИДА) преку Мисијата на ОБСЕ во РМ, се 
реализираа повеќе обуки и работилници со 
цел јакнење на капацитетите на Одделението 
за недискриминација и соодветна и правична 
застапеност. Проектот овозможи и студиска 
посета на Шведска за вработените на Одде-
лението и нивно запознавање со начинот на 
работа на нивните колеги како и непосредно 
запознавање со начинот на работа на дру-

гите институции и тела во полето на анти-
дискриминацијата.

Проектот овозможен од Амбасадата на 
Кралството Холандија во Република Македо-
нија придонесе кон јакнење на капацитетите 
на Одделението за заштита на правата 
на децата и лицата со посебни потреби и 
Одделението за недискриминација и соод-
ветна и правична застапеност. Така се 
реализираа тркалезни маси на теми од областа 
на детските права, а посебни промотивни 
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настани се реализираа со цел 
промоција и разграничување 
на надлежностите на Одделе-
нието за недискриминација и 
Комисијата за борба против 
дискриминацијата. Овој про-
ект поддржа и печатење на про-
мотивен материјал, а во негови 
рамки беа издадени и два броја 
на Билтенот на институцијата 
Народен правобранител.

Во рамките на овој проект 
се обезбеди понатамошна из-
ведба на театарската претста-
ва „Исти на различен начин“ 
што се изведуваше во двана-
есет наврати во Скопје, но и 
во другите градови низ репуб-
ликата на македонски и на 
албански јазик. 

Оваа година Одделението за заштита 
на правата на децата и лицата со посебни 
потреби беше особено активно и во делот на 
истражувањето, па така со поддршка на ,,Save 
the Children,, беше спроведено истражување 
со цел заштита на децата од сексуална и друг 
вид експлоатација. Со поддршка на Мрежата 
на омбудсмани за деца на Југоисточна Европа 
(CRONSEE) институцијата учествуваше на 
двете средби за омбудсманите на деца.

Со крајот на годината завршија и актив-
ностите предвидени со Твининг проектот на 
Европската Унија, а во партнерство со Нацио-
налниот омбудсман на Шпанија и Заштитни-
кот на правата на граѓаните на Република 
Франција. Исто така беа реализирани тркалез-
ни маси на теми од областа на детските права 

и антидискриминацијата, а институцијата ја 
посетија многубројни експертски мисии кои 
имаа за цел пренесување на своите знаења 
и вештини. Вработените во Одделенијата за 
детски права и антидискриминација беа дел 
од двете студиски посети што во рамките на 
овој проект се реализираа во Париз и Мадрид. 
За успешноста на спроведувањето на Твининг 
проектот, Народниот правобранител беше 
одликуван од Претседателот на Република 
Франција, Франсоа Оланд и од Неговото 
Височество Кралот на Шпанија, Хуан Карлос 
Први.  

И оваа година институцијата продолжи 
активно да учествува на меѓународните 
средби на асоцијациите на омбудсмани и 
медијатори на кои е членка со право на глас, 
а учествуваше и на координативниот состанок 
во организација на Советот на Европа, ОБСЕ/ 

ОДИХР и Европската Уни-
ја, посветен на заштитата 
на малцинските права и 
поттикнување на регионал-
на соработка на ова поле. 

Претставници на инсти-
туцијата зедоа учество на 
промотивниот настан за от-
почнување на регионален 
проект за заштита на мал-
цинските права што се одр-
жа во јуни во Будва - Црна 
Гора, како и на регионална-
та ТАИЕКС работилница пос-
ветена на улогата на ом-
будсманите и пристапот до
информации од јавен ка-
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рактер организирана во Стокхолм. Меѓу оста-
натото институцијата со свој претставник 
зеде учество и на регионалната конференција 
посветена на родовата еднаквост што се 
одржа во Сараево во организација на ОБСЕ и 
ОДИХР, како и на регионалната работилница 
под покровителство на Советот на Европа 
посветена на улогата на омбудсманите во 
заштита на внатрешно раселените лица. 

Активностите на институцијата на меѓу-
народен план ќе продолжат и во следната 
година, преку нејзино учество на многубројни 
меѓународни настани од билатерален и 
мултилатерален - меѓународен план, како и во 
рамки на асоцијациите во кои членува (Меѓу-
народна асоцијација на Омбудсмани - ИОИ,  
Асоцијација на Омбудсмани и медијатори 
од Франкофонијата - АОМФ, Европскиот 
омбудсман институт - ЕОИ и Асоцијација на 
Омбудсмани од Медитеранот - АОМ), со цел 
размена на искуства и добри практики за 
надградба на вештините за поефективно вр-
шење на функцијата.

Воедно, во следната година институци-
јата ќе продолжи да ги промовира своите 
надлежности, како и  јакнење на  капацитетите, 
преку организирање на повеќе настани ко-
ристејќи ги финансиските инструменти на 
Европската Унија (ИПА фондовите и ТАИЕКС), 
но и поддршката што институцијата веќе со 
години наназад ја добива од Мисијата на ОБСЕ 
и ОДИХР во земјава.

Наредната година планираните актив-
ности се во насока на организирање повеќе 
тематски работилници, со цел подобрување на 
соработката што Националниот превентивен 
механизам ја има со телата и институциите 
на полето каде дејствува, но и изнаоѓање 
решенија за затечените состојби во местата за 
лишување од слобода. 

Планирано е учество на голем број 
експерти од земјите членки на Европската 
Унија, регионот, но и од меѓународните тела 
што работат на превенција од тортура и 
друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување.

Понатаму ќе следат работилници во 
делот на предметното работење, заштитата 
на избирачкото право на граѓаните за време 
на  изборите, тркалезни маси за промоција на 
механизмите за заштита од дискриминација 
што се на располагање на Одделението за 
антидискриминација, но и на Одделението 
за заштита на правата на детето, а во план 

е и истражување за вклученоста на децата 
во образовниот систем, со посебен фокус на 
Ромите. 

Со цел размена на искуства и стекну-
вање на меѓународни искуства и знаења, во 
наредната година ќе бидат реализирани и 
неколку студиски патувања за вработените во 
институцијата Народен правобранител. 
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И оваа извештајна година, како и во претходната, се забележува зголемување 
на бројот на претставките. Сметам дека оваа појава не е само резултат на поголемата 
информираност на граѓаните за нивните слободи и права и за начините на ефективно 
реализирање и заштита од страна на Народен правобранител. Тоа е резултат и на 
незадоволителното ниво на почитување, остварување и заштита на правата на граѓаните 
како и постоењето на слабости во квалитетот на работата на јавната администрација и 
другите органи и организации што имаат јавни овластувања.
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OПШТИ ПОДАТОЦИ

                4.346 
нови претставки

Графикон бр.1

1 2 

4256 

4346 

Примени преставки Во 2012 година Народниот правобрани-
тел постапуваше по вкупно 5.220 претставки 
од кои во извештајниот период беа примени 
4.346 претставки од 4.778 граѓани, а остана-
тите 874 беа пренесени од претходната година. 
Во 12 случаи Народниот правобранител пок-
рена постапка по сопствена иницијатива.  
(Графикон бр.1) 

Имено, во Канцеларијата во Скопје и во 
подрачните канцеларии беа примени повеќе 
од 7.200 граѓани, а беше одговорено на над 
7.600 телефонски јавувања. 

Oваа извештајна година бројот на при-
мени претставки беше зголемен за 2% во 
однос на бројот на примените претставки во 
претходната година.

2011 2012

Графикон бр.2
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2011 2012

Графикон бр.3

Во извештајната година најголем број претставки односно 3.232 беа примени лично 
од подносителите во канцелариите на Народниот правобранител, потоа по пошта 609, по 
електронска пошта 285, преку веб-страната на Народниот правобранител 131, по телефакс 
46, по телефонско јавување формирани се 31 претставки, а по сопствена иницијатива 
формирани се 12 претставки. (Графикон бр.3).

ПОДАТОЦИ ПО ОБЛАСТИ

Најголем број претставки 948 или 21,81% беа поднесени од областа на потрошувачките 
права и тоа за испорака на: електрична енергија, топлинска енергија, вода и комунални 
услуги, радиодифузна такса, фиксна и мобилна телефонија и друго; од правосудството 710 
или 16,34% од кои во најголем дел се однесуваа на незадоволството од судските одлуки за 
кои Народниот правобранител не е надлежен, а останатите за прекршување на принципот 
за судење во разумен рок во постапките пред правосудните органи и за противправното 
работење на другите органи и организации кои имаат јавни овластувања; работните 
односи 306 или 7,04% и тоа најголем дел се однесуваа за вработување, утврдување 
работен статус, трансформација на работен однос, распоредување; казнено-поправните 
и воспитно-поправните установи 278 или 6,40% за лоши услови за сместување, третман 
и погодности; имотно-правни 272 или 6,26% и тоа за денационализација, приватизација 
на градежно земјиште, експропријација; пензиското и инвалидското осигурување 241 или 
5,54% и тоа за остварување на право на пензија, наплата на придонеси, одолжување на 
постапки; социјалната заштита 240, односно 5,52% и тоа за социјална помош, одолжување 
на постапки; полициско постапување 220 или 5,06% и тоа за непреземање на мерки по 
пријави на граѓани и злоупотреба на полициски овластувања; здравствената заштита 166 
или 3,82% и тоа за нерефундирање на средства, плаќање на партиципација и одолжување 

                5.220 
 претставки по кои 
   се постапуваше
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на постапки; права на детето 161 или 3,70% и тоа за неможноста за остварување лични 
контакти, семејно и друг вид насилство и вклученоста во редовното образование; 
граѓанските состојби и други внатрешни работи 156 или 3,59% и тоа за уредување на 
граѓанскиот статус и одземање на предмети; урбанизам и градба 155 или 3,57% и тоа за 
легализација на бесправни градби и неизвршување на управни акти; финансии 130 или 

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ 
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2012 ПО ОБЛАСТИ 
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 

32 32 14 46 26 9 8 1 1 34 12

Полициски постапки
220 228 40 260 185 2 24 16 3 5 206 54

Граѓански состојби и 
други внатрешни 
работи 

156 156 60 216 95 7 73 60 3 10 165 51

Правосудство 
710 826 95 805 1 608 3 103 97 4 2 713 92

Социјална заштита 
240 244 55 295 143 6 108 98 2 8 1 249 46

Работни односи 
306 385 65 371 1 1 204 7 98 54 13 31 3 2 1 279 92

Станбени односи 
57 57 6 63 36 24 23 1 60 3

Здравствена заштита 
166 169 52 218 1 100 1 85 66 2 17 18 1 170 48

Пензиско и инвалидско 
осигурување 241 241 57 298 1 132 5 120 93 6 21 237 61

Образование, наука, 
култура и спорт 35 34 7 42 1 26 12 8 4 1 35 7

Права на децата 
161 158 18 179 1 2 116 9 48 39 3 6 8 1 168 11

Урбанизам и градба 
155 184 47 202 129 7 28 16 1 11 3 153 49

Животна средина 
35 61 1 36 1 21 8 5 2 1 1 29 7

Финансии 
130 131 29 159 97 1 47 38 3 6 2 139 20

Имотно-правни односи 
272 288 89 361 207 1 110 73 11 26 7 1 1 292 69

Потрошувачки права  
948 1066 153 1101 1 3 672 16 330 233 65 32 3 4 987 114

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови 

278 277 34 312 3 6 192 6 84 79 2 3 2 2 282 30

Лица со посебни 
потреби 10 10 10 4 4 4 8 2

Попис
3 3 1 4 4 1 4

Друго
191 228 51 242 3 145 8 41 33 2 6 191 51

ВКУПНО: 4346 4778 874 5220 14 12 3142 79 1356 1043 123 190 44 4 16 4401 819

 

 Преглед бр.1
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Графикон бр.4
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Податоци по области 

2011 2012 

2,99% и тоа за радиодифузна такса и други даноци и такси; станбените односи 57 или 
1,31% и тоа за остварување на право на дом и одолжување на постапки; образованието, 
науката, културата и спортот 35 или 0,81% и тоа за студентски стипендии, нострификација 
и еквиваленција на дипломи; животна средина 35 или 0,81% и тоа за непрофесионално 
работење на инспекциските служби; недискриминацијата и соодветната и правична 
застапеност 32 или 0,74% и тоа за права од работен однос по етничка основа; лица со 
посебни потреби 10 или 0,23% и тоа за лекување во странство, набавка на лекови на 
сопствен трошок и одолжување на постапки; пописот на населението 3 или 0,07% како и 
од други области 191 или 4,39% претставки и тоа за недобивање одговор по разни барања, 
барања од правни лица и друго. (Преглед бр.1, стр. 24 и Графикон бр.4).

Податоци по области
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Прегледот на поднесените претставки во извештајната година покажува благ пораст 
на вкупниот број претставки. По одредени области и незначително намалување или 
зголемување во однос на претходната година, освен во делот на здравствената заштита 
каде бројот на поднесени претставки е зголемен за 44,34%. Не треба да се занемари и 
континуираното зголемување на претставките во последниве неколку години во областа 
на потрошувачките права, чиј број оваа извештајна година е зголемен за 40,85%. Оваа 
извештајна година зголемен е и бројот на примени предмети во делот на финансии т.е. 
бројот на примени претставки е зголемен за 28,71%. Потоа следуваат преставките кои се 
однесуваат на социјалната заштита каде се забележува зголемување за 24,35%. (Преглед 
бр. 1)

 Преглед бр.2
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2012 874 4346 4778 5220 14 3142 79 1356 1043 123 190 44 4 16 4401 819

2011 818 4256 4711 5074 26 2876 72 1361 1066 160 136 56 16 25 4200 874

 

Графикон бр.5
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Во извештајната година беа примени 32 претставки од граѓани кои се жалеа дека 
поради друга припадност не можеле да остварат права од работен однос. Од нив во 9 случаи 
се констатираше повреда на права од работен однос по основ на етничка припадност, за 
кои Народниот правобранител упати укажувања и препораки од кои 8 се прифатени, а за 
еден се чека одговор.

Од спроведените постапки за заштита од дискриминација Народниот правобранител 
констатира, дека нееднаквиот третман на граѓаните од страна на работодавачите нај-
присутен е во делот на остварувањето на правата од работен однос. (Графикон бр.5)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Графикон бр.6

Други права  

Одолжување 
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Социјална заштита 
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Здравствена заштита на деца 
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9 

3 

12 

14 

4 

24 

5 

5 

12 

73 

Од вкупно 161 претставки примени од областа на правата на децата 73 или 45,34% 
се однесуваа на правата на детето во семејството, 24 или 14,91% на други права во 
образовни установи, 14 или 8,70% на социјална заштита, 12 или 7,45% на физичко и 
психичко малтретирање на децата во училиште или установа, 12 или 7,45% на семејно и 
друг вид насилство врз деца, 5 или 3,11% на здравствената заштита, 5 или 3,11% на права 
на лица/деца со посебни потреби, 4 или 2,48% на сексуална злоупотреба на дете, 3 или 
1,86% на одолжување на постапките и 9 или 5,59% на други права на децата. (Графикон 
бр.6)

Графикон бр.7

Не е избран субјект 

Друго 

Јавни служби и установи 

Локална власт 

Правни лица 

Централна власт 

Централна и локална власт 

19 

208 

1317 

439 

674 

1647 

42 

Од вкупно 4346 претставки најголем број од нив, односно 1647 или 37,90% се 
однесуваат на повреда на правата од страна на органите на централната власт, 1317 или 
30,30% на повреда на правата од страна на јавни служби и установи, 674 или 15,51% 
за повреда на правата од страна на правните лица, 439 или 10,10% повреда на правата 
од страна на локалната власт, во 42 или 0,97% повреда на правата како од органите на 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ

2011 год. 2012 год.   2011 год. 2012 год. 
Берово 8 5  Неготино 16 17
Битола 532 615  Охрид 82 94
Богданци 5 2  Пехчево 9 5
Вaландово 6 7  Прилеп 132 107
Велес 69 57  Пробиштип 26 15
Виница 3 13  Радовиш 40 19
Дебар 11 19  Ресен 21 18
Делчево 19 10  Скопје 1923 1907
Демир Хисар 18 17  Струга 46 82
Демир Капија 4 2  Струмица 97 93
Дојран 2 2  Свети Николе 13 10
Гевгелија 38 31  Тетово 205 200
Гостивар 91 70  Штип 115 106
Злетово 2  Албанија 1 -
Кавадарци 42 36  Босна и 

Херцеговина
- 1

Кичево 156 166  Велика 
Британија 

1 -

Кочани 16 28  Германија 1 -
Кратово 6 5  Косово 1 1
Кр.Паланка 36 21  Србија 2 5
Крушево                                               10 9  Франција 1 -
Куманово                                           261 286  Холандија 1 -
М.Каменица                      3 9  Турција - 1
Мак.Брод 17 18  Не е избран 

град или држава
165 233

Mаврово 3 4  

В К У П Н О   4256 4346

 

 Преглед бр.3

централната, така и од локалната власт, во 19 или 0,48% барале правен совет, а 208 или 
4,78% се жалеа на повреда на правата од други субјекти. (Графикон бр.7)

Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број претставки 
се од подрачјето на Скопје, односно 1.907, потоа следат претставки на подносители од: 
Битола, Куманово, Тетово, Кичево, Прилеп 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.3)
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 Преглед бр.4 
 

ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ 
СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ПО ОБЛАСТИ 
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Др
уг

и

1 Недискриминација и соодветна 
и правична застапеност 32 3 29 5 5 5 1 13

2 Полициски постапки 220 2 226 69 46 5 15 2 4 83 2

3 Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 156 1 155 34 62 4 6 1 1 46 1

4 Правосудство 710 1 9 817 275 103 3 7 2 1 34 390 2

5 Социјална сигурност и заштита 240 1 243 53 74 1 22 1 6 86

6 Работни односи 306 1 1 5 380 125 24 3 2 1 3 219 3
7 Станбени односи

 57 1 56 31 2 23

8 Здравствена заштита
 166 1 15 154 65 13 3 1 4 67 1

9 Пензиско и инвалидско 
осигурување 241 1 1 240 117 29 5 4 2 5 78

10 Образование, наука, култура и 
спорт 35 1 2 32 12 1 1 2 16

11 Права на децата 
 161 1 2 17 141 18 7 1 4 1 1 2 107

12 Урбанизам и градежништво 155 1 183 65 15 1 3 99
13 Животна средина 35 1 61 14 1 1 44 1

14 Финансии 130 131 31 9 2 1 1 87

15 Имотно-правни односи 272 4 284 129 19 3 2 1 2 128
17 Потрошувачки права  

 948 1 3 23 1043 329 65 8 58 2 3 5 572 1

18 Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови 278 3 6 6 271 15 17 7 1 231

19 Лица со посебни потреби 10 10 7 1 2

20 Попис 3 3 1 2

21 Друго  
 191 3 2 226 75 31 5 2 1 111 1

ВКУПНО: 
 4346 14 12 93 4685 1470 521 40 139 2 13 9 75 2404 12

 

Најголем број од подносителите на претставките кои се изјасниле за својата етничката 
припадност се Македонци т.е. 1470 или 31,38%; 521 или 11,12% се припадници на 
албанската етничка заедница; најмал број претставки, односно 2 или 0,04% се поднесени 
од Македонци-Муслимани, додека 2404 или 51,31% 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 својата етничка припадност е многу 
голем. (Преглед бр.4)

Се забележува благо намалување на бројот на граѓаните кои не ја наведуваат етничката 
припадност.
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ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ

        81,69 % 
спроведени 
   постапки

Слика бр.1
Народниот правобранител по претставки-

те постапуваше согласно Законот за народен 
правобранител и сите други материјални зако-
ни во зависност од областа за која се однесуваа 
претставките. Ако граѓанинот доставил доку-
ментација од која можеше да се констатира 
фактичката состојба, односно дека му е оне-
возможено или повредено одредено негово 
право, Народниот правобранител преземаше 
дејствија односно се постапуваше веднаш сог-
ласно неговите надлежности. Кога за утврдување 
на одредена фактичка состојба беа потребни 
одредени појаснувања се доставуваа барања 
до надлежните органи или до подносителите 
на претставките. Фактичката состојба во голем 
број случаи се утврдуваше и со вршење увиди 
на самото место, а беа повикувани на разговор 
и службени и други лица.

Од вкупно 5.220 претставки по кои Народ-
ниот правобранител постапуваше, постапката е завршена по 4.401 претставки или во 84,31% 
случаи, додека по 819 или 15,69% постапката е во тек. (Слика бр.1)

84,31% 

15,69% 

Завршени претставки - 84,31%
Претставки останати во работа -15,69%

Слика бр.2
49,67% 

21,72% 

23,70% 2,79% 1,80% 
0,32% 

Запрена постапка - 49,67% 

Не е покрената постапка - 21,72% 

Утврдени повреди по кои е постапено - 23,70% 

Утврдени повреди по кои НП ги презел сите 
законски дејствија - 2,79% 
Решени на друг начин - 1,80% 

Анонимни претставки - 0,32% 
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Од завршените постапки по 4.401 претставки, за 2.186 претставки или во 49,67% 
случаи постапката е запрена, по 956 претставки или во 21,72% случаи не е покрената 
постапка, по 1043 или 23,70% претставки е постапено откако Народниот правобранител 
констатира повреди на уставните и законските права на граѓаните. Во 123 или 2,79% 
претставки Народниот правобранител ги презеде сите законски дејствија, 79 или 1,80% 
претставки решени се на друг начин, а 14 или 0,32% случаи беа завршени без постапување 
поради тоа што претставките беа поднесени од анонимни подносители. (Слика бр.2)

Од 1356 претставки по кои Народниот 
правобранител констатира повреди на уставните 
и законските слободи и права на граѓаните, во 
1043 или 76,92% случаи беше постапено по 
интервенција на Народниот правобранител, во 
190 или 14,01% случаи се уште не е постапено 
по интервенција на Народниот правобранител, а 
по 123 претставки или 9,07% Народниот право-
бранител ги презеде сите законски дејствија. 

Во 2012 година Народниот правобранител 
од вкупно 5.220 претставки постапуваше по 4.264 
или 81,69%, а во 956 или 18,31% претставки не 
покрена постапка. 

Овие податоци покажуваат дека се уште 
е голем бројот на граѓаните кои недоволно се 
информирани за надлежностите на институцијата. 
(Слика бр.3)

Од вкупно 4.264 претставки по кои Народ-
ниот правобранител покрена постапка, 3.445 или 80,79% се завршени, а по 819 претставки 
или за 19,21% случаи постапката е се уште во тек. 

Ова се должи на сложеноста на проблемот и потребата за поисцрпно истражување за 
утврдување на фактичката состојба, но и поради ненавременото постапување на одредени 
органи и организации од кои Народниот правобранител или побарал информација или пак 
доставил друга интервенција за соодветно постапување. 

Слика бр.3

81,69% 

18,31% 

Покрената постапка - 81,69%
Не е покрената постапка - 18,31%

Графикон бр.7
Доставени информации од Народниот правобранител

Јавни претпријатија Влада  Министерства 

16 

4 

44 

9 

1 

23 

Доставени Прифатени 
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Ненавременото постапување на одредени надлежни органи и покрај утврдените задол-
жителни рокови се уште е случај, но во одредени постапки одолжувањето се должеше и 
на доставување формални одговори од страна на органите, со што не можеше докрај да се 
утврди фактичката состојба.  

 Од ова може да се констатира, дека иако постои унапредување на односот на 
службените лица кон барањата на Народниот правобранител, сепак се уште не е достигнат 
потребниот квалитет во соработката со Народниот правобранител.

Заради ажурирање на постапката и подобрување на состојбите, до органите и орга-
низациите со јавни овластувања беа доставени 16 информации од кои 9 беа прифатени, 
до надлежните министерства беа доставени 44 информации од кои 23 беа прифатени, а до 
Владата на Република Македонија беа доставени 4 информации од кои е постапено по една. 

И во текот на оваа извештајна година континуирано на секои три месеци беа доставувани 
информации до Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија за бројот и 
видот на доставените барања од Народниот правобранител до телата на Владата на Република 
Македонија и до органите во состав на министерствата. 

Ова придонесе за забрзување на одредени постапки кои ги водеше Народниот право-
бранител, но сепак останува констатацијата дека се уште треба да се работи на подобрување 
на квалитетот на комуникацијата. 

КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И 
ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ

         25,98 % 
констатирани  
       повреди

По утврдувањето на фак-
тичката состојба по претставките 
на граѓаните, а зависно од кон-
статациите за повредата на сло-
бодите и правата на граѓаните, 
Народниот правобранител доста-
вуваше: препораки, сугестии, ука-
жувања, предлози, мислења, ба-
рања и други интервенции до над-
лежните органи заради отстра-
нување на неправилностите и 
незаконитостите заради заштита 
на слободите и правата на гра-
ѓаните. 

Од вкупниот број предмети 
по кои Народниот правобранител 
постапуваше во 2012 година, во 
1356 случаи беа констатирани 
повреди на уставните и закон-

ските права на граѓаните. Од нив во 1043 случаи (76,92%) органите на државната управа, 
другите органи и организациите со јавни овластувања постапија по интервенциите на 
Народниот правобранител, за 190 случаи (14,01%) постапката е се уште во тек, а во 123 
(9,07%) случаи Народниот правобранител ги презеде сите законски дејства. 

Најголем број констатирани повреди во 2012 година беа од потрошувачките 
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права 330 или 24,34%, од кои во 233 или 70,61% случаи органите и организациите со 
јавни овластувања постапија по интервенција на Народниот правобранител. Потоа следат 
претставките од пензиското и инвалидското осигурување, каде се констатирани повреди во 
120 случаи или 8,85%, од кои во 93 или 77,50% случаи беа прифатени интервенциите на 
Народниот правобранител. Од областа на имотно-правните односи беа констатирани повреди 
во 110 или 8,11% претставки од кои во 73 случаи или 66,36% беа прифатени интервенциите; 
од областа на социјалната заштита констатирани се повреди во 108 или 7,96% случаи од кои 
во 98 или 90,74% беше постапено по интервенција на Народниот правобранител итн. 

Слика бр.4

34% 

14% 15% 

13% 

11% 

8% 
5% Министерство за внатрешни работи - 40

Единици на локална самоуправа - 17

Јавни претпријатија, служби и установи - 17

Министерство за финансии - 15

Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен - 13
Министерство за здравство - 9

Министерство за труд и социјала - 6

Органи кои во најголем број случаи се уште не
постапиле по интервенција на НП

Од вкупниот број констатирани повреди, најголем број непостапувања по укажаните 
сугестии, препораки и други интервенции на Народниот правобранител беа забележани 
кај Министерството за внатрешни работи, единиците на локална самоуправа, јавните 
претпријатија, служби и установи, Министерството за финансии, Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Министерството 
за здравство, Министерството за труд и социјална политика итн. (Слика бр.4)

ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ

          Над  7200 
граѓани примени
       на разговор

За проблемите со кои се соочуваат секојдневно граѓаните, институцијата Народен 
правобранител секогаш е достапна и отворена.  

Така, секој работен ден во канцеларијата во Скопје, како и во подрачните канцеларии 
во: Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип беа примени голем број граѓани 
при што народниот правобранител, неговите заменици и вработените во стручната служба 
доколку увидоа дека постои сомневање за сторени повреди на нивните слободи и права, 
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веднаш формираа предмети по кои се постапуваше. 
Сепак, во случаите каде не постоеше основ за постапување на Народниот правобранител, 

на граѓаните им беше даден соодветен правен совет за начинот на кој и пред кој орган можат 
да го остварат или заштитат нивното право. Канцеларијата на Народниот правобранител во 
Скопје во 2012 година има примено најмногу претставки, односно 2751, во Битола примени 
се 687 претставки, во Кичево 268, во Куманово 253, во Тетово 184, во Струмица 104 и во 
Штип 99 претставки. 

Заради потребата од ефективно спроведување на постапките Народниот правобранител-
канцеларија во Скопје како и подрачните канцеларии ги препраќаат предметите за поста-
пување на канцеларијата која има можност поефикасно да спроведе постапка пред органите 
од централно или локално ниво. 

Во Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје се постапуваше по 2511 
претставки, во Битола по 750, во Кичево по 320, во Куманово по 279, во Тетово по 223, во 
Струмица по 133 и во Штип се постапуваше по 130 претставки.
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Недискриминација

Почитувањето на човековите права и принципот на недискриминација, претставуваат 
темелна вредност на демократијата и општествениот поредок, поради што особено е значајна 
ефективната заштита на правата на граѓаните во оваа област. 

Во извештајната година, Народниот правобранител презеде низа активности за 
промоција и заштита на граѓаните од дискриминација. Во таа насока Институцијата ги 
реализираше проектите како што се: театарската претстава „Исти на различен начин„ која 
беше прикажана неколку пати, а пак во себе ги содржеше најчестите облици на можна 
дискриминација; на национално ниво реализираше директна контактна емисија посветена 
на дискриминацијата, при што граѓаните имаа можност и да се информираат за можните 
облици на појава на дискриминацијата како и да поставуваат директни прашања; испечати 
брошура под наслов: „Во заштита од дискриминација“, која содржи опис на основните 
поими и облици клучни за препознавањето на дискриминацијата и механизмите за заштита 
од дискриминација, како и меѓународните стандарди и домашни прописи за заштита од 
дискриминација, како и посебен флаер за заштитата од дискриминацијата на седум јазици.

Во извештајната година исто така, беа организирани осум тркалезни маси низ повеќе 
градови во Република Македонија, на кои беше промовирана улогата на Одделението за 
заштита од дискриминација, а едновремено на средбите беа презентирани стандардите и 
постапките за заштита од дискриминација и спроведувањето на начелото на соодветна и 
правична застапеност. Овие тркалезни маси првенствено беа наменети за вработените во 
јавната администрација каде работат и ги спроведуваат законите и другите прописи. Исто 
така, за одбележување е дека отпочна и комуникацијата со Комисијата за спречување и 
заштита од дискриминација, со цел координација по предметите од оваа област. 

Народниот правобранител констатира дека бројот на предмети по однос на заштита од 
дискриминација во текот на оваа извештајна година е на исто ниво како и минатата година. И 
покрај тоа што во извештајната година Народниот правобранител спроведе низа активности 
за зголемување на информираноста на граѓаните по однос на овој феномен и неговите 
појавни облици и форми, како и начинот и механизмите за заштита, сепак констатираме 
дека граѓаните недоволно ги препознаваат облиците на дискриминација. Тргнувајќи од 
фактот дека бројот на граѓаните кои бараат заштита е мал и покрај преземените активности 
за промоција и заштита на нивните права од дискриминација, сметаме дека е потребно во 
наредните години да се направат потемелни истражувања со цел утврдување на причините 
за констатираната појава и преземање на мерки и активности.

Во однос на предметното работење Народниот правобранител констатира дека 

НЕДИСКРИМИНАЦИЈА И СООДВЕТНА И 
ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
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дискриминацијата е повеќе присутна во областа на работните односи, а најчестиот основ за 
дискриминацијата е етничката припадност.

Како карактеристичен предмет по кој постапуваше Народниот правобранител во из-
вештајната година во однос на заштита од дискриминација, е предметот оформен по сопствена 
иницијатива за кој Народниот правобранител доби одредени сознанија за постоење на текст 
во учебник по македонски јазик за IV одделение во деветогодишното образование, кој 
содржи одредени предрасуди и стереотипи кои се однесуваат кон припадници на ромската 
популација. По извршениот увид на текстот во учебникот Народниот правобранител упати 
барања до надлежните институции и до Министерството за образование, при што не наиде 
на позитивно прифаќање на првично упатеното укажување за отстранување на текстот од 
предметниот учебник, пред се поради подолгото незаседавање на Националната комисија 
за учебници. 

Поради ваквиот пристап од страна на институциите, Народниот правобранител упати 
препорака до Педагошката служба и до Националната комисија за учебници која на седница 
одржана во месец јуни 2012 година ја прифати препораката на Народниот правобранител и 
донесе Заклучок со кој препорача да не се обработува текстот од предметниот учебник по 
македонски јазик. 

Пред Народниот правобранител во изминатата година беа заведени и неколку пред-
мети кои се однесуваа на обезбедување на еднакви услови за работа. Во предметите каде 
што Народниот правобранител констатираше одредени повреди врз подносителите на 
претставките, беа упатени соодветни укажувања и препораки до работодавачите заради 
надминување на состојбите. Укажувањата и препораките на Народниот правобранител 
во голем број беа прифатени, со што дискриминираните лица го остварија своето право 
на еднаков третман, додека по неколку предмети каде не е испочитувано мислењето и 
препораката на Народниот правобранител, беа покренати судски постапки.

 И оваа година до Народниот правобранител беа поднесени неколку претставки по 
основ на психичко вознемирување на работното место – мобинг, по спроведување на 
постапките Народниот правобранител не констатираше повреда.

Народниот правобранител заради согледување на состојбите во однос на еднаквите 
можности на вработување и достапноста на раководните работни места по основ на пол 
спроведе истражување во органите спрема кои надлежно постапува.

Збирните податоци покажуваат дека од вкупно 107238 вработени во институциите, 
9863 лица се на раководни работни места или 9,2%, додека 97375 лица се на нераководни 
работни места или 90,8%. 

Во однос на степенот на образование, од вкупниот број вработени во институциите 
коишто доставија податоци, 44,36% се со високо образование, 6,34% се со вишо образование, 
39,3% се со средно образование и 10% се со основно образование.

Народниот правобранител, во врска со половата рамноправност особено внимание 
посвети на податоците за вкупниот број на вработени по основ на пол, како и половата 
структурата во однос на раководните работни места. Податоците покажуваат, дека од 
вкупниот број на вработени во институциите 56771 се мажи или 52,94%, а 50467 се жени 
или 47,06%. На раководните работни места застапеноста на мажите е со 55,22%, додека 
на жените е со 44,78%, а на нераководните работни места застапеноста на мажите е со 
52,71%, додека застапеноста на женскиот пол е со 47,29%.
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Граѓаните се уште во мал број 
пријавуваат нееднаков третман – дис-
криминација, а институциите недоволно 
водат грижа за суштината на повредата; 

Дискриминацијата е присутна во 
општеството, особено изразена во неос-
тварувањето на правата од работен 
однос поради етничка припадност.

Констатации

Понатамошно спроведување про-
екти во насока на информирање на гра-
ѓаните и надградба на капацитетите на 
институциите со цел ефективно спре-
чување и заштита од дискриминација;

Зајакнување на правната регула-
тива во оваа област, како и доследна и 
квалитетна примена на материјалното 
и процесното право со цел ефективно 
спречување и заштита од дискримина-
ција.

Препораки

Соодветна и правична застапеност

Истражувањето покажува дека соодносот на вработените по основ на пол во органите, 
организациите, установите и службите од јавниот сектор има незначителна разлика на 
припадничките на женскиот пол, во однос на припадниците на машкиот пол. Застапеноста 
на вработените од женскиот пол, во однос на машкиот пол, на вкупно ниво е помала за 
5,94%, додека пак во однос на раководните работни места нерамноправноста е поголема, 
односно припадничките на женскиот пол за 10,44% се помалку застапени како раководен 
кадар, за разлика од припадниците на машкиот пол. 

Во насока на унапредување на состојбите на овој план, Народниот правобранител 
препорачува продолжување на напорите за еднаква родова застапеност, како кај нерако-
водните, така и кај раководните работни места.

% % %

раководни  работни места 9863 9,2 5446 55,2 4417 44,8

нерак. работни места 97375 90,8 51325 52,7 46050 47,3

вработени во органот 107238 100% 56771 52,9 50467 47,1

ПОЛОВА ЗАСТАПЕНОСТ СПОРЕД ВИД НА РАБОТНО МЕСТО

Вкупно 
вработени

Вработени по пол

машки женски

Народниот правобранител следејќи ги состојбите со примената на начелото на соод-
ветна и правична застапеност како и претходните години и оваа извештајна година спроведе 
истражување, со цел согледување на состојбите по однос на почитување на оваа темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Народниот правобранител се обрати до сите органи на државната власт, органите на 
државната управа, самостојните органи и организации, единиците на локалната самоуправа, 
здравствените, културните и образовните институции, судовите и обвинителствата и до 
други установи и служби спрема кои надлежно постапува, со барања и приложени табели. 

Во извештајната година беа доставени барања до 1101 институции, од кои 1056 
институции, односно 95,91% доставија одговор, што упатува на заклучок дека бројот на 
добиени одговори по барањата на Народниот правобранител во однос на претходната година 
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раков. работни места 16 13 81,3 3 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 28 25 89,3 0,0 1 3,6 0,0 0,0 2 7,1 0,0 0,0
вработени во органот 44 38 86,4 3 6,8 1 2,3 0 0,0 0 0,0 2 4,5 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 57 42 73,7 13 22,8 1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,8
нерак. работни места 207 157 75,8 41 19,8 2 1,0 1 0,5 4 1,9 0,0 2 1,0 0,0
вработени во органот 264 199 75,4 54 20,5 3 1,1 1 0,4 4 1,5 0 0,0 2 0,8 1 0,4
раков. работни места 33 21 63,6 8 24,2 0,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 0,0
нерак. работни места 46 15 32,6 23 50,0 1 2,2 2 4,3 2 4,3 1 2,2 1 2,2 1 2,2
вработени во органот 79 36 45,6 31 39,2 1 1,3 3 3,8 3 3,8 2 2,5 2 2,5 1 1,3
раков. работни места 12 10 83,3 2 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 12 7 58,3 3 25,0 0,0 0,0 1 8,3 1 8,3 0,0 0,0
вработени во органот 24 17 70,8 5 20,8 0 0,0 0 0,0 1 4,2 1 4,2 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 18 14 77,8 2 11,1 1 5,6 0,0 1 5,6 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 7 6 85,7 1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 25 20 80,0 3 12,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 31 22 71,0 5 16,1 1 3,2 0,0 0,0 1 3,2 1 3,2 1 3,2
нерак. работни места 16 13 81,3 1 6,3 1 6,3 0,0 1 6,3 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 47 35 74,5 6 12,8 2 4,3 0 0,0 1 2,1 1 2,1 1 2,1 1 2,1
раков. работни места 14 12 85,7 2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 10 9 90,0 1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 24 21 87,5 3 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 31 22 71,0 7 22,6 1 3,2 0,0 0,0 0,0 1 3,2 0,0
нерак. работни места 43 40 93,0 3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 74 62 83,8 10 13,5 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
раков. работни места 26 20 76,9 4 15,4 0,0 0,0 1 3,8 1 3,8 0,0 0,0
нерак. работни места 50 48 96,0 1 2,0 0,0 0,0 1 2,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 76 68 89,5 5 6,6 0 0,0 0 0,0 2 2,6 1 1,3 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 13 9 69,2 3 23,1 0,0 0,0 0,0 1 7,7 0,0 0,0
нерак. работни места 14 12 85,7 2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 27 21 77,8 5 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0

Власи

Јавно обвинителство 
на РМ

Други

Кабинет на 
Претседателот на 
РМ-Стручна служба

Собрание на РМ-
Стручна служба

Народен 
правобранител

Државна комисија за 
спречување на 
корупцијата

В
ку

пн
о

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
Македонци

Уставен суд на РМ

Судски совет на РМ

Виш управен суд

Управен суд на РМ

Врховен суд на РМ

БошњациАлбанци Турци Роми Срби

е поголем, но сепак се уште има институции коишто ја попречуваат работата на Народниот 
правобранител во вршење на неговите уставни и законски надлежности. 

Меѓу 45 институции кои ја попречуваат работата на Народниот правобранител, по 
однос на согледување на состојбите за оваа темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија се: Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост, Oпштина Кавадарци и некои комунални и образовни установи на 
локално ниво.

Од добиените податоци, Народниот правобранител забележува мал напредок во 
имплементацијата на начелото на соодветна и правична застапеност, особено кај самостојните 
државни органи, каде што за разлика од претходната година вкупниот број на вработени е 
зголемен за 2355 лица, односно процентот на застапеност на припадниците на заедниците 
кои не се мнозинство е зголемен за 2,3% и кај единиците на локалната самоуправа, каде 
што се констатира зголемување на бројот на вработени од 618 лица, односно 4,4%. 

Од податоците, истoвремено може да се забележи, дека во најголем дел на 
институциите не е постигнато задоволителното ниво на застапеност на сите заедници. Ова 
особено е присутно во казнено-поправните установи, судовите, обвинителствата и јавните 
претпријатија 

Незадоволителното ниво на почитување на принципот на соодветна и правична 
застапеност за раководните работни места како и минатата извештајна година и оваа е 
забележително, особено во јавните претпријатија, јавните здравствени установи, фондовите 
и кај самостојните државни органи. 

Збирен табеларен преглед за 2012 година
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раков. работни места 38 36 94,7 0,0 1 2,6 0,0 0,0 1 2,6 0,0 0,0
нерак. работни места 74 56 75,7 13 17,6 1 1,4 0,0 2 2,7 0,0 2 2,7 0,0
вработени во органот 112 92 82,1 13 11,6 2 1,8 0 0,0 2 1,8 1 0,9 2 1,8 0 0,0
раков. работни места 13 8 61,5 3 23,1 0,0 0,0 2 15,4 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 17 14 82,4 1 5,9 0,0 0,0 2 11,8 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 30 22 73,3 4 13,3 0 0,0 0 0,0 4 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 102 97 95,1 3 2,9 0,0 0,0 0,0 2 2,0 0,0 0,0
нерак. работни места 334 288 86,2 23 6,9 4 1,2 0,0 13 3,9 5 1,5 0,0 1 0,3
вработени во органот 436 385 88,3 26 6,0 4 0,9 0 0,0 13 3,0 7 1,6 0 0,0 1 0,2
раков. работни места 34 20 58,8 12 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5,9
нерак. работни места 75 47 62,7 21 28,0 0,0 0,0 1 1,3 4 5,3 0,0 2 2,7
вработени во органот 109 67 61,5 33 30,3 0 0,0 0 0,0 1 0,9 4 3,7 0 0,0 4 3,7
раков. работни места 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 44 39 88,6 1 2,3 1 2,3 0,0 2 4,5 0,0 0,0 1 2,3
вработени во органот 53 48 90,6 1 1,9 1 1,9 0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,9
раков. работни места 677 558 82,4 94 13,9 1 0,1 1 0,1 12 1,8 1 0,1 0,0 10 1,5
нерак. работни места 10402 8059 77,5 1878 18,1 76 0,7 72 0,7 163 1,6 8 0,1 24 0,2 122 1,2
вработени во органот 11079 8617 77,8 1972 17,8 77 0,7 73 0,7 175 1,6 9 0,1 24 0,2 132 1,2
раков. работни места 81 58 71,6 20 24,7 1 1,2 0,0 1 1,2 0,0 1 1,2 0,0
нерак. работни места 417 252 60,4 132 31,7 13 3,1 2 0,5 6 1,4 8 1,9 1 0,2 3 0,7
вработени во органот 498 310 62,2 152 30,5 14 2,8 2 0,4 7 1,4 8 1,6 2 0,4 3 0,6
раков. работни места 57 47 82,5 6 10,5 1 1,8 0,0 2 3,5 1 1,8 0,0 0,0
нерак. работни места 166 95 57,2 64 38,6 1 0,6 0,0 3 1,8 0,0 0,0 3 1,8
вработени во органот 223 142 63,7 70 31,4 2 0,9 0 0,0 5 2,2 1 0,4 0 0,0 3 1,3
раков. работни места 59 48 81,4 9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3,4
нерак. работни места 139 50 36,0 82 59,0 2 1,4 1 0,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0,0

вработени во органот 198 98 49,5 91 46,0 2 1,0 1 0,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 2 1,0
раков. работни места 140 127 90,7 10 7,1 1 0,7 0,0 1 0,7 1 0,7 0,0 0,0
нерак. работни места 887 683 77,0 145 16,3 17 1,9 8 0,9 20 2,3 3 0,3 7 0,8 4 0,5

вработени во органот 1027 810 78,9 155 15,1 18 1,8 8 0,8 21 2,0 4 0,4 7 0,7 4 0,4
раков. работни места 28 23 82,1 3 10,7 0,0 0,0 1 3,6 1 3,6 0,0 0,0
нерак. работни места 97 75 77,3 10 10,3 2 2,1 2 2,1 3 3,1 2 2,1 2 2,1 1 1,0
вработени во органот 125 98 78,4 13 10,4 2 1,6 2 1,6 4 3,2 3 2,4 2 1,6 1 0,8
раков. работни места 43 31 72,1 7 16,3 2 4,7 0,0 3 7,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 105 43 41,0 50 47,6 2 1,9 2 1,9 4 3,8 2 1,9 2 1,9 0,0
вработени во органот 148 74 50,0 57 38,5 4 2,7 2 1,4 7 4,7 2 1,4 2 1,4 0 0,0
раков. работни места 19 14 73,7 5 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 32 10 31,3 21 65,6 1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 51 24 47,1 26 51,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 199 167 83,9 21 10,6 3 1,5 0,0 4 2,0 0,0 1 0,5 3 1,5
нерак. работни места 317 198 62,5 98 30,9 8 2,5 2 0,6 1 0,3 1 0,3 2 0,6 7 2,2
вработени во органот 516 365 70,7 119 23,1 11 2,1 2 0,4 5 1,0 1 0,2 3 0,6 10 1,9
раков. работни места 31 22 71,0 6 19,4 1 3,2 1 3,2 1 3,2 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 256 156 60,9 77 30,1 8 3,1 1 0,4 9 3,5 1 0,4 3 1,2 1 0,4
вработени во органот 287 178 62,0 83 28,9 9 3,1 2 0,7 10 3,5 1 0,3 3 1,0 1 0,3
раков. работни места 64 54 84,4 8 12,5 0,0 0,0 1 1,6 1 1,6 0,0 0,0
нерак. работни места 708 568 80,2 103 14,5 9 1,3 2 0,3 10 1,4 6 0,8 6 0,8 4 0,6
вработени во органот 772 622 80,6 111 14,4 9 1,2 2 0,3 11 1,4 7 0,9 6 0,8 4 0,5
раков. работни места 47 40 85,1 5 10,6 0,0 0,0 1 2,1 0,0 1 2,1 0,0
нерак. работни места 207 124 59,9 63 30,4 8 3,9 4 1,9 4 1,9 2 1,0 1 0,5 1 0,5
вработени во органот 254 164 64,6 68 26,8 8 3,1 4 1,6 5 2,0 2 0,8 2 0,8 1 0,4
раков. работни места 64 56 87,5 6 9,4 1 1,6 0,0 1 1,6 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 267 196 73,4 54 20,2 9 3,4 1 0,4 3 1,1 1 0,4 2 0,7 1 0,4
вработени во органот 331 252 76,1 60 18,1 10 3,0 1 0,3 4 1,2 1 0,3 2 0,6 1 0,3

Срби Власи Бошњаци Други

В
ку

пн
о

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
Македонци Албанци Турци Роми

Државно 
правобранителство 
на РМ

Совет на јавни 
обвинители

Народна Банка на 
Република 
Македонија

Државна изборна 
Комисија-стручна 
служба

Мак. академија на 
науките и 
уметностите 

Министерство за 
внатрешни работи

Министерство за 
економија

Мин. за живoтна 
средина и прос. 
планирање

Министерство за 
здравство

Министерство за 
зем., шумарство и 
водостопанство

Министерство за 
правда

Министерство за 
транспорт и врски

Мин. за информат. 
општество и јавна 
администрација

Министерство за 
култура

Министерство за 
локална самоуправа

Министерство за 
надворешни работи

Министерство за 
образование и наука

Министерство за 
одбрана
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раков. работни места 50 37 74,0 6 12,0 1 2,0 3 6,0 1 2,0 2 4,0 0,0 0,0
нерак. работни места 390 241 61,8 116 29,7 5 1,3 5 1,3 10 2,6 9 2,3 3 0,8 1 0,3
вработени во органот 440 278 63,2 122 27,7 6 1,4 8 1,8 11 2,5 11 2,5 3 0,7 1 0,2
раков. работни места 103 89 86,4 10 9,7 1 1,0 0,0 1 1,0 2 1,9 0,0 0,0
нерак. работни места 519 447 86,1 50 9,6 3 0,6 3 0,6 7 1,3 5 1,0 3 0,6 1 0,2
вработени во органот 622 536 86,2 60 9,6 4 0,6 3 0,5 8 1,3 7 1,1 3 0,5 1
раков. работни места 64 54 84,4 6 9,4 1 1,6 1 1,6 1 1,6 0,0 1 1,6 0,0
нерак. работни места 344 180 52,3 7 2,0 61 17,7 55 16,0 13 3,8 15 4,4 11 3,2 2 0,6
вработени во органот 408 234 57,4 13 3,2 62 15,2 56 13,7 14 3,4 15 3,7 12 2,9 2 0,5
раков. работни места 12 11 91,7 0,0 0,0 0,0 1 8,3 0,0 0,0 0,0
нерак. работни места 369 329 89,2 22 6,0 5 1,4 5 1,4 2 0,5 2 0,5 3 0,8 1 0,3
вработени во органот 381 340 89,2 22 5,8 5 1,3 5 1,3 3 0,8 2 0,5 3 0,8 1 0,3
раков. работни места 11 9 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 9,1 0,0 1 9,1
нерак. работни места 14 11 78,6 2 14,3 1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вработени во органот 25 20 80,0 2 8,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0
раков. работни места 20 16 80,0 2 10,0 1 5,0 0,0 0,0 1 5,0 0,0 0,0
нерак. работни места 84 57 67,9 17 20,2 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3 3,6 1 1,2 0,0
вработени во органот 104 73 70,2 19 18,3 3 2,9 2 1,9 2 1,9 4 3,8 1 1,0 0 0,0
раков. работни места 44 0,0 42 95,5 1 2,3 0,0 0,0 0,0 1 2,3 0,0
нерак. работни места 1516 31 2,0 1286 84,8 69 4,6 82 5,4 2 0,1 3 0,2 40 2,6 3 0,2
вработени во органот 1560 31 2,0 1328 85,1 70 4,5 82 5,3 2 0,1 3 0,2 41 2,6 3 0,2
раков. работни места 29 22 75,9 5 17,2 1 3,4 0 0,0 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0
нерак. работни места 34 28 82,4 5 14,7 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
вработени во органот 63 50 79,4 10 15,9 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
раков. работни места 176 143 81,3 27 15,3 2 1,1 0 0,0 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6
нерак. работни места 135 111 82,2 15 11,1 2 1,5 1 0,7 1 0,7 4 3,0 0 0,0 1 0,7
вработени во органот 311 254 78,6 42 13,5 4 1,3 1 0,3 2 0,6 5 1,6 1 0,3 2 0,6
раков. работни места 111 85 76,6 20 18,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 2,7 0 0,0 2 1,8
нерак. работни места 238 201 84,5 19 8,0 3 1,3 1 0,4 1 0,4 9 3,8 1 0,4 3 1,3
вработени во органот 349 286 81,9 39 11,2 4 1,1 1 0,3 1 0,3 12 3,4 1 0,3 4 1,1
раков. работни места 516 433 83,9 56 10,9 2 0,4 0 0,0 9 1,7 7 1,4 5 1,0 4 0,8
нерак. работни места 1871 1567 83,8 194 10,4 35 1,9 22 1,2 16 0,9 25 1,3 6 0,3 6 0,3
вработени во органот 2387 2000 83,8 250 10,5 37 1,6 22 0,9 25 1,7 32 1,3 11 0,5 10 0,4
раков. работни места 110 91 82,7 17 15,5 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0
нерак. работни места 1395 1164 83,4 187 13,4 3 0,2 3 0,2 20 1,4 12 0,9 2 0,0 4 0,3
вработени во органот 1505 1255 83,4 204 13,6 4 0,3 3 0,2 20 1,3 13 0,9 2 0,1 4 0,3
раков. работни места 89 68 76,0 17 19,1 1 1,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1
нераководни раб. места 891 691 77,6 136 15,3 12 1,3 16 1,8 12 1,3 12 1,3 3 0,3 9 1,0
вработени во органот 980 759 77,4 153 15,6 13 1,3 17 1,7 12 1,2 12 1,2 4 0,4 10 1,0
раков. работни места 740 556 75,1 147 19,9 13 1,8 4 0,5 5 0,7 4 0,5 2 0,3 9 1,2
нерак. работни места 4286 3257 76,0 773 18,0 87 2,0 35 0,8 63 1,5 30 0,7 9 0,2 32 0,8
вработени во органот 5026 3813 75,9 920 18,3 100 2,0 39 0,8 68 1,4 34 0,7 11 0,2 41 0,8

раков. работни места 41 32 78,0 8 19,5 24 58,5 0 0,0 1 2,4 0 0,0 11 26,8 18 43,9
нерак. работни места 731 622 85,1 90 12,3 281 38,4 3 0,4 5 0,7 11 1,5 76 10,4 61 8,3
вработени во органот 772 654 84,7 98 12,7 305 39,5 3 0,4 6 0,8 11 1,4 87 11,3 79 10,2
раков. работни места 1020 839 82,3 130 12,6 9 0,9 3 0,3 16 1,6 11 1,1 5 0,5 8 0,8
нерак. работни места 8861 7025 79,3 1394 15,7 103 1,2 58 0,7 127 1,4 69 0,8 30 0,3 55 0,6
вработени во органот 9881 7864 79,6 1524 15,4 112 1,1 61 0,6 143 1,4 80 0,8 35 0,4 63 0,6
раков. работни места 1118 941 84,2 125 11,2 9 0,8 3 0,3 22 2,0 8 0,7 5 0,4 5 0,4
нерак. работни места 15343 11910 77,6 1767 11,5 320 2,1 686 4,5 295 1,9 91 0,6 81 0,5 193 1,3
вработени во органот 16461 12851 78,1 1892 11,5 329 2,0 689 4,2 317 1,9 99 0,6 86 0,5 198 1,2
раков. работни места 2345 1969 84,0 228 9,7 27 1,2 2 0,1 59 2,5 26 1,1 11 0,5 23 1,0
нерак. работни места 12642 10347 81,8 1450 11,5 151 1,2 137 1,1 243 1,9 91 0,7 96 0,8 127 1,0
вработени во органот 14987 12316 82,2 1678 11,5 178 1,2 139 0,9 302 2,0 117 0,8 107 0,7 150 1,0

Јавни претпријатија

Јавно здравство

Основни судови

Фондови

Центри за социјална 
работа

Единици на локална 
самоуправа

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
установи

Самостојни државни 
органи

Секретаријат за 
законодавство

Секретаријат за 
европски прашања

Секретаријат за 
спроведедување на 
Рамковниот дог.

Виши јавни 
обвинителства

Основни јавни 
обвинителства

Апелациони судови

Турци Роми

Министерство за 
труд и социјална 
политика

Министерство за 
финансии

Генерален 
секретаријат

Служба за општи и 
заеднички работи

Срби Власи Бошњаци Други

В
ку

пн
о

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
Македонци Албанци
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раков. работни места 539 239 44,3 233 43,2 34 6,3 0 0,0 16 3,0 7 1,3 4 0,7 6 1,1
нерак. работни места 17441 11327 64,9 5022 28,8 502 2,9 78 0,4 197 1,1 85 0,5 73 0,4 157 0,9
вработени во органот 17980 11560 64,3 5255 29,2 536 3,0 78 0,4 213 1,2 92 0,5 77 0,4 163 0,9
раков. работни места 184 127 69,0 48 26,1 5 2,7 0 0,0 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0
нерак. работни места 7893 5849 74,1 1684 21,3 117 1,5 26 0,3 110 1,4 53 0,7 14 0,2 40 0,5
вработени во органот 8077 5976 74,0 1732 21,4 122 1,5 26 0,3 113 1,4 54 0,7 14 0,2 40 0,5
раков. работни места 309 254 82,2 43 13,9 1 0,3 0 0 6 1,9 2 0,6 1 0,3 2 0,6
нерак. работни места 1797 1590 88,5 121 6,7 7 0,4 5 0,3 30 1,7 18 1,0 2 0,1 24 1,3
вработени во органот 2106 1844 87,6 164 7,8 8 0,4 5 0,2 36 1,7 20 0,9 3 0,1 26 1,2
раков. работни места 260 220 84,6 27 10,4 1 0,4 0 0,0 6 2,3 3 1,2 0 0,0 3 1,2
нерак. работни места 5761 4990 86,6 418 7,5 75 1,3 40 0,7 115 2,0 53 0,9 21 0,4 49 0,9
вработени во органот 6021 5210 86,5 445 7,6 76 1,3 40 0,7 121 2,0 57 0,9 21 0,4 52 0,9
раков.  работни места 9901 7835 79,1 1464 14,8 152 1,5 20 0,2 181 1,8 93 0,9 54 0,5 102 1,0

нерак. работни места 97950 73260 74,8 17687 18,1 2012 2,1 1363 1,4 1528 1,6 648 0,7 531 0,5 921 0,9

вработени во органот 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9

2012 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9

2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

ВКУПНО

Споредбени 
податоци

Турци Роми

Основно 
образование

Средно образование

Високо образование

Установи со 
различни дејности

Срби Власи Бошњаци Други

В
ку

пн
о

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
Македонци Албанци

Напомена: Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор достави општи 
податоци во кои се опфатени и вработените распоредени во другите органи  и институции, 
а кои се уште примаат плата од Секретаријатот.   

Вкупните податоци во однос на претходната година, покажуваат извесно намалување 
на процентот на вкупно вработените припадници на македонската заедница (75,2%), а 
благо зголемување на вработените припадници на албанската (17,8%) и турската заедница 
(2,0%). Застапеноста на другите заедници е на истото ниво, како и претходната година.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

рак. работни места 9901 8843 7835 7128 1464 1210 152 105 20 16 181 168 93 93 54 40 102 83
нерак. работни места 97950 93260 73260 70751 17687 16388 2012 1586 1363 1288 1528 1497 648 585 531 347 921 818
вработени во органот 107851 102103 81095 77879 19151 17598 2164 1691 1383 1304 1709 1665 741 678 585 387 1023 901
Во проценти 100 100 75,2 76,3 17,8 17,2 2,0 1,7 1,3 1,3 1,6 1,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,9 0,9

Други

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

Македонци Албанци Турци Роми СрбиСпоредбени податоци ВласиВкупно Бошњаци

По однос на раководните работни места, се забележува незначително намалување 
на вработените кај припадниците на македонската заедница, а благо зголемување на 
вработените на раководни работни места кај припадниците на албанската и турската 
заедница.

Споредбен табеларен преглед 2007-2012 година

В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

% В
ку

пн
о

%

2012 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9
2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9
2010 82555 63761 77,23 13966 16,92 1340 1,62 574 0,70 1315 1,59 570 0,69 256 0,31 773 0,94
2009 69148 55266 79,92 9712 14,05 895 1,29 551 0,80 1301 1,88 524 0,76 259 0,37 640 0,93
2008 67728 55193 81,49 8642 12,76 825 1,22 527 0,78 1269 1,87 449 0,66 205 0,30 618 0,91
2007 59629 49923 83,72 6429 10,78 649 1,09 464 0,78 1050 1,76 405 0,68 201 0,34 508 0,85

Срби Власи Бошњаци Други

години В
ку

пн
о 

вр
аб

от
ен

и Македонци Албанци Турци Роми

Податоците од оваа споредбена табела упатуваат на заклучок дека вкупниот број на 
вработени од година во година бележи пораст, што се должи и на зголемениот бројот на 
институциите кои се должни и доставуваат податоци. 
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ПОЛИЦИСКО ПОСТАПУВАЊЕ

Основната цел на полицијата во едно демократско општество е обезбедување на 
владеење на правото и одржување на јавниот ред и мир, заштита и почитување на слободите и 
правата на граѓаните, превенција на казнените дела и борба против криминалот. Законското 
постапување на полициските службеници при преземањето на полициските овластувања е 
од есенцијално значење и е еден од најзначајните показатели за степенот на демократијата 
и почитувањето на слободите и правата на граѓаните.

Овластувањата кои полицијата ги има со закон вклучуваат примена на средства 
на присила, меѓу кои е вклучена и примената на огнено оружје, како и собирањето на 
информации, повикувањето и лишувањето од слобода. Сите овие овластувања доведуваат 
до ограничувања на човековите слободи и права кои може да се применат исклучиво со 
постоење на закон. Основен критериум за полициска постапка се законитост, сразмерност 
и недискриминација. Секоја акција мора да се темели на закон, да е во сразмер со целта 
која треба да се постигне и не смее да вклучува каков било облик на дискриминација кон 
граѓаните. 

Ако се имаат предвид ваквите законски можности, професионалните вештини и 

Примената на темелната вредност 
на уставниот поредок на Република 
Македонија – соодветната и правичната 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат 
на сите заедници во органите на држав-
ната власт и другите јавни институции 
на сите нивоа, односно начелото на 
соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во органи-
те на државната власт, органите на 
единиците на локална самоуправа и 
јавните установи и служби, генерално 
бележи благо подобрување, но се уште 
во одредени институции ова начело не 
се спроведува.

Нивото на застапеност на раковод-
ните работни места на припадниците 
кои не се мнозинство во Република 
Македонија се уште не е на задоволи-
телно ниво, особено во некои самостојни 
државни органи и јавни здравствени 
установи.

Констатации

Доследно спроведување на прин-
ципот на соодветна и правична заста-
пеност на сите заедници во сите орга-
ни, организации и служби, а особено 
во јавните претпријатија, со цел почи-
тување на темелната вредност на устав-
ниот поредок на Република Македонија.

Преземање на дополнителни мерки 
за соодветна примена на принципот 
на соодветна и правична застапеност 
на припадниците на помалубројните 
заедници.

Препораки
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физичката подготвеност на полициските службеници, тогаш контролата и постојаното 
следење на ваквата концентрација на моќ е неминовна како од внатре така и од надвор се 
со цел преку нив полицијата успешно да ја остварува законската функција, но истовремено 
да ги почитува, неповредува и ги штити основните човекови слободи и права.  

Народниот правобранител во извештајната година ги следeшe состојбите со почи-
тувањето на човековите слободи и права од страна на полицијата и преземаше конкретни 
дејствија во случај на нивна повреда. Иако во извештајната година генерално е зголемен 

бројот на претставки споредбено со минатата 
година, поголемиот дел од нив се однесуваат на 
пасивниот однос на полициските службеници, 
како и непочитувањето на кодексот на полициска 
етика, а намален е бројот на претставки за 
злоупотреба на полициските овластувања и за 
прекумерна употреба на средствата за присилба.

Поголемиот дел поплаки се однесуваа 
на непреземање на полициските овластувања 
согласно законот, односно непостапување со 
цел заштита на имотот на граѓаните, недавање 
информации за дејствија преземени по подне-
сени поплаки и пријави, како и неетичкото 
однесување при контрола на сообраќајот. Воедно 
беа утврдени пропусти во полициските документи 

(потврди за привремено одземени предмети) заради кои не можеа да се утврдат причините 
за преземените полициски овластувања.

Во оваа насока може да се констатира дека правната рамка со која се уредува 
полициското постапување делумно задоволува, но истата недоволно се имплементира во 
работата. 

Намалувањето на претставките за прекумерна употреба на сила е првенствено заради 
повисокиот степен на едукација на полициските службеници, но и заложбите кои во изми-
натите години ги вложуваше Народниот правобранител со потенцирање на потребата од 
професионализам на полициските службеници, што покрај другото подразбира стручност, 
одговорност и чувство на праведност, психичка стабилност и правилно расудување при 
вршењето на полициските работи.

Како и во изминатите години и во 2012 година, зајакнатото спроведување на граничната 
контрола доведе одреден број граѓани да се пожалат кај Народниот правобранител дека 
им е повредено правото на премин преку државната граница. Имајќи го во вид уставно 
загарантираното право на граѓаните на Република Македонија на слободата на движење, 
Народниот правобранител во постапката констатира дека подносителите на претставките 
при обидот да ја преминат државната граница не ги исполнувале условите предвидени во 
Законот за гранична контрола, односно не поседувале документи со кои би ја оправдале 
целта и мотивите за патувањето. 

Евидентен напредок е констатиран во професионалниот пристап и почитувањето на 
законските права на граѓаните од страна на припадниците на специјалните полициски 
единици при спроведување на полициските акции за откривање и фаќање на лица осомничени 
за сторени кривични дела, но се уште има случаи на прекршување на човековите слободи 
и права од страна на полицијата при вршење на полициските овластувања со употреба на 
средствата за присилба. Народниот правобранител во овие случаи реагираше за потребата 
од професионално постапување, особено при изнесување на информациите за казнените 
дела и сторителите во јавноста и почитување на начелото на пресумпција на невиност.

Народниот правобранител во изминатиот период оствари непречена  комуникација 
со полициските станици и Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на 
Министерството за внатрешни работи. Сепак останува потребата од јакнење на степенот 
на непристрасност, професионален пристап и поголема ангажираност во обезбедувањето 
докази за евентуална злоупотреба на полициските овластувања. 
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ГРАЃАНСКИ СОСТОЈБИ И ДРУГИ 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

И оваа извештајна година поднесените претставки до Народниот правобранител од 
оваа област укажуваат на одолжување на постапките за остварување на правата поврзани 
со регулирање на државјанскиот статус, живеалиштето или престојувалиштето, издавањето 
јавни исправи (патни исправи, лични карти, изводи од матичната евиденција) и други 
управни постапки по претходно доставени барања во Министерството за внатрешни работи 
или кај други органи со јавни овластувања.

Како резултат на своите континуирани активности и непречена соработка со Одделот 
за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи, особено со Секторот за 
управно-надзорни работи, Народниот правобранител констатира дека постапките за стек-
нување со државјанството на Република Македонија е со зголемен број на позитивни 
решенија за нивните баратели. Сепак, во определени предмети Народниот правобранител 
констатира одолжување на овие постапки поради недоволна координација на органите на 
Министерството (орган за државјанство, орган за безбедност, орган за странци, подрачни 

Зголемен е бројот на претставки од 
граѓаните по однос на непреземање на 
полициски овластувања согласно зако-
нот, а правната рамка со која се уредува 
полициското постапување недоволно се 
имплементира во пракса.

Утврдени се пропусти во водењето 
на полициската евиденција, со што се 
оневозможува утврдувањето на причи-
ните за преземените полициски овласту-
вања.

Намален е бројот на претставки за 
пречекорување на полициските овлас-
тувања, особено за прекумерната упо-
треба на сила, но се уште има случаи на 
пречекорување на овластувањата.

И понатаму при полициското поста-
пување се забележани случаи на повре-
да на принципот на пресумпција на 
невиност.

Констатации

Доследна примена на полициските 
овластувања утврдени со законските и 
подзаконските акти, со цел обезбедува-
ње на владеење на правото, одржување 
на јавниот ред и мир, почитување и 
заштита на слободите и правата на 
граѓаните.

Да продолжи процесот за созда-
вање соодветни услови за ефективно 
вршење на полициските работи, како и 
континуирана едукација на полициските 
службеници, со цел надградба на однос-
от полицаец-граѓанин.

Во континуитет да се работи за 
подобрување на водењето на полици-
ските евиденции и содржината на поли-
циските документи. 

Принципот на пресумпција на неви-
ност при изнесувањето на информации 
за преземените полициски акции досле-
дно да се почитува.

Препораки
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полициски служби) во постапките за натурализација на барателите. За поединечни предмети 
Народниот правобранител доставуваше писмени мислења и укажувања, а за други предмети 
канцелариите на Народниот правобранител со сите расположливи средства контактираа со 
Секторот за управно-надзорни работи и неговото Одделение за државјанство, без оглед на 
видот и степенот на постапката што беше во тек. Народниот правобранител со задоволство 
констатира дека се почитуваат неговите укажувања за сервисна ориентација и помош на 
неуката странка од страна на наведените органи со оглед дека во Законот за државјанството 
на Република Македонија не се предвидени рокови за одлучување по поднесеното барање 
и дека постапката може да се одвива во подолг временски рок се додека не се обезбедат 
сите валидни докази предвидени со овој закон. Заради забрзување на постапките за стекну-
вање со бараното државјанство Народниот правобранител ги поздравува измените на овој 
закон со напуштање на правото на жалба и можноста незадоволната странка веднаш да 
поведе управен спор, но смета дека измените треба да бидат и во правец на предвидување 
олеснувачки услови за некои категории граѓани кои се вклопуваат во начелата на Европската 
конвенција за државјанството заради исполнувањето на обврските што ги презела Република 
Македонија со конвенцијата.

Во врска со издавањето на т.н. биометриски јавни исправи (пасоши, лични карти, возачки 
дозволи) од страна на Министерството за внатрешни работи, се потврди констатацијата 
на Народниот правобранител од претходните извештаи дека со одолжување на постапките 
(неиздавање во законскиот рок) се ограничуваат граѓаните во секојдневното остварување 
на нивните слободи и права гарантирани со Уставот и законите.

Констатиран е и проблемот со неможноста од издавање на патни исправи на македон-
ските државјани кои во странство престојуваат непрекинато повеќе од шест месеци во 
дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија, за кој Владата најави 
разрешување во текот на 2013 година.

Во извештајната година имаше и претставки на граѓани кои бараа помош од Народниот 
правобранител за остварување на правото на пријавување на живеалиште/престојувалиште 
при што поради слабости во материјалното право не биле во можност навремено да ги 
остварат овие права.

Во однос на правото на напуштање на територијата на Републиката на нејзините 
државјани и нивен законски престој во државите-членки на Европската Унија, Народниот 
правобранител ги поздравува мерките на извршната власт за оддржлива либерализација на 
ова право преку безвизен режим на патување, а за оние државјани што ќе го злоупотребат 
ова право можат да се преземат мерки кои ќе бидат во согласност со членот 2 од Протоколот 
број 4 кон Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.

Подобрена е работата на органот за водење на матичните книги во поглед на побрзото 
сервисирање на граѓаните со потребните изводи од матичната евиденција и спроведување 
на законските решенија за нови матични подрачја и матични книги кои ќе ги задоволуваат 
потребите на граѓаните од различни етнички заедници.

За разлика од горенаведените органи, Народниот правобранител повторно не наиде 
на соодветна соработка со органот надлежен за странци т.е. Секторот за гранични работи 
и миграции во рамките на Министерството за внатрешни работи. Овој орган мора да ги има 
предвид законските одредби за соработка со Народниот правобранител утврдени во Законот 
за народниот правобранител и Законот за внатрешни работи. Народниот правобранител 
констатира дека службените лица на органот за странци законските одредби ги применуваат 
рестриктивно во поглед на употребата на ефективен правен лек на засегнатите странски 
државјани поради што има потреба за нивна дополнителна правна едукација.
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ПРАВОСУДСТВО

Правичното судење е основа за секоја правна држава која на своите граѓани им 
гарантира еднаков пристап до правдата. Тоа ја зацврстува довербата на граѓаните во 
судството кое е должно да обезбеди постапка со која во целост ќе се почитуваат основните 
човекови слободи и права. 

Народниот правобранител може да презема дејствија и мерки за заштита од судење 
во неразумен рок, односно за заштита од неоправдано одоложување на судските постапки, 
притоа почитувајќи ги принципите на самостојност и независност на судската власт. 

Во извештајната година поголем број од граѓаните во нивните претставки поднесени 
до Народниот правобранител потенцираа дека не се задоволни со судските одлуки и 
покрај тоа што Народниот правобранител нема надлежност. Граѓаните кои најчесто се 
жалеа на квалитетот на судските одлуки, а не на одолжувањето на судските постапки, беа 

Граѓаните се уште се соочуваат 
со потешкотии во постапките за оства-
рување на статусни права (издавање 
јавни исправи, патни исправи, лични 
карти, изводи од матична евиденција, 
пријавување живеалиште и адреса на 
живеење, државјански статус). Загрижу-
ва времетраењето на управните поста-
пки.

Дел на одредбите на Законот за при-
јавување на живеалиште и престојува-
лиште на граѓаните не е функционален 
со што не овозможува пријавување на 
фактичко живеалиште-престојувалиште 
на граѓаните, што преставува реален 
проблем и за граѓаните и за општеството.

Особено загрижува непостапува-
њето на Секторот за гранични работи и 
миграции по интервенциите на Народ-
ниот правобранител при заштитата на 
правата на граѓаните и сите други лица 
(во кои спаѓаат и странците) коишто се 
обратиле до Народниот правобранител.

Констатации

Забрзување на активностите за над-
градба на инфраструктурата и кадров-
ските капацитети на органите кои секој-
дневно ги сервисираат граѓаните во 
однос на нивните статусни права. 

Измени во Законот за пријавување 
на живеалиштето и престојувалиштето 
на граѓаните, со цел граѓанинот да се 
пријавува во местото каде што реално 
живее и престојува.

Секторот за гранични работи и 
миграции кој со години ја попречува 
работата на Народниот правобранител 
да ги почитува законските прописи.

Препораки
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посоветувани за останатите механизми со кои може да ги заштитат своите права во поглед 
на судското одлучување, односно им беа дадени правни совети за начинот и органите пред 
кои може да побараат заштита. 

Иако со реформите во правосудството преку измени во процесните закони, постојаната 
едукација на судиите, и другите преземени мерки се очекуваше значително подобрување на 
состојбата со остварување на правото на граѓаните за побрз и полесен пристап до правдата, 
сепак и во оваа извештајна година се заведени претставки за судење во неразумен рок. За 
претставките кои се однесуваа за должината на судските постапки, односно за ефикасноста 
во судското постапување Народниот правобранител постапи согласно уставните и законските 
надлежности и ги презеде соодветните мерки и дејствија за заштита на принципот на судење 
во разумен рок. 

Согласно својата надлежност Народниот правобранител постапуваше по претставките 
за судење во разумен рок, при што преовладуваа поплаки од граѓаните за долготрајноста на 
судските постапки во прв степен, особено пред граѓанските судови како и пред Управниот 
суд на Република Македонија. Помал број на поплаки се однесуваа за судовите од прв 
степен кои постапуваат по кривични предмети и апелационите судови. Иако Народниот 
правобранител е свесен дека делумно и самите странки придонесуваат постапките да траат 
повеќе од потребното, сепак смета дека е потребна поголема ангажираност и проактивност 
од страна на судовите. Ова особено треба да се има предвид во делот на соработката на 
судовите со државните органи или институции при прибирањето на доказите. Во таа насока 
регистрирани се случаи во кои отсуствува соработката на Управниот суд со државните 
органи со цел доставување на одредени списи потребни за одлучување по тужба против 
оспорен управен акт. Со проблеми на недоставување или ненавремено доставување на 
барани докази од други државни органи исто така се соочуваат и редовните судови од прв 
степен. Како во изминатите години и оваа година судењето во разумен рок е ограничено 
заради недоволниот број на човечки ресурси како и несоодветните услови за работа на 
судовите, пред се имајќи го предвид Управниот суд. 

Статистичките податоци од предметното работење на Народниот правобранител пока-
жуваат дека бројот на претставките за судските постапки пред судовите од втор степен 
е двојно помал во однос на постапувањето на судовите од прв степен, а претставките за 
работата на јавните обвинители се незначителни и главно се однесуваат на недоволна 
ефикасност.

Во изминатата година Народниот правобранител доби и претставки коишто се однесуваа 
на повреди на права од адвокати, па во таа насока смета дека дисциплинските органи на 
Адвокатската комора на Република Македонија, најчесто се наклонети кон припадниците 
на својата фела и го штитат своето членство. Ваквиот заклучок произлегува од тоа што 
дисциплинските органи бавно постапуваа по претставките и често не одговараa на барањата 
на Народниот правобранител.

Во 2012 година дојде до зголемување на бројот на претставки кои се однесуваат на 
неправилности во работата на извршителите. Зголемувањето на овој вид претставки настана 
како последица од пренесување на започнатите извршни предмети од судовите во надлежност 
на извршителите. Во овој дел најчести беа претставките од граѓани со статус на должници 
во извршната постапка. Во претставките граѓаните се жалеа дека присилното извршување 
се спроведува без почитување и доследна примена на одредбите од Законот за извршување, 
односно несоодветна достава на налозите за присилно извршување, на целосното блокирање 
на нивните трансакциски сметки со што им бил загрозен егзистенцијалниот минимум или 
дека присилната наплата се спроведувала врз примања по основ на социјална помош или 
законска изддршка. Мал дел од претставките беа доставени и од страна на доверителите 
кои се жалеа на неоправдано одложување на постапките за присилно извршување, односно 
дека извршителите не преземаат соодветни мерки и активности за ефикасна наплата на 
паричното побарување утврдено во извршна исправа.

Постапувајќи по овој вид претставки Народниот правобранител констатираше дека 
неукоста на странките е честа причина за отежнато остварување на правата во текот 
на постапките за присилно извршување. Имено, истите одбивале да контактираат со 
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Долготрајноста на граѓанските по-
стапки и постапките пред Управниот 
суд и понатаму доведуваат до отежнат 
пристап до правдата.

Недоволната ефективна комуника-
ција на органите на управата со судската 
власт, влијае врз неоправданото одолго-
влекување на судските постапки.

Голем е бројот на претставки во 
кои граѓаните не се задоволни од суд-
ските одлуки и бараат преземање мерки, 
за што Народниот правобранител не е 
надлежен.

Не задоволува бројот на човечки 
ресурси и условите во кои постапуваат 
судовите, особено недостасуваат мате-
ријално - технички предуслови за ефи-
касно работење на Управниот суд.

Заради бавното постапување на 
дисциплинските органи на Адвокатска-
та комора, се отежнува постапката за 
заштита на правата на граѓаните кога 
истите се повредени од страна на адво-
кати.

Зголемен е бројот на претставки 
кои се однесуваат на неправилности во 
постапката пред извршителите, конста-
тирано е и недоволно познавање на 
прописите од областа извршување од 
страна на граѓаните.

Констатации

Доследно почитување на принци-
пот на судење во разумен рок и доследна 
примена на материјалното и процесното 
право, со цел овозможување на еднаков 
пристап до правдата на граѓаните.

Зајакнување на ефективната кому-
никација на државните органи со суд-
ската власт.

Создавање на услови за ефикасно 
работење на судовите особено Управни-
от суд и зајакнување на нивните кадро-
вски капацитети.

Органите на Адвокатската комора 
навремено, ефикасно и непристрасно 
да постапуваат по поднесените поплаки 
од страна на граѓаните за повреди 
настанати од адвокати.

Почитување на законските одред-
би од страна на извршителите во де-
лот на предмети и средства кои се 
изземени од извршување или постои 
ограничување во извршувањето, но 
и јакнење на свеста кај граѓаните 
за правата и обврските кои ги имаат 
согласно Законот за извршување.

Препораки

извршителите, не го користеле правото на приговор за неправилности во извршувањето 
до претседателот на судот и бараа Народниот правобранител да презема дејствија за 
отстранување на неправилностите во постапката за присилно извршување. Од друга страна, 
постапките за присилно извршување се прилично динамични со кратки рокови заради што 
е неминовно преземање итни дејствија. 

Народниот правобранител непосредно или во писмена коресподенција со извршителите 
успеа да обезбеди доследна примена и почитување на законските одредби со кои се регулира 
присилното извршување. Имено во одреден дел успеа да им го заштити егзистенцијалниот 
минимум на граѓаните, како и да обезбеди да не се спроведува присилна наплата на лични 
примања по основ на социјална заштита, како и почитување на законските одредби во 
делот на предмети и средства кои се иземени од извршување или постои ограничување во 
извршувањето.
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КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО - 
ПОПРАВНИ УСТАНОВИ

Во функција на заштита на правата на лицата сместени во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи во текот на 2012 година Народниот правобранител поста-
пуваше по претставки поднесени од осудени и притворени лица, но и по предмети формирани 
по сопствена иницијатива.

Народниот правобранител, по спроведените постапки во насока на заштита на правата 
на оваа категорија лица, смета дека е потребна натамошна надградба на постоечката 
правна рамка во насока на целосно почитување и инкорпорирање  на Европските затворски 
правила во нашиот правен систем, како и доследно и целосно спроведување на Законот за 
извршување санкции и други подзаконски акти во практика.

По однос на добиените претставки од осудени и притворени лица констатирано е дека 
во изминатата година е намален бројот на поднесени претставки во однос на претходната, 
што не значи и подобрување на состојбата на овој план. Напротив, почитувањето на 
загарантираните права и слободи на лицата лишени од слобода продолжува да биде на 
незадоволително ниво. Од анализата на предметното работење Народниот правобранител 
констатира дека во извештајната година преполнетоста на капацитетите на установите и 
натаму претставува најголем проблем, осудените лица се уште се соочуваат со проблеми по 
однос на здравствената заштита, а зачестени се и конфликните ситуации помеѓу осудените 
лица. Народниот правобранител утврди дека поради недоволната стручност во одредени 
случаи службени лица постапиле со елементи на непрофесионален однос и тортура.

Народниот правобранител оценува дека, иако во ретки случаи, во Република Македонија 
се крши забраната на тортура и друго свирепо и нечовечно постапување кон лицата лишени 
од слобода. Недоволната ангажираност и недоволната острученост на службените лица 
во установите, како од безбедносен, така и од аспект на процесот на ресоцијализација, 
резултираа со случај на тортура и непрофесионално постапување кон притворени лица 
во Затворот Битола. Народниот правобранител утврди дека службените лица вработени во 
затворот постапиле незаконски и непрофесионално на начин што физички малтретирале и 
удирале притворени лица, со што им нанеле и видливи повреди. Народниот правобранител 
оцени дека во конкретниот случај било постапувано спротивно на меѓународните стандарди 
и домашните прописи и поради тоа поднесе Барање за покренување постапка за утврдување 
казнена одговорност која од страна на обвинителството беше прифатена.

Народниот правобранител постапувајќи по предметната работа, утврди дека поради 
проблемот со преполнетост на капацитетите, притворено лице било принудено да спие на 
под во притворско одделение на затвор. Народниот правобранител укажа дека со ваквото 
постапување лицето се става во нерамноправна положба со другите притвореници и побара 
доследна примена и постапување согласно ратификуваните меѓународни конвенции и 
релевантните законските одредби согласно кои лицето се сместува во просторија која ги 
исполнува просторните, здравствените и хигиенските услови.

Иако не во таа мерка како во претходниот период, и оваа извештајна година чести 
беа конфликтните ситуации помеѓу осудените лица. Народниот правобранител утврди дека 
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ваквите состојби се резултат на недоволната ангажираност на безбедносните служби на 
установите и нивното затајување во дадени моменти со што се доведуваше во прашање 
личната сигурност на самите осудени лица, но и безбедноста на целата установа. Од тие 
причини, а од аспект на личната безбедност, не ретко имаше и случаи во кои осудените 
лица бараа преместување во други установи во Република Македонија. Притоа Народниот 
правобранител ги упатуваше осудените лица кон Управата за извршување на санкциите при 
Министерството за правда како надлежен орган за донесување на одлука за преместување 
на осудените лица од една во друга установа. Во одделни ситуации, со оглед на неспорно 
констатираната загрозена лична сигурност на одредени лица, Народниот правобранител 
бараше преземање на безбедносни мерки директно од директорот на установата, а од 
Управата за извршување на санкциите итно преземање мерки во правец на разгледување на 
барањата на осудените лице, утврдување на нивната оправданост и навремено одлучување 
по истите.

Во текот на годината имаше претставки кои се однесуваа на класификација и 
разместување на осудените лица, статусна состојба од која зависи користењето на погодности. 
Притоа, Народниот правобранител напо-
мена дека незадоволството на осудени-
те лица е поради селективната класи-
фикација, поточно при постоење на исти 
услови на некои осудени лица, истите 
биле различно класифицирани. Во таа 
смисла Народниот правобранител до 
Министерството за правда даде свои 
забелешки во однос на Правилникот 
за распоредување, класификација и 
разместување на осудените лица во 
казнено-поправните установи, при што 
потенцираше одредени недоследности и 
неправилности во врска со проценката 
на степенот на ризик и недостатокот 
на преоден режим во случаите кога 
осуденото лице веќе стекнало одреден 
третман.

Народниот правобранител достави забелешки и по однос на новиот Куќен ред за 
осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа, сметајќи дека 
во времето потребно за стекнување погодности треба да се засмета и времето поминато 
во притвор, имајќи го предвид фактот дека процесот на ресоцијализација претставува 
основна функција на казнено-поправните установи. Овие забелешки се во насока дека 
констатираните неправилности и недоследности можат да доведат некои осудени лица да 
се ставаат во нерамноправна положба во однос на другите осудени лица, кое постапување 
доведува до недоверба кон установата и вработените, особено кон вработените во Службата 
за ресоцијализација.

Голем број претставки во изминатата година се однесуваа и на правото на осудените 
лица на здравствена заштита, при што во поплаките беа наведени лошите услови во 
затворските амбуланти, недостатокот на лекови и несоодветна или недоволна здравствена 
нега која им се дава од страна на медицинските служби. Во ваквите случаи Народниот 
правобранител на установите им укажуваше на обврската за доследна примена на законските 
прописи и меѓународните акти, особено оние кои се однесуваат на правото на здравствена 
заштита на осудените и притворените лица. Народниот правобранител интервенираше и во 
случаи кога осудени лица не можеле да го остварат правото на здравствена заштита поради 
непостапување на затворската управа по нивните барања за вршење оперативен зафат на 
нивен трошок, а што било соодветно поткрепено со препорака од доктор-специјалист. Во 
таа смисла Народниот правобранител побара доследна примена на законските прописи во 
поглед на здравствената заштита на осудените лица, укажувајќи на обврската да се постапи 
по нивните барања.
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И оваа извештајна година Народни-
от правобранител констатираше случај 
на тортура и непрофесионално постапу-
вање со лица лишени од слобода.

Пренатрупаноста на капацитетите 
на канзнено-поправните установи осо-
бено во КПУ „Идризово“ и понатаму е 
проблем кој загрижува.

И покрај преземените конкретни 
мерки за подобрување на системите за 
здравствена заштита, тие се уште се под 
задоволителното ниво.

Народниот правобранител утврди 
случаи на селективна класификација 
на осудени лица, а посочи и одредени 
недоследности и неправилности во Пра-
вилникот за распоредување, класифи-
кација и разместување на осудените 
лица.

Непрофесионалниот однос и недо-
волната ангажираност на службите за 
обезбедување доведе до конфликтни си-
туации помеѓу осудените лица, со што се 
доведе во прашање личната сигурност 
на осудените лица и безбедноста на 
установите.

Превоспитниот процес и натаму не 
ја исполнува вистинската функција, а 
недоволната екипираност на службите 
и недостатокот на финансиски средства 
и понатаму се сериозен проблем со кој 
се соочуваат овие установи.

Констатации

Детално испитување на сите наво-
дни случаи на тортура, нечовечно и 
друго непрофесионално постапување 
со лицата лишени од слобода и спрове-
дување на соодветни постапки и презе-
мање мерки.

Преземање на конкретни зафати 
за намалување на пренатрупаноста на 
капацитетите и натамошно подобрување 
на условите за престој со целосно почи-
тување на човечкото достоинство на 
лицата сместени во овие установи.

Подобрување на здравствените услу-
ги во казнено-поправните и воспитно-
поправните установи преку воспоставу-
вање соодветен систем на здравствена 
заштита.

Ревидирање на подзаконсите акти 
со кои се регулира класификацијата и 
распоредувањето на осудените лица.

Натамошно усовршување и зајак-
нување на надзорната функција на 
Службата за обезбедување заради по-
дигнување на степенот на безбедност 
и спречување на физичките пресметки 
помеѓу осудените лица. 

Доекипирање и унапредување на 
работата на Секторите за ресоцијализа-
ција преку континуирана едукација на 
вработените како предуслов за пос-
тигнување на една од основните цели 
на казнувањето, односно ресоцијализа-
цијата на осудените лица. Надлежните 
органи да преземат соодветни мерки 
заради обезбедување неопходни финан-
сиски средства за нормално функцио-
нирање на овие установи.

Препораки

Во извештајниот период Народниот правобранител постапуваше и по повеќе претста-
вки во кои лицата лишени од слобода бараа правен совет во однос на користењето правни 
лекови пред надлежните судови, а беа отворени и неколку постапки поради смрт на осудено 
лице во кои постапки надлежните органи извршија увид на самото место, при што било 
побарано да биде извршена и обдукција на починатото осудено лице.

Во контекст на согледувањето на состојбите од постапувањето по претставките 
присутен е впечатокот дека затворскиот систем се соочува со недостаток на финансиски 
средства што секако влијае на материјалните услови во казнено-поправните установи, но 
и на постапувањето со осудените лица и степенот на остварувањето на нивните права. За 
постојната незадоволителна состојба во пенитенцијарниот систем придонесува и нискиот 
степен на преземање превоспитни активности за осудените лица, како и непостоењето на 
едукативни активности за вработените лица во овие установи. Иако неколку години наназад 
беше присутна идејата за основање на тренинг центар во рамките на затворскиот систем, 
истиот за жал се уште е само нереализиран проект.
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ИМОТНО-ПРАВНИ ОДНОСИ

Продолжува трендот најголем број од примените претставки од областа на имотно-
правните односи да се однесуваат на остварување права на граѓаните во постапката за 
денационализација.

Притоа, проблемите со кои се судруваат граѓаните и понатаму остануваат исти, 
неоправдано одолжување на постапките и неефикасност во постапувањето, во немал број 
случаи, дури и без постоење какви било објективни околности за таквиот начин на работење, 
со што се остава впечаток дека по предметите се постапува селективно, нееднакво и 
субјективно.

Имено, во извештајната година, поднесени се претставки во кои граѓаните бараат 
интервенција од Народниот правобранител за предмети за денационализација, кои датираат 
уште од 2000 година и кои во моментот се уште се во постапка во прв степен.

Во таа насока, ненавременото постапување, подразбира како не само неблаговремено 
одлучување на органите по барањата на граѓаните, туку и непримена на одредбите 
од материјалното право кое предвидува можност по одреден предмет да биде донесена 
мериторна одлука.

Така, скоро и да нема случај кога од страна на второстепениот орган или од Управниот 
суд е применет законот на начин што предметот е мериторно решен иако таква можност 
постои во случај кога постапуваат по изјавена жалба, односно тужба против решение кое 
еднаш било поништено и вратено на повторно решавање.

Интервенциите на Народниот правобранител не наидуваат на целосна поддршка од 
органот за денационализација. Сите органи во рамките на своите надлежности да ги завршат 
започнатите постапки и да донесат соодветни одлуки по предметните барања, со што на 
граѓаните ќе им биде овозможено да ги остварат своите со устав и закон гарантирани права 
и интереси.

Најчесто се добива неквалитетен одговор, односно дека постапката е во тек или дека 
се утврдуваат фактите и околностите кои се од значење за донесување правилна одлука. 
Следствено на тоа, постојат многу предмети по кои утврдувањето функционалност на 
одредено земјиште, обезбедувањето извод од деталниот урбанистички план, добивање 
податоци од катастарот и обезбедувањето други докази, трае не со денови и недели, туку 
со месеци, а неретко и со години.

Таквата состојба е надвор од правните стандарди кои налагаат должност органите 
во рамките на својата надлежност да им обезбедат на граѓаните ефикасно и законито 
остварување на нивните уставни слободи и права.

Во тој сегмент, наместо зголемена активност за конечно завршување на овој процес, 
мора да се истакне и дека од првостепените комисии за денационализација упорно се 
избегнува обврската за почитување на укажувањата и насоките на судските органи дадени 
во донесени одлуки по повод управен спор, како и дотогашната судска практика за предмети 
кои произлегуваат од ист фактички и правен однос, односно од иста фактичка и правна 
состојба на работите.
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Затоа ако постапката за денационализација и натаму продолжи да се одвива со ова 
темпо, сигурно дека ќе трае уште долг временски период, а со што се потврдија претходните 
констатации на Народниот правобранител дека не може со сигурност да се предвиди кога 
навистина и ќе заврши.

Натаму, кога станува збор за претставките против Агенцијата за катастар на нед-
вижности и нејзините организациски единици забележителен тренд е граѓаните да се 
обраќаат до Народниот правобранител за да искажат незадоволство од содржината на 
потврдите за одбивање запишување на одредени права при востановување и одржување на 
катастарот на недвижностите или за исправка на техничка грешка. Но, тие воопшто не го 
користат правното средство да понесат тужба пред Управниот суд за да се утврди дали се 
исполнети условите за запишување на правото согласно одредбите од Законот за катастар 
на недвижности.

При таква состојба, секако дека останува само можноста Народниот правобранител 
од Агенцијата за катастар, преку внатрешната контрола да побара вршење надзор над 
законитоста на постапката или да им го објасни начинот, постапката и органите пред кои 
може и кога евентуално може да бараат бришење на запишаните права во катастарот на 
недвижностите.

Инаку, неспорен факт е дека Агенцијата за катастар на недвижности континуирано 
спроведува реформи кои се во насока на зголемување на ефикасноста за издавање на 
податоците, како и дека спаѓа во институциите кои во изминатите години значително го 
подобри квалитетот на своето работење и квалитетот на податоците.

Меѓутоа и покрај зголемените напори за обезбедување непречено и навремено 
издавање на имотни листови, копие од катастарски планови и други слични документи, 
факт е дека секојдневно се создаваат одредени метежи и гужви кои од одговорните лица, не 
секогаш адекватно се разрешуваат. Таквата состојба, секако дека создава оправдан револт 
и незадоволство, особено што граѓаните го плаќаат добивањето на овие услуги и затоа 
оправдано очекуваат катастарот да биде сервисно ориентиран кон нив.

Законските измени и рекламната кампања за откуп на дворните места резултираа со 
прилив на огромен број барања, но со оглед на капацитетите и начинот на работење на 
Управата за имотно-правни работи и нејзините организациски единици, не постои можност 
по нив соодветно и во законски определениот рок да биде постапено, а за што граѓаните, 
исто така, бараат интервенција од Народниот правобранител.

Општа состојба е ваквите постапки да траат со години, граѓаните тешко да добиваат 
информација за фазата во која се наоѓа постапката и да се изложуваат на непотребни 
трошоци за комплетирање на потребната документација при што ниту Државниот управен 
инспекторат во доволна мера ги санкционира состојбите на ненавремено, неекономично 
и неефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во 
управната постапка во решавањето на управните работи.

Во оваа сфера, постои и системски проблем, кој секако дека мора да биде адекватно 
разрешен, а се однесува на условите и висината на надоместокот за откуп на земјиште 
сопственост на Република Македонија, на кое е изграден бесправен објект, а во смисла 
на Законот за постапување со бесправни изградени објекти им е издадено решение за 
утврдување на правен статус.

Имено, се работи за состојба, според која оваа категорија граѓани не може да го 
откупат земјиштето по цена од 1 евро за м2, колку што е согласно одредбите од Законот за 
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост и соодветната уредба 
бидејќи постои правна празнина, односно се уште не е уредено со законски одредби и 
соодветен подзаконски акт.

Конкретно, овие граѓани иако имаат долгогодишно фактичко и непосредно владение, 
во катастарската евиденција не се запишани како носители на правото на користење на 
градежното земјиште на кое имаат изградено објекти за домување бидејќи истото го имаат 
стекнато од поранешните сопственици со писмен договор, кој не е заверен пред надлежните 
органи (судовите) и за кој не е платен данок на промет. Притоа, воопшто не е спорно дека 
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поранешните сопственици (кои за извршената национализација државата не ги обештетила), 
не бараат земјиштето да им биде вратено или платено со оглед на тоа дека го продале.

Затоа, за нив, оправдано може да се постави прашањето за правичност, еднаквост и 
недискриминација ако тие сега треба повторно истото земјиште да го купуваат од државата 
или да го земат во закуп со плаќање надомест, а еднаш веќе го купиле и тоа по пазарна 
цена од поранешните сопственици или пак, ако веќе го купуваат дали за нив треба да важат 
понеповолни услови - земјиштето да го купуваат по пазарни цени, а не по 1 евро за м2.

Процесот на денационализација 
не заврши ниту во 2012 година, имајќи 
ги предвид претставките на граѓаните, 
прашање е кога дефинитивно ќе заврши. 

Комисиите за денационализација, 
Управата за имотно-правни работи и 
нејзините организациски единици во 
одредени случаи ја попречуваат рабо-
тата на Народниот правобранител. Исти-
те не можат структурно да одговорат на 
поставените задачи, не обезбедуваат 
еднаква, непристрасна и објективна 
примена на прописите во решавањето 
на управните работи и не се сервисно 
ориентирани кон остварувањето на 
правата и интересите на странките. 

И покрај направените реформи, 
сепак граѓаните се соочуваат со дол-
готрајни и исцрпни чекања пред шал-
терите на Агенцијата за катастар на 
недвижности и нејзините организациски 
единици, особено во Скопје.

Имателите на бесправни објекти 
кои се изградени на земјиште сопстве-
ност на Република Македонија не мо-
жат да го остварат правото за откуп 
на градежното земјиште бидејќи не се 
пропишани условите за откуп и не е 
донесен подзаконски акт за висината на 
надоместокот.

Констатации

Да се преземат мерки од секаков 
аспект со цел процесот на денациона-
лизација еднаш засекогаш да се заврши. 

Преземање мерки со кои ќе се 
подигне квалитетот во работењето на 
Управата за имотно-правни работи и 
нејзините организациски единици со 
цел да можат структурно да одговорат 
на поставените задачи во решавањето 
на прашањата од имотно-правните ра-
боти.

Нормативно да се пропишат усло-
вите за откуп на земјиште сопственост 
на Република Македонија, на кое е из-
граден бесправен објект, а во смисла на 
Законот за постапување со бесправни 
изградени објекти е издадено решение 
за утврдување на правен статус, виси-
ната на надоместокот, како и начинот и 
постапката за спроведување на откупу-
вање на односното земјиште. 

Агенцијата за катастар на недвиж-
ности да преземе мерки за надминување 
на честите чекања на граѓаните во про-
сториите на нејзините организациски 
единици, а особено во Скопје.

Процесот на приватизација на гра-
дежното земјиштето да се заокружи со 
помалку напор и средства за граѓаните.

Со доследна примена на принципи-
те за еднаквост и  недискриминација  да 
се разреши проблемот на приватизација 
на градежното земјиште за физичките 
и правните лица кои во катастарската 
евиденција не се запишани како носи-
тели на правото на користење, иако 
непосредно и фактички го владеат долг 
временски период, а го стекнале со 
договор склучен со поранешните соп-
ственици, кој не е соодветно заверен.

Препораки
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УРБАНИЗАМ И ГРАДБА

Состојбите во областа на урбанизмот и градбата се од витално значење за граѓаните и 
секако за општеството во целина.

Затоа основна цел на уредувањето и хуманизацијата на просторот е обезбедување 
стандарди и услови за подобро живеење, работење и функционирање на сите општествени 
субјекти што е услов за подигање здрава семејна заедница, урбано живеење, уредени 
сопственичко-правни односи и општествено-економски напредок.

Законската регулатива со која непосредно се уредуваат односите на субјектите при 
планирање на просторот и градбата е во тесна врска со другите правни регулативи со кои 
се уредуваат облигационите и други имотно-правни односи, односите во комуналната и 
сообраќајната инфраструктура, животната средина итн., поради што подлежи на чести 
измени и дополнувања. 

Иако измените имаат за цел подобрување на состојбите, сепак тоа создава потешкотии 
при практична примена на истите, не само за граѓаните, туку и за вработените во органите 
што го применуваат законот што влијае на ефикасноста во остварувањето на правата на 
граѓаните. Посебно тука би требало да се истакнат измените во Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти.

При остварување на индивидуалните права во областа на урбанизмот и градбата 
граѓаните најчесто комуницираат со органите на локалната власт, иако не е исклучено дека 
за тоа им се потребни услуги и од органи на централната власт, јавни претпријатија, други 
органи и организации и одредени јавни служби. Токму поради ова, најголемиот број од 
претставките во извештајниот период се однесуваат на органите на локалната самоуправа 
и тоа за права поврзани со постапка за легализација на бесправни објекти, за добивање 
одобрение за градба, за отстранување бесправно изградени објекти кои засегаат во нивните 
интереси или пак, за ставање вон сила решенија за отстранување бесправни градби и 
објекти од времен карактер.

Во споредба со претходните години, извештајниот период беше карактеристичен 
по значително намалениот број претставки поднесени против постапувањата или непос-
тапувањата на органите задолжени за спроведување на прописите од областа на урбанизмот 
и градбата, што може да е резултат на структурните реформи во законската регулатива, 
направени во правец на забрзување на постапките, одредени организациски реформи во 
катастарот на недвижностите и секако електронското поврзување на институциите како и 
можностите дадени со Законот за постапување со бесправно изградените објекти.

Со овој закон на граѓаните им е овозможено за симболичен паричен надоместок  да ги 
легализираат бесправните градби со што беше направен значаен чекор во регулирањето на 
бројните проблеми од имотно-правен и комунален карактер, па дури и проблеми поврзани со 
јавниот ред и мир за што генерираа бројни судски постапки. Исто така, со донесувањето на 
овој закон беа запрени од извршување голем број веќе донесени управни акти за уривање 
бесправно изградени објекти, што претставуваше дополнителна причина за намалување на 
бројот на овој вид претставки.

Кога станува збор за остварување на индивидуалните права на граѓаните во сферата 
на урбанизмот и градбата впечаток е дека е подобрена комуникацијата на органите на 
единиците на локалната самоуправа со Народниот правобранител. 
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Во извештајниот период единиците на локалната самоуправа постапувајќи по барањата 
на граѓаните го решија правниот статус на голем број бесправни градби што имаше 
повеќекратно позитивно влијание на состојбите во оваа сфера.   

Одреден број од единиците на локалната самоуправа се уште се судруваат со проблемот 
на недоволната кадровска екипираност на инспекциските служби при што има случаи кога 
само еден инспектор е задолжен за контрола на спроведувањето на законот на подрачјето 
на повеќе општини.

Комуникацијата на органите со Народниот правобранител бележи напредок, иако има 
простор за нејзино подобрување особено со општините Шуто Оризари и Чаир чии служби по 
барањата и ургенциите на Народниот правобранител постапуваа со задоцнување.

Во делот на планирањето на просторот Народниот правобранител смета дека не е 
соодветно да се даде предност на комерцијалниот на штета на јавниот интерес. 

Кога ваквите состојби во сферата на градбата претставуваат долгогодишна практика, 
тогаш граѓаните кои бараат заштита од Народниот правобранител изразуваат сомневање 
дека се работи за разни злоупотреби од позиција на моќ, општествен или политички статус, 
корупција или други општествени недостатоци.

Иако уредување и хуманизација на просторот се основните принципи на кои се 
потпира планирањето и урбанизацијата, сепак сведоци сме на состојби кога одредени 
градби надвиснуваат над сообраќајниците, некои станбени или деловни објекти во целост 
ја попречуват циркулацијата на воздухот, децата немаат минимално катче за рекреација, а 
зелените површини се се помалубројни.

Заради тоа, Народниот правобранител апелира до советите на единиците на локалните 
самоуправи, во име на јавниот интерес, во секоја фаза при донесувањето на деталните 
урбанистички планови да ги имаат предвид и доследно да ги почитуваат принципите на 
хуманизација, правилното и функционално уредување на просторот и  влијанието врз жи-
вотната средина.

Управните акти за отстранување 
на бесправните градби тешко се спрове-
дуваат, а причината за тоа единиците 
на локалната самоуправа најчесто ја 
лоцираат во недоволните финансиски 
средства.

При донесување на деталните 
урбанистички планови единиците на 
локалната самоуправа поголемо внима-
ние му посветуваат на сопствениот 
финансиски интерес отколку на обвр-
ската за хуманизација на просторот 
и создавање услови за нормално 
функционирање на граѓаните.  

Можноста за легализација на бес-
правните градби за симболичен пари-
чен надоместок го намали бројот на 
поплаките на граѓаните до Народниот 
правобранител.

Констатации

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

Да се зголеми превентивната акти-
вност на одделенијата за инспекциски 
работи преку почести увиди на теренот 
со цел во почетна фаза да се спречат 
нелегалните градежни активности. 

При изготвувањето и донесувањето 
на урбанистичките планови единиците 
на локалната самоуправа да ги имаат 
предвид реалните потреби на граѓаните 
и со нив да се обезбеди не само раци-
онално користење на просторот, туку и 
услови за хумано живеење и работа на 
граѓаните.

Да се спроведат проекти со цел 
подигање на свеста и одговорноста на 
државните службеници и одговорните 
лица во надлежните органи на центра-
лната и локалната власт за поголема 
професионалност, ажурност и закони-
тост. 

Препораки
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ЖИВОТНА СРЕДИНА

Правото на животна средина претставува фундаментално граѓанско право чие целосно 
и доследно почитување е услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на 
граѓаните.

Според статистичките податоци просечниот животен век на граѓаните на Република 
Македонија е далеку под просекот на животниот век на граѓаните на другите европски земји.

Една од причините покрај останатото, лежи во загаденоста на медиумите на животната 
средина особено на воздухот и почвата, а одговорноста може да се препише на повеќе 
фактори, меѓу кои ниската еколошка свест на граѓаните, настојувањето на сопствениците на 
производствените капацитети за се поголем профит, но и на државата поради толерантниот 
однос кон големите загадувачи и недоволните капацитети и ангажираност на инспекциските 
органи како на централно така и на локално ниво.

Како резултат на ова се соочуваме со бројни депонии од градежен, комунален и друг 
отпад покрај водотеците низ целата земја коишто негативно влијаат на квалитетот на водата, 

а со тоа и на земјоделското земјиште покрај 
нив.

За ваквите негативни состојби и поја-
вата на дивите депонии, одговорноста меѓу
другото, ја имаат единиците на локалната 
самоуправа чии комунални редари и инспек-
тори за животна средина недоволно се анга-
жираат за откривање и санкционирање на 
загадувачите.

Од друга страна, загрижува немањето 
идеи и отсуството на планови и програми 
на единиците на локалната самоуправа 
за преземање мерки за санација на вак-
вите состојби иако во минатите години 
препораките на Народниот правобранител 
во овој правец биле безрезервно прифаќани.

Се добива впечаток дека органите на 
централната власт и покрај многубројните 
активности како на легислативен план, така 

и на планот на имплементација на законската регулатива, сепак не манифестираат поголема 
подготвеност за преземање порадикални мерки за санкционирање на големите загадувачи.

Ваквото несоодветно однесување на сите општествени чинители кон животната сре-
дина е причина за долгогодишната состојба и последиците од нелегалната депонија во 
Тетово, за последиците што се уште ги трпат граѓаните на Велес, за енормното загадување 
на воздухот во Скопје и секако влијае на натамошната континуирана деградација на 
медиумите на животната средина и штетните последици врз животот и здравјето на луѓето, 
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животинскиот и растителниот свет.
Состојбите со животната средина се чини дека се на маргините на обврските на сите 

субјекти и наместо одговорните поконкретно да се зафатат со нивно решавање истите се 
одлагаат за некој други-подобри времиња.

Дека еколошката свест е на многу ниско ниво меѓу другото зборува податокот дека 
и во извештајната година бројот на претставки на граѓаните во овој сегмент од работата 
на Народниот правобранител е многу мал, а дека надлежните инспекциските органи не се 
доволно ангажирани и доследно и до крај не ги извршуваат работите од нивна надлежност 
зборува податокот дека не се во состојба да го надминат проблемот со спречување чување 
домашни животни во градска средина или спречување на појавата на депонирање градежен 
и друг отпад покрај речните брегови, па дури и во населените места. 

Во претставките доставени до Народниот правобранител, граѓаните сепак најмногу 
се жалеа на непостапувањето на комуналните инспектори против граѓани кои постапувале 
спротивно на одредбите од Законот за комунални дејности, на зголеменото ниво на бучава 
што доаѓа од угостителски објекти во соседството или на штетното влијание од антените на 
телекомуникациските оператори поставени на градежни објекти во непосредната околина.

Постапувајќи по претставките Народниот правобранител ги анимираше и бараше 
ангажираност од сите органи кои на кој било начин имаат законски обврски за преземање 
дејствија или санкционирање на нелегалните активности.

И оваа година граѓаните бараа заштита од штетното влијание од нејонизирачкото 
зрачење што се емитира од телекомуникациската опрема врз нивното здравје, Народниот 
правобранител констатира дека Република Македонија можеби е единствената земја од 
соседството која се уште не донела Закон за заштита од нејонизирачко зрачење.

Донесувањето на ваков пропис би требало да биде еден од главните приоритети, 
бидејќи тоа би придонело не само за регулирање на односите во оваа сфера, туку би ја 
подобрило перцепцијата на граѓаните за реалните опасности од нејонизирачкото зрачење 
врз нивното здравје.

Ниската еколошка свест на граѓа-
ните, а личните и комерцијалните инте-
реси се основна причина за неповолните 
состојби на сите медиуми на животната 
средина.

Недоволна превентивна активност 
на овластените инспектори за животна 
средина во единиците на локалната са-
моуправа, причина за создавање депо-
нии од градежен и комунален отпад 
во непосредна близина на населените 
места и долж водените текови.

Префрлање на надлежностите и 
одговорностите од еден на друг орган, 
причина и потешкотии за ефикасно 
остварување на еколошките права на 
граѓаните.

Констатации

Преземање итни мерки за изградба 
на регионални депонии за депонирање 
комунален и друг вид цврст отпад.

Поголема  меѓуинституционална  ефек-
тивна комуникација на органите на ло-
кално и на централно ниво во решава-
њето на конкретните случаи на загрозу-
вање на правата во областа на живот-
ната средина.

Организирање активности во коор-
динација на Министерството за животна 
средина и просторно планирање со еди-
ниците на локалната самоуправа, граѓа-
ните, приватниот сектор и градежната 
оператива со цел промоција и придоне-
сување за здрава и чиста животна сре-
дина.

Препораки
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ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС

Оваа извештајна година во областа работни односи граѓаните од Народниот право-
бранител во најголем дел бараа заштита за нивните права во постапките за вработување, 
постапките за утврдување на работен статус, за остварување на правото на трансформација 
на работниот однос, за распоредување, оценување, исплата на плата, исплата на правото 
на отпремнина, изрекување престанок за договорот за вработување, додека во помал број 
беа поплаките со кои граѓаните побараа интервенција во постапките за утврдување стаж 
на осигурување, поведени дисциплински постапки, отстранување од работно место и друго. 

Карактеристични беа претставките на граѓани кои се однесуваа на остварување на 
правото на вработување на лица кои неколку пати се пријавувале на огласи за остварување 
на правото за вработување, како и претставки на граѓани за конечно решавање на нивниот 
работен статус по неколкугодишно вршење на работи и работни задачи како привремено 
вработени, волонтери или на неопределено време. 

Народниот правобранител до сите органи кои спроведуваа постапки за вработување 
укажуваше на доследно применување на законските одредби, а особено за водење сметка 
при донесувањето на одлуките за избор, избраниот кандидат во целост да ги исполнува 
општите и посебните услови објавени на огласот, со избраните кандидати да се склучат 
договори за вработување, а до неизбраните кандидати да се достават известувања за 
неизвршениот избор. 

Што се однесува за решавањето на работниот статус, 
односно за остварувањето на правото за трансформација 
на работниот однос, значителен е бројот на позитивно 
решени предмети во кои граѓаните го остварија правото 
на трансформација на работниот однос од определено на 
неопределено работно време. Ова право во поголем број 
го остварија вработените во образованието.  

Оваа извештајна година до Народниот правобрани-
тел беа поднесени претставки кои се однесуваа за спро-
ведено распоредување извршено без водење сметка на 
пропишаната законска постапка, потоа за спроведено 
распоредување на несоодветно работно место на кое 
работникот прима помала плата или работното место не 
одговара на степенот на стручна подготовка на работникот 
кој се распоредува.

И за овие предмети Народниот правобранител до 
органите кои го спроведуваа распоредувањето достави 
укажувања за доследно применување на законските 
одредби, а особено за обврската при спроведувањето 
на постапката за распоредување да се води сметка за 

потребата за распоредување на работникот и дали работникот ги исполнува условите 
предвидени за работното место на кое се распоредува.
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Во врска со распоредувањето и унапредувањето на вработените до Народниот пра-
вобранител беа доставени неколку претставки од повеќе вработени лица во Министерството 
за внатрешни работи кои како учесници во постапките за распоредување, односно 
унапредување по објавени интерни огласи не добиле повеќе од една година никакво 
известување во врска со тоа дали е извршен избор и кој кандидат е избран. Постапувајќи 
по овие претставки Народниот правобранител констатираше дека органот не постапувал 
согласно со одредбите од Правилникот за начинот и постапката за остварување на системот 
на кариера на овластени службени лица.

Во оваа година е забележан зголемен број на поднесени претставки од граѓани кои 
од Народниот правобранител побараа да го остварат правото за отпремнина. Оваа појава 
на неостварување на правото на отпремнина во поголем број се однесува на вработени 
во образованието. Постапувајќи по предметите Народниот правобранител укажуваше дека 
работникот има право на отпремнина по заминување во пензија, а од работодавачите бараше 
законската обврска да ја извршат во најкус временски период.

Зголемен е и бројот на поднесени претставки кои се однесуваат на повреди на права 
заради психичко вознемирување на работното место. Народниот правобранител при ука-
жување на почитувањето на законските одредби наиде и на прифаќање на неговите насоки 
при постапувањето на овие предмети бидејќи работодавачите прифаќајки ги укажувањата 
на Народниот правобранител преземаа мерки во насока на соочување на лицето кое смета 
дека било изложено на психичко вознемирување со лицето извршител на вознемирувањето, 
но од друга страна во ниту еден случај не можеше да констатира таква повреда туку често 
пати доаѓаше до заклучок дека се работи за нарушени меѓусебни односи.   

Во изминатата година актуелен беше и проблемот со поднесените жалби до пора-
нешната владина комисија која одлучуваше во постапка во втор степен и од областа на 
работните односи. Имено, со донесувањето на Законот за основање на државна комисија 
за одлучување во управна постапка во втор степен и постапка од работен однос, настана 
проблем со примената на членот 11 од споменатиот Закон, така што ново формираниот 
орган не постапуваше по незавршените предмети од владината комисија. Овој проблем 
беше присутен и во однос на други области по кои постапува Народниот правобранител, 
поради што беше изготвен Посебен извештај доставен до Владата на Република Македонија 
и доставена Информација до Државната комисија за одлучување во управна постапки и 
постапки од работен однос во втор степен. Оваа интервенција на Народниот правобранител 
резултираше со овозможување граѓаните да го искористат правото на жалба кое им е 
загарантирано со Устав и закон.

При спроведувањето на постапките 
за вработување, нецелосно се разгле-
дува приложената документација од 
сите пријавени кандидати и не секогаш 
се доставува известување до неизбра-
ните кандидати.

Има случаи на постапки за распо-
редување кои се вршат без да се има 
предвид стручната подготовка која ја 
има работникот кој се распоредува.

Работодавачите не секогаш ги извр-
шуваат доследно своите обврски во пос-
тапките на исплата на плата и другите 
надоместоци по основ на работен однос.

Констатации

Во постапките на вработување 
доследно да се применуваат законските 
одредби од аспект на разгледување на 
целокупната документација на пријаве-
ните кандидати пред носењето одлука 
за избор, навремено евидентирање на 
вработувањето и навремено доставува-
ње на известување до неизбраните кан-
дидати. 

Доследна примена на законите 
во сите сфери од областа на работните 
односи од страна на работодавачите.

Работодавачите да не ги занема-
руваат загарантираните права на врабо-
тените, особено правото на исплата на 
плата и отпремнина.

Препораки
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СТАНБЕНИ ОДНОСИ

Со цел подобрување на состојбите во станбената област, остварување на правото на 
соодветно домување, како и почитување на останатите права што ја регулираат станбената 
област, Народниот правобранител и во текот на извештајната година континуирано 
преземаше соодветни дејства и активности. Во таа смисла, Народниот правобранител 
продолжи да постапува по индивидуалните барања на граѓаните за заштита на уставните и 
законските права од оваа област.

Бројот на претставките во 2012 година од станбената област доставени до Народниот 
правобранител е намален во однос на претходната година, но и натаму во најголем број 
случаи се однесуваа на бавното, неко-
ординирано, незаконито, нестручно 
работење на органите кои преземаат 
дејства и донесуваат одлуки во оваа 
сфера, односно Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија и 
неговите подрачни единици, Комисија-
та за станбени прашања на Владата 
на Република Македонија и Министер-
ството за транспорт и врски.

Од вкупниот број доставени прет-
ставки, најбројни беа оние во кои 
подносителите побараа остварување и 
заштита на правата пред Секторот за 
станбено-комунални работи на Мини-
стерството за транспорт и врски, по 
повод поднесени барања за откуп на 
становите соглaсно Законот за продаж-
ба на станови во државна сопственост и 
Законот за домување. Евидентно е дека 
во сите случаи се работи за станови чиј 
правен статус не е регулиран, а во  кои повеќе години наназад живеат лица без оформена 
документација. 

Во конкретните случаи, подносителите се жалеа дека иако се изминати законски пред-
видените рокови, од страна на Министерството за транспорт и врски не им биле доставени 
одговори по повод упатените барања. По спроведените постапки, Народниот поравобранител 
во два случаи констатира дека барателите го пропуштиле законски определениот рок во кој 
можеле да достават барања за откуп и дополнително, за закуп на становите. Во останатите, 
беше констатирано дека постапките на одлучување неоправдано се одолжувале, по што 
Народниот правобранител достави соодветни барања, укажувања и сугестии со кои побара 
преземање  дејства за забрзување на истите. 
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Намален е бројот на претставки што се однесуваат на распределбата на становите по 
„Програма за изградба на станови кои се издаваат на лица со ниски приходи“ и по „Проект 
за домување на социјално ранливи групи“. 

Во текот на извештајната година, граѓаните-сопственици на станови и натаму доста-
вуваа претставките во кои бараа да им се објасни кои се начините за управување со 
станбените згради, како да ја извршат регистрацијата на заедницата во Централниот регис-
тар како правно лице, натаму бараа одговор каде да се обратат доколку не се задоволни од 
управувањето на управителот или претседателот на заедницата на сопственици, односно кој 
орган е надлежен за спроведување надзор над управувањето на заедниците на сопственици. 
Народниот правобранител на сите овие барања навремено одговараше. 

Работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор 
и деловен простор од значење за Републиката и неговите подрачни единици, беше исто така 
предмет на постапување на Народниот правобранител. Во извештајната година, иако во 
помал број, граѓаните се жалеа на несоодветните пресметки на цените на становите што се 
откупуваа, на ненавременото доставување на пресметките до Министерството за транспорт 
и врски, бараа да бидат ослободени од плаќање камата и заостанати долгови на име 
неплатена закупнина. По повод овие претставки, Народниот правобранител покренуваше 
соодветна постапка, а Акционерското друштво навремено постапуваше по дадените интер-
венции. Од тие причини, Народниот правобранител цени дека во извршувањето на законски 
предвидените надлежности, Акционерското друштво постигнало напредок.

До Народниот правобранител беа доставени мал број на претставки кои се однесуваа 
на Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, во кои беа 
истакнати барања за доделување стан под закуп. Народниот правобранител ја потврдува 
констатацијата дека државата се уште недоволно се грижи за правото на соодветно и 
минимално домување за најранливите категории граѓани. Во таа смисла, образложенијата 
што Комисијата и натаму ги доставува до подносителите, но и до Народниот правобранител, 
дека иако барателите ги исполнуваат условите предвидени во Законот за домување, нивните 
барања се одбиваат од причина што нема доволно станбени единици во станбениот фонд на 
државата, не може да бидат оправдани.

Бавно и неажурно работење на 
органите и институциите кои преземаат 
дејства и активности, односно донесу-
ваат одлуки за правата на граѓаните во 
сферата на домување.

Државата се уште недоволно се гри-
грижи за правото на соодветно и мини-
мално домување за најранливите кате-
гории граѓани, со оглед дека издвојува 
недоволно средства за решавање на 
нивните станбени проблеми.

Констатации

Навремено преземање мерки и 
забрзување на постапките на одлучу-
вање во органите и институциите пред 
кои се остваруваат правата на граѓаните 
од станбената област.

Државата да издвојува повеќе 
средства за решавање на станбеното 
прашање на најранливите категории 
граѓани, кои немаат и не се во состојба 
со сопствени средства да обезбедат 
соодветно живеалиште.

Препораки



 
65

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2012

www.ombudsman.mk

СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА

Подобрувањето и одржувањето на стандардот на живеење и добрата социјална благо-
состојба на граѓаните претставуваат синоними на едно општество кое се грижи за социјалната 
правда. Имајќи ја предвид фактичката и реалната состојба, животниот стандард, просечните 
месечни примања, тенденцијата на постојаното покачување на цените, куповната моќ 
на граѓаните, состојбите со невработеноста, сиромаштијата и социјалната исклученост, 
Народниот правобранител смета дека државата треба да обрне посебно внимание со цел 
ублажување на економската и социјалната состојба на невработените, немоќните и на 
неспособните за работа граѓани, односно на лицата во социјален ризик.

Во таа смисла и оваa извештајна година Народниот правобранител при постапувањето 
по претставките констатира низа недоследности во остварувањето на правата на граѓаните 
што претставува дополнително отежнување на и така неповолната положба на социјално 
загрозените  граѓани.  

Имајќи ја предвид содржината на поголемиот број поднесени претставки од оваа област, 
Народниот правобранител утврди дека многу често надлежните органи не спроведуваат 
ефективни, ефикасни и ажурни постапки за остварување на социјалните права на граѓаните 
коишто се наоѓаат во социјален ризик.

Како клучни проблеми се констатирани неблаговременото постапување од страна 
на првостепените органи, односно одолжувањето на постапките при одлучувањето за 
остварување на одредено право од областа на социјалната заштита. Имено, Народниот 
правобранител утврди дека многу често одредени центри за социјална работа ги пречекоруваа 
законските рокови за одлучување по барањата на граѓаните. Во одделни случаи граѓаните 
не беа навремено и уредно известени од страна на надлежните центри за престанокот на 
користење на одредено право и за причината за престанок на правото, односно на граѓаните 
им престануваше исплатата на социјалната помош без да добијат соодветно решение, со 
што беа оневозможени во остварување на правото на жалба пред второстепениот орган. 
По интервенциите на Народниот правобранител надлежните центри, донесуваа соодветни 
решенија и ги доставуваа на граѓаните, кои беа поучувани доколку не се задоволни од 
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донесените решенија да поднесат жалба до надлежниот второстепен орган, при што не ретко 
Народниот правобранител ја продолжуваше постапка доколку оценеше дека неoсновано 
или без целосно и правилно утврдена фактичка состојба е укинато правото.

 Особено во поглед на остварувањето и заштита на социјалните права на граѓаните 
кои ги оспоруваа првостепените решенија заради неправилно утврдена фактичката 
состојба, Народниот правобранител констатира дека и во постапката по поднесена жалба 
второстепениот орган не ја утврдуваше правилно фактичката состојба и доста често ги 
одбиваше жалбите, поради што граѓаните беа принудени да заведуваат постапки пред 
Управниот суд на РМ, со што уште повеќе се одолжуваше постапката и се влошуваше 
социјалната состојба на граѓаните. 

Исто така, не е констатиран напредок во почитувањето на начелото на управната 
постапка за брзо и ефикасно одлучување за правата на граѓаните во второстепените 
постапки, односно многу ретко се одлучува во законски предвидените рокови.

Во одредени случаи социјалните права на граѓаните се укинуваа заради непријавен 
минимален приход остварен во  текот на целата година, на пример 500.00 денари и воедно 
беа задолжувани да ги вратат дотогаш примените средства во текот на подолг временски 
период, со што граѓаните не само што остануваа без единствениот извор на средства за 
егзистенција, туку и се задолжуваа да вратат средства иако немаа таква можност. Во дел 
од ваквите подрастични случаи Народниот правобранител тргнувајќи од утврденото право 
во постапката се повика и на начелото на правичност, укажуваше дека надлежните органи 
постапиле неправично и не го почитувале уставното начело за социјалната праведност и 
социјалната сигурност на граѓаните. Поради тоа, бараше надлежните органи уште еднаш да 
го преиспитаат случајот и да оценат дали со остварувањето на вакви симболични приходи се 
надминува социјалниот ризик и дали со тој приход граѓанинот веќе не е во социјален ризик и 
треба да му се укине правото на социјална помош и при тоа да се задолжи примените средства 
во текот на подолг временски период да ги врати. Имено, Народниот правобранител, иако 
ги имаше предвид законските одредби според кои граѓаните се должни да ги пријават сите 
промени на материјалната состојба, сепак укажуваше дека би требало да се води сметка за 
колкав приход станува збор и дали со приходот што го остварил граѓанинот се надминува 
социјалниот ризик, односно да се води сметка за остварување на грижата на Републиката за 
социјалната заштита на граѓаните согласно начелото на социјална праведност.  

 Во однос на лицата кои не се во можност самостојно да ги извршуваат своите основни 
животни потреби и понатаму Народниот правобранител констатира дека има одолжување на 
постапките за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице 
или постојана парична помош, а тоа особено поради неблаговремено вршење на прегледи 
од надлежните лекарски комисии и ненавременото доставување на мислењата и наодите за 
здравствената состојба на барателот.

Во овој контекст дел од граѓаните кои живеат во пооддалечени места подолг период 
не беа посетувани од комисиите за давање наод, оценка и мислење, поради што имаше 
случаи каде повеќе години се чека комисиите да извршат преглед заради добивање на 
паричен надоместок за помош и нега од друго лице или за постојана парична помош. 
Народниот правобранител интервенираше до сите инволвирани органи со барање да не 
се попречуваат граѓаните во остварувањето на нивните права поради оддалеченоста на 
местото на живеење или поради други неоправдани причини и дури по интервенциите на 
Народниот правобранител дел од граѓаните од оддалечените места по подолг период ги 
остварија правата.

Народниот правобранител и оваа година неколку пати ги посети раселените и бездомните 
лица сместени во Детското одморалиште Чичино село во Сарај и утврди дека во овој објект 
нема соодветни услови за живеење, односно не се обезбедени соодветни здравствени и 
социјални услуги, хигиена и исхрана, а исто така децата не се вклучени во образовниот 
систем. Народниот правобранител достави неколку информации до Министерството за 
труд и социјална политика за утврдената фактичка состојба со укажување најитно да се 
преземат мерки и активности за конечно решавање на проблемот со лицата сместени во 
горенаведениот објект.
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Социјалната сигурност се уште не 
е доволно обезбедена за најзагрозената 
категорија граѓани, поради неажурноста 
или несоодветното постапување на над-
лежните органи, а особено на комисиите 
за оценка на потребата од постојана 
парична помош и надоместок за помош 
и нега од друго лице.

Преземените мерки и активности 
од државата за подобрување на социјал-
ната положба на социјално загрозените 
граѓани не се доволни за ублажување на 
нивната состојба, особено е неповолна 
состојбата на лицата неспособни за 
работа и лицата неспособни сами да се 
грижат за себе, кои немаат ниту еле-
ментарни услови за нормален живот.

Констатации

Потребно е сите видови социјална 
помош да обезбедат реално остварување 
на социјалната сигурност на граѓаните, 
а висината на социјалната помош тре-
ба да се прилагодува сразмерно на 
процентот на пораст на трошоците за 
живот.

Да се преземат мерки за испол-
нување на елементарните потреби на 
загрозените семејствата кои немаат 
никакви приходи. Социјалната поддрш-
ка да ја добиваат граѓаните кои имаат 
реална потреба. 

Потребно е зајакнување на кадров-
ските и техничките капацитети на цен-
трите за социјална работа, со што би се
подобрила нивната ажурност, ефикас-
ност и ефективност при одлучувањето 
за остварување на социјалните права 
кои се од есенцијално значење за граѓа-
ните.

Препораки

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Тргнувајќи од уставната гаранција за обезбедување на социјалната сигурност на 
граѓаните со почитување на темелните вредности на уставниот поредок-хуманизмот, соци-
јалната правда и солидарноста, треба да се обезбедат услови и можности за ефикасно и 
благовремено остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување кои се од 
егзистенцијално значење за граѓаните. Поради тоа надлежните органи треба да ги преземат 
сите можни мерки за да граѓаните навремено и без тешкотии  ги остваруваат овие права. 

Меѓутоа во практиката како и во претходните години и во извештајната година, граѓаните 
бавно и со потешкотии ги остваруваа овие есенцијални права, а често се доведуваа во 
ситуација да останат без средства за егзистенција, затоа што работниот однос им престанал, 

Инаку, во извештајниот период заради добивање појасни информации по однос на 
остварувањето на правата на граѓаните, како и заради подобрување на соработката, беа 
посетени неколку центри за социјална работа и беа дадени повеќе препораки за подобрува-
ње на нивната работа, особено за поефикасно, поодговорно и законито одлучување за 
уставните и законските права на граѓаните. 
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а правото на пензија не го оствариле благовремено или во законскиот рок и тоа најчесто 
поради неoсновано одолжување на постапката пред надлежните органи.   

Во овој извештаен период најголемиот број од претставките се однесуваа на одол-
жување на постапката пред надлежните органи, особено пред второстепениот орган. Пона-
таму за остварување на правото на инвалидска и старосна пензија, а не беа изоставени и 
проблемите со пензискиот стаж и со остварувањето на правото на семејна пензија. Исто 
така иако во помал број беа доставени претставки заради укинување и ограничување на 
правата од пензиско и инвалидско осигурување и заради тешкотии во остварувањето на 
други права од областа на пензиското и инвалидското осигурување.

Во однос на непочитувањето на законските рокови за остварување на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување е констатирано дека најдолготрајно се водеа пос-
тапките за одлучување по поднесена жалба пред второстепениот орган. Надлежната државна 
комисија за одлучување во втор степен во управна постапка и постапка од работен однос 
наследи многу нерешени предмети од претходниот период кога престана да функционира 
надлежната второстепена владина комисија, поради што се зголеми бројот на нерешени 
предмети, а со оглед на тоа што се поднесуваа и нови жалби дополнително се отежна 
работата на новоформираната комисија што доведе до одолжување на постапките пред 
оваа комисија. 

Народниот правобранител оценувајќи дека со долготрајното водење на постапките 
за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се врши повреда 
на правата на граѓаните често интервенираше до надлежните органи, како преку писмени 
барања така и со чести непосредни увиди, при што укажуваше да се преземат мерки за 
забрзување на постапките, но не секогаш се постапуваше по неговите укажувања.           

Во врска со остварувањето на правото на инвалидска пензија граѓаните и натаму 
изразуваа незадоволство и сметаа дека одлуките на надлежните комисии за оцена на 
работната способност не се објективни. И  во овој извештаен период беа поднесени голем 
број претставки поради одолжувањето на постапката за остварување на ова право, затоа 
што долго време функционираше само една комисија заради судските постапки кои се водат 
против членови на овие комисии, а нови членови подолг период не беа избрани. 

Народниот правобранител, во врска со овие поплаки, го информираше Фондот и 
бараше преземање мерки не само за забрзување на постапката туку и за реално утврдување 
на фактичката состојба и донесување објективни наоди, со цел граѓаните кои навистина ја 
имаа изгубено работната способност да го остварат правото на инвалидска пензија. Со оглед 
на тоа што во втората половина на извештајниот период се зголеми бројот на членовите 
на надлежниот орган (од месец септември 2012 година функционираат три комисии) 
ефикасноста на одлучувањето по барањата на граѓаните е значително подобрена.

Граѓаните изразуваа незадоволство и поради законската обврска за контролните 
прегледи по оствареното право на инвалидска пензија, ценејќи дека со тоа се создава 
правна несигурност, меѓутоа со оглед на тоа што таквата можност е предвидена со закон, 
Народниот правобранител немаше можност за интервенција по најголем дел од овие 
претставки. Меѓутоа, имајќи го предвид фактот што со законската регулатива точно се 
определени заболувањата кои не подлежат на контролни прегледи и донесените решенија 
за остварено право на инвалидска пензија не можат да се променат, доколку овие одредби 
не беа почитувани Народниот правобранител интервенираше со препорака да не им биде 
укинато правото на лицата кои трајно ја загубиле работната способност. 

Мал е бројот на претставките во овој извештаен период, што се однесуваа за оства-
рување на правото на инвалидска пензија, чија постапка се одолжува заради предавање 
на дел од предметите на увид и обработка во Министерството за внатрешни работи, поради 
сомневање дека е сторено кривично дело со фалсификувана и сомнителна документација 
за остварување на ова право или поради сомневање дека граѓаните платиле мито за да 
го остварат ова право. Народниот правобранител интервенираше пред Министерството за 
внатрешни работи барајќи при тоа предметите по коишто не е утврдено дека има основ за 
натамошна судска постапка да ги врати кај надлежниот орган за да може граѓанинот да ја 
продолжи започнатата постапка за остварување на правото.
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Инаку во овој извештаен период зголемен е бројот на претставките за остварување на 
старосна пензија. Најголемиот број поплаки за остварување на ова право беше ненавреме-
но и неефикасно постапување на надлежните органи, при што ретко се почитуваа законските 
рокови за одлучување по барањата на граѓаните, заради што Народниот правобранител 
укажуваше дека се врши повреда на правата и интервенираше за забрзување на постапката, 
по што граѓаните ги остваруваа своите права.

Исто како и во претходниот извештаен период, остварувањето на старосната пензија 
најчесто беше оневозможено и поради невнесени или погрешно внесени податоци во матична-
та евиденција, поради неблаговремено платени придонеси или поради неблаговремено 
доставување на потребните податоци до Фондот за пензиското и инвалидското осигурување 
од страна на работодавачите. 

Во поглед на проблемот со наплатата на придонесите, Народниот правобранител 
инсистираше Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да ги преземе со закон пред-
видените 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, во одделни случаи постоеа пречки за наплата на придонесите поради 
отворени стечајни постапки или ликвидирање на фирмата. Во некои случаи пак, граѓаните 
не можеа да го остварат правото на пензија поради неевидентиран пензиски стаж иако 
за истиот бил платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Често истиот не 
беше евидентиран поради недоставување на соодветни докази дека придонесот е платен 
за целиот период во кој граѓанинот работел или пак поради недоставување на потребната 
документација и обрасци од страна на работодавачот, а кои се неопходни за да може да се 
евидентира работниот стаж како пензиски стаж во матичната евиденција на Фондот.          

Бројот на претставките за остварување на правото на семејна пензија и во овој 
извештаен период  беше прилично застапен, што секако е последица на извршените измени 
и дополнувања на Законот за пензиското и инвалидското осигурување со кои се променија 
условите за остварување на правото на семејна пензија, односно е зголемена возраста на 
брачниот другар, вдовицата или вдовецот, при што голем број граѓани поради зголемената 
возрасна граница не можеа да го остварат ова право. Народниот правобранител имајќи ги 
предвид законските решенија во поголем број случаи немаше основ за покренување на 
постапка.

За разлика од претходните години во оваа извештајна година бројот на претставките 
што се однесуваа на пензискиот стаж значително е зголемен. Во одредени случаи, пензискиот 
стаж не се евидентираше во матичната евиденција на Фондот иако придонесот беше платен 
врз основа на судска одлука, затоа што работодавачот не ја платил и каматата за задоцнетото 
плаќање на придонесот. Народниот правобранител во овие случаи интервенираше да се 
евидентира пензискиот стаж за кој се платени придонесите, укажувајќи дека не треба да се 
ограничуваат правата на осигуреникот за кој се платени придонесите, затоа што не е негова 
вина што работодавачот доцнел со уплатата и не ја платил каматата. Имајќи ја предвид 
законската регулатива и веќе изградениот став на Фондот за ова прашање, Народниот право-
бранител сметаше дека овој проблем е надминат, меѓутоа во одредени случаи Фондот и 
покрај плаќањето на придонесот не го евидентираше пензискиот стаж поради неисплатената 
камата и не ги почитуваше укажувањата на Народниот правобранител, поради што граѓаните 
не ги остваруваа  правата. 

Исто така граѓаните наидоа на тешкотии при остварувањето на правото на пензија врз 
основа на меѓународни и билатерални договори, особено при остварувањето на сразмерниот 
дел на пензија или при препензионирањето за стаж остварен во поранешните југословенски 
републики. За надминување на проблемите и забрзување на постапките пред странските 
надлежни органи, Народниот правобранител бараше Фондот во континуитет да се обраќа до 
странските органи. Воедно непосредно контактираше со службените лица при странските 
органи, со што придонесуваше да се забрза постапката, што резултираше со остварување 
на правата на граѓаните. Меѓутоа во одделени случаи постапката се одолжуваше и поради 
тоа што граѓаните не ги доставуваа потребните документи неопходни за остварување на 
правото. Во овие случаи Народниот правобранител ги советуваше како да постапат и по 
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доставувањето на потребните документи интервенираше навремено да се одлучи по бара-
њето или да се исплати веќе остварената пензија.

Во поглед на остварувањето на пензии со странски елемент карактеристично е 
што одолжувањето на постапката најмногу се должи заради намирување на оштетните 
побарувања помеѓу земјите договорнички. За остварување на правото на пензија од други 
држави и оваа извештајна година добрата соработка со омбудсман институциите од другите 
држави, особено со поранешните Југословенски републики продолжи, што секако придонесе 
за забрзување на постапката за граѓаните да ги остварат правата од пензиската област. 

Одреден број на граѓани се жалеа на повреда на правата поврзани со пензијата како 
предмет на извршување. Имено, забележано е зголемено обраќање на граѓаните заради 
задржувањето на дел од пензијата поради неосновано исплатена пензија за што беа донесени 
и судски одлуки, при што Народниот правобранител во најголемиот број случаи констатира 
дека Фондот го почитува законот и врши задржување само на една третина од пензијата. 
Имаше претставки на граѓани кои сметаа дека им се задржува од минималната пензија и 
од паричниот надоместок за телесно оштетување, и тоа повеќе од законски предвидената 
задршка, меѓутоа по спроведената постапка беше констатирано дека надлежниот орган 
постапил согласно законските прописи.

Мал број на претставки во овој извештаен период се однесуваа на проблемите во врска 
со солидарниот фонд, со неостварено право на паричен надоместок за телесно оштетување, 
неостварено право на сместување во пензионерски дом под закуп, право за работа со 
скратено работно време, право на минимална или најниска пензија, право на неисплатена 
отпремнина од страна на работодавачот и слично.

И во овој извештаен период граѓаните во своите претставки поставуваа прашања за 
одредени права од областа на пензиското и инвалидското осигурување, при што Народниот 
правобранител и на овие претставки им обрнуваше должно внимание и им ја појаснуваше 
законската регулатива, како и можностите и условите за остварување на одредени права.

Граѓаните бавно и неефикасно 
ги остваруваат правата од пензиското 
и инвалидското осигурување поради 
неоправданото пролонгирање на пос-
тапките пред надлежните органи. 

Заради отежнатата соработка на 
надлежните органи со Народниот право-
бранител граѓаните со потешкотии ги 
остваруваат правата од пензиското и 
инвалидското осигурување.

Продолжи доставувањето на не-
суштински одговори од надлежните 
органи по барањата на Народниот пра-
вобранител како и отежнатата комуни-
кација со овие органи за остварување 
на правата на граѓаните.

Констатации

Да се запази законскиот рок за 
одлучување по барањата на граѓаните, 
забрзување на постапките по поднесе-
ните жалби на граѓаните, односно побр-
зо и поефикасно одлучување во постап-
ките од втор степен.  

Комисиите за оценка на работната 
способност побрзо, поефикасно и секако 
објективно да одлучуваат, согласно пра-
вилно утврдената фактичка состојба 
во однос на работната способност на 
граѓаните. 

Да се достават целосни и правилни 
одговори по барањата на Народниот 
правобранител, за да не се попречува 
неговото благовремено обезбедување 
заштита на правата на граѓаните.

Препораки
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ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА

Согласно Уставот на Република Македонија секој граѓанин во Република Македонија 
треба непречено да го остварува правото на здравствена заштита и да ја исполнува својата 
должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. Ова уставно 
право во практиката се остварува со доста тешкотии и проблеми, што може да се констатира 
од постапувањето на Народниот правобранител по поднесените претставки, чијшто број во 
извештајниот период е зголемен за разлика од претходната година.

Имено, претставките што граѓаните ги доставија до Народниот правобранител од 
областа на здравствената заштита и здравственото осигурување, според нивната бројност 
покажуваат дека еден од најзастапените проблеми за остварување на правата од оваа област 
е одолжувањето на постапката пред надлежните органи, особено пред второстепениот 
орган, а не е ни мал бројот на претставки што се однесуваат на рефундирање на средства 
за извршени здравствени услуги што требало да бидат на товар на Фондот, а осигурениците 
ги платиле со сопствени средства. Исто така, граѓаните се соочуваа со проблеми во 
остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување, благовременото 
користење на здравствените услуги и плаќањето на партиципација за одредени здравствени 
услуги. Како посебен проблем кој исто така беше застапен во извештајниот период, е и 
одолжувањето на постапката или не давањето соодветен наод и оценка за спреченост од 
работа, како и во поглед на признавањето или исплатата на паричен надоместок поради 
бременост, раѓање и мајчинство и паричен надоместок за отсуство од работа поради болест 
или повреда. Иако во помал обем, до Народниот правобранител беа поднесени и претставки 
заради несовесно, нестручно и неквалитетно лекување, а не изостануваа и претставките за 
остварување на правото на лекување во странство.

Во извештајниот период граѓаните најчесто бараа интервенција од Народниот право-
бранител поради неоправданото одолжување на постапките при остварувањето на правата 
од здравствената заштита и здравственото осигурување и тоа пред Министерството за 
здравство како второстепен орган. Народниот правобранител констатира дека и оваа година 
надлежните органи недоволно ажурно постапуваа по барањата на граѓаните, а особено по 
поднесените жалби како и непостапување или пролонгирање на постапката по донесени 
пресуди, со што граѓаните се попречуваа во остварувањето на уставно загарантираното 
право на здравствена заштита.

Народниот правобранител со цел надминување на овој проблем достави повеќе 
барања до надлежните органи, изврши повеќе непосредни увиди, а неретко доставуваше 
и посебни извештаи до министерството, односно до министерот за здравство, поради 
непостапување по неговите барања и по барањата на граѓаните, со што се попречуваше во 
постапувањето, а особено граѓаните беа оневозможени благовремено да ги остварат своите 
права по доставените барање или жалби. Меѓутоа и покрај поголемиот број интервенции 
на Народниот правобранител подолг период не се постапуваше по барањата и жалбите на 
граѓаните, ниту се одговараше на барањата и интервенциите на Народниот правобранител. 
Поради тоа Народниот правобранител достави и Посебен извештај до Владата на Република 
Македонија со кој ја информира за состојбата во остварувањето и заштитата на правата 
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на граѓаните и за попреченоста на Народниот правобранител во постапувањето по подне-
сените претставки. По многубројните интервенции на Народниот правобранител, во втора-
та половина од извештајниот период, по најголем број од барањата и интервенциите 
на Народниот правобранител беше постапено, односно беа донесени соодветни акти по 
барањата и жалбите на граѓаните, но сепак може да се констатира дека проблемот се уште 
не е надминат, затоа што пред министерството како второстепен орган и натаму постојат 
многубројни нерешени предмети по поднесени жалби.

Дел од претставките се однесуваа на рефундирање на средствата, односно за оства-
рување на правото на надоместок на трошоци за лекување во здравствени установи. По 
овие претставки, граѓаните кои ги исполнуваа законските услови го остваруваа правото 

по интервенциите на Народниот 
правобранител. Меѓутоа, продол-
жи практиката надлежните орга-
ни да ги одбиваат барањата за 
рефундирање средства за извр-
шени здравствени услуги во здрав-
ствени установи со кои Фондот за 
здравствено осигурување нема 
склучено договор, затоа што со 
законската регулатива и покрај 
донесените одлуки на Уставниот 
суд на Република Македонија 
повторно се предвиде можност за 
признавање на трошоците само за 
искористени здравствени услуги 
во здравствени установи со кои 
фондот има склучено договор. 

За разлика од претходно, во оваа извештајна година зголемен е бројот на претставките 
што се однесуваа за остварување на правото на рефундирање на средства за лекови или 
медицински помагала, што граѓаните ги набавиле со лични средства иако паѓаат на товар на 
Фондот и требало да ги обезбедат здравствените установи, особено при болничко лекување. 
Овие права граѓаните тешко ги остваруваа или при остварувањето се судруваа со проблеми 
поради долготрајноста на постапката или поради рефундирање на помал износ од оној што 
го платиле, но по интервенциите на Народниот правобранител во рамките на законската 
регулатива граѓаните овие права ги остваруваа. 

Понатаму, значителен број на претставки се однесуваа на ограничувањето на правата 
од задолжителното здравствено осигурување поради неплатен придонес од поранешен 
период или по основ кој престанал да постои. При тоа иако тековно пристигнатиот придо-
нес благовремено го плаќаа граѓаните не беа третирани како осигуреници. Народниот 
правобранител повторно му укажуваше на Фондот дека на овие осигуреници треба да им се 
издаваат потврдите за здравствено осигурување, затоа што го плаќаа тековно пристигнатиот 
придонес и треба да се третираат како здравствено осигурани. Во врска со овој проблем 
Народниот правобранител укажуваше дека има законски можности за наплата на заостанатиот 
долг, меѓутоа, Фондот тргнувајќи од законската одредба според која за осигурениците за кои 
Фондот ќе утврди дека придонесот не е редовно уплатуван или уплатата задоцнила повеќе 
од 60 дена, правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица ги 
ускратуваше, освен правото на итна медицинска помош. При тоа Фондот ги ускратуваше 
правата се до намирувањето на сите доспеани, а ненаплатени придонеси, па според тоа и 
покрај интервенциите и укажувањата на Народниот правобранител дека Фондот не може да 
го наплатува редовно тековниот придонес, а на осигурениците да не им издава потврда за 
тоа и да не им овозможува да користат здравствена заштита како осигурени лица, Фондот 
остана на својот став и граѓаните не можеа да добиваат потврди за платен придонес и 
својство на осигурено лице, се додека не го платеа заостанатиот придонес.  

Мал број претставки беа поднесени поради непризнавање својство на осигурено лице 
на граѓаните кои немаа друг законски основ, при што Народниот правобранител во сите 
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случаи кога граѓаните ги исполнуваа законските услови интервенираше да им се признае 
својството на осигурено лице, по што надлежните органи постапуваа, а на граѓаните кои 
не ги исполнуваа законските услови им даваше појаснување за законската регулатива и 
условите кои треба да ги исполнат за да го остварат ова право.

Дел од претставките се однесуваа на повреда на правото за признавање или исплата на 
надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство и 
тоа поради одолжување на постапките за признавање на правото, погрешно пресметување на 
висината на надоместокот и неисплаќање на надоместокот поради неплатени придонеси. По 
многубројните интервенции на Народниот правобранител во најголем број случаи граѓаните 
ги остваруваа правата на надомест на плата поради бременост, раѓање и мајчинство.

Понатаму, до Народниот правобранител беа доставени и претставки за надоместок 
на плата поради отсуство од работа поради болест или повреда, претставки за оцена на 
работната способност и спреченоста од работа. Во некои случаи Народниот правобранител 
интервенираше за правилно утврдување на фактичката состојба и по неколку интервенции 
граѓаните го остварија правото, меѓутоа, за некои случаи Народниот правобранител оцени 
дека нема повреда на правата поради што и не поведе постапка.

Исто така, до Народниот правобранител се доставени претставки од граѓани кои се 
жалеа на несоодветно, нестручно и неквалитетно лекување. По овие претставки Народниот 
правобранител бараше да се преиспитаат случаите, а за таа цел по барањата на Народниот 
правобранител се формираа посебни стручни комисии кои утврдуваа дали станува збор за 
несовесно и нестручно лекување. Во случаите по кои постапуваше Народниот правобранител, 
иако беа формирани стручни комисии не беа утврдени пропусти во лекувањето, поради што 
Народниот правобранител немајќи можност стручно да оценува дали имало или не нестручно 
и несовесно лекување,  граѓаните ги упатуваше да покренат судска постапка. 

За разлика од претходните години  во овој извештаен период поднесени се мал 
број претставки кои се однесуваа на остварување на правото на лекување во странство. 
Граѓаните најчесто се жалеа поради неблаговременото добивање одговори по барањата за 
одобрување лекување во странство, а дел од граѓаните се жалеа дека надлежните органи 
неосновано ги одбивале нивните барања не земајќи ја предвид приложената медицинска 
документација и фактите дека не постојат услови и можности за лекување во здравствените 
установи во Републиката. Народниот правобранител интервенираше да се забрза постапката 
и правилно да се утврди фактичката состојба, па доколку се оцени дека лекувањето не може 
да се обезбеди во Република Македонија, да се овозможи лекување во странство, по што 
дел од граѓаните го остваруваа ова право.  

Беа доставени и претставки на граѓани кои се однесуваа на нееднаков третман на 
граѓаните при склучувањето на договорите и основањето на здравствени установи, по кои 
Народниот правобранител се обрати до Министерството за здравство укажувајќи на повреда 
на правата на граѓаните со нееднаквиот третман на граѓаните доколку не бидат вклучени во 
мрежата на здравствените установи, со оглед на тоа што тие се јавиле на јавниот повик, ги 
исполнувале предвидените услови, но и покрај тоа Фондот не им овозможи склучување на 
договори. Постапката по наведените претставки се уште е во тек.

Во овој извештаен период Народниот правобранител постапуваше и по претставки на 
граѓани заради несоодветно постапување на медицински лица во одредени здравствени 
установи, односно затоа што им се наплаќала повисока партиципација од законски 
предвидената, без при тоа да им биде издадена фискална сметка, како и затоа што им се 
задржувале личните документи поради неплаќање на партиципацијата или другите парични 
средства со кои ги задолжувале одредени здравствени установи. Во врска со неоснованото 
задржување на личните документи на граѓаните заради неплатени средства за користење 
на одредени здравствени услуги Народниот правобранител им укажа на здравствените 
установи дека нема основ здравствената установа да им ги задржува личните документи 
на граѓаните и дека е незаконски здравствените установи да применуваат вакви методи 
за „ присилна наплата “ на средствата за извршени здравствени услуги, туку дека треба 
да ги користат законски утврдените начини за наплата на побарувањата од осигурениците 
и другите граѓани кои користеле одредени здравствени услуги. Воедно, по барање на 
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Народниот правобранител надлежните органи извршија соодветен надзор и контрола во 
наведените здравствени установи, при што беа утврдени неправилности во работата на дел 
од посочените здравствени установи, за што се преземени соодветни мерки.

Заради ненавремено постапување 
по барањата граѓаните беа попречувани 
во остварување на правата од здрав-
ствена заштита и здравствено осигуру-
вање.

Надлежните органи, особено Минис-
терството за здравство и оваа година 
неблаговремено постапуваа по бара-
њата на граѓаните, но и по барањата 
и интервенциите на Народниот право-
бранител.

Констатации

Неопходно е да се создадат норма-
тивни и практични услови и еднакви мож-
ности секој граѓанин да го оствари пра-
вото на здравствена заштита и здрав-
ствено осигурување.  

Да се зајакнат кадровските и тех-
ничките услови на Фондот за здравстве-
но осигурување и министерството за 
ефикасно и законито постапување по 
барањата и жалбите на граѓаните.

Препораки

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Воведни напомени

Повреда на правата и најдобриот интерес на децата во семејството, установите и 
институциите кои треба да се грижат за децата, Народниот правобранител констатира и 
во 2012 година. Потешкотии во остварувањето на правата на децата од различни области, 
меѓу другото, се забележани и заради тоа што се уште децата не се третираат како субјекти 
со посебни права, интереси и обврски, не се вклучуваат во донесувањето одлуки кои се 
однесуваат на нивните права и интереси, односно многу малку се посветува соодветно 
внимание на мислењето и ставот на децата од страна на субјектите кои треба да се грижат 
за нивните права и интереси. 

Во извештајниот период е забележано зголемување на бројот на претставките за 
заштита на правата на децата, но не се променија проблемите со кои се соочуваат децата. 
Постапувањето по претставките покажа дека се потребни поголеми активности од сите 
субјекти за почитување на основните принципи за недискриминација, најдобриот интерес 
и учеството на децата и за нивно доследно и целосно имплементирање во практиката при 
остварувањето и заштитата на детските права.
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Права на детето во семејството

Според Конвенцијата за правата на детето, детето е човечко суштество кое нема 
навршени осумнаесет години. Тоа не значи дека до полнолетството децата треба да се 
третираат само како неми набљудувачи на она што се случува, а се однесува на нив. Напротив, 
детето кое е способно да формира свое мислење, покрај правото на сопствено мислење има 
право на слободно изразување на тоа мислење по сите прашања кои се однесуваат на него, 
при што на неговото мислење треба да му се посвети потребно внимание во согласност 
со годините на живот и зрелоста на детето. Ова право детето го има во семејството, во 
институциите кои одлучуваат за неговите права и обврски, но истото треба да се земе 
предвид и при креирањето на политиката со цел детските права да имаат приоритет.

Во овој контекст и при остварувањето на правото на детето да одржува лични и 
непосредни односи и контакти со родителот со кого не живее, неопходно е да се слушне 
мислењето на детето, секако согласно неговата возраст и зрелост и при одлучувањето да се 
има предвид неговиот став и најдобриот интерес.

Од друга страна, фактот дека претставките повторно беа доставувани од родителите 
или други лица во име на децата, а не од самите деца, укажува на веќе констатираната 
потреба од поголемо запознавање на децата со нивните права и обврски предвидени во 
Конвенцијата за правата на детето и правната регулатива во Република Македонија, со цел 
децата да умеат да ги препознаваат правата и повредите на нивните права, но и да знаат 
каде може да се обратат за заштита.

Правото на детето да одржува лични контакти со родителот со кого не живее кое е 
дел од семејните права и во извештајната година беше најчеста причина за поднесување на 
најголемиот број претставки во однос на заштита на правата на децата. Меѓутоа, како и во 
изминатиот период поплаките ги доставуваа родителите, други членови во семејството или 
здруженија на граѓани, додека децата иако инволвирани во проблемот беа само „страна“ 
во чие име се донесуваа одлуки или се бараше заштита. Во случаите кога кај децата се 
појавуваше отпор за одржување на лични контакти со родителот со кого не живее во 
најголем број од случаите постапките се одолжуваа, без да бидат преземени активности 
за откривање на причината за отпорот и без да се работи со детето за надминување на 
пројавениот отпор, со што личните контакти не се остваруваа, што во најголем број случаи 
негативно се одразуваше на правилниот психофизички развој на децата.

Народниот правобранител посвети посебно внимание на ова прашање особено во однос 
на донесувањето и извршувањето на одлуките на надлежните центри за социјална работа. 
Имено, постапувајќи пред надлежните центри за социјална работа со цел остварување на ова 
право на детето гарантирано со меѓународната и домашната правна регулатива, укажа на 
потребата од следење на семејството, поточно надзор на вршењето на родителското право 
пред да се одлучи за некое барање или да се преземе некое дејствие од страна на центрите. 
Според Народниот правобранител редовното и континуирано следење на семејствата во кои 
се нарушени брачните односи и семејните врски ќе им помогне на центрите за социјална 
работа да имаат реална слика за семејството и состојбата на детето од социјален, образовен, 
воспитен и друг аспект, а со тоа и одлуките што ќе ги донесат би биле сеопфатни и во 
најдобар интерес на детето.

Продолжи и практиката еден од родителите да го оневозможува одржувањето контакти 
на детето со родителот со кого не живее со што децата повторно беа користени како средство 

Што покажуваат постапувањата на Народниот правобранител?
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за расчистување на проблемите помеѓу возрасните, односно родителите. За разлика 
од претходната година, во 2012 година некои од центрите започнаа да ги применуваат 
предвидените мерки во Законот за семејството спрема родителот за оневозможување на 
одржувањето на средбите, а во случаите кога не беа применувани овие мерки последиците 
беа очигледни како во однесувањето на детето така и одбивањето да се види со родителот 
со кого не живее. 

Поради сериозноста на проблемот и чувствителноста на прашањето, Народниот право-
бранител минатата година одржа тркалезната маса посветена на правото на детето да 
одржува лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее. Дискусиите го 
потврдија ставот и залагањето на Народниот правобранител за континуирано советувалишно 
и стручно работење со детето, но и со 
семејството во целина, како и благовремено 
барање други мерки меѓу кои и потреба од 
упатување во специјализирани установи 
заради советувалишна работа и помош 
на семејството и детето, за да се подобри 
состојбата во семејството во целина. Конста-
тациите и препораките на Народниот пра-
вобранител по однос на правото на не-
пречени лични контакти меѓу детето и 
родителот со кого не живее се објавени и 
на веб-страната на институцијата.

Од друга страна зачестија претстав-
ките за незадоволство кај граѓаните од 
постапувањето на центрите и забелешките 
по однос на „стручноста“ во постапувањето 
по предметите што се однесуваат на оства-
рувањето на претходно наведеното право 
на детето. Народниот правобранител поста-
пувајќи по овие поплаки преку Министер-
ството за труд и социјална политика побара вршење стручен надзор над работата на 
стручните тимови во центрите за социјална работа од страна на Заводот за социјални 
дејности и во најголемиот број случаи барањата на Народниот правобранител за стручен 
надзор беа прифатени. Заводот имајќи го предвид најдобриот интерес на детето им даваше 
насоки на стручните тимови за правилно и соодветно постапување по конкретни предмети, 
укажуваше на потребата за советодавна работа со детето и со семејството во целина за 
надминување на таквата состојба и на потребата од преземање други неопходни мерки за 
непречено остварување на правото на детето да живее со двајцата родители и во таа смисла 
да одржува редовни квалитетни лични контакти со родителот со кого не живее .

Иако не е голем бројот на претставките кои се однесуваа на непостапување на центрите 
за социјална работа за одземање на детето од едниот и негово предавање или враќање кај 
другиот родител, сепак постапувањето по истите укажува дека потребни се активности за 
подобрување на работата на надлежните органи особено за подобрување на координацијата 
помеѓу нив и динамиката на постапување. Имено, Народниот правобранител констатира 
дека овој проблем се уште е присутен и нема некои позначајни промени во однос на долгите 
постапки со што детето/цата иако со соодветен акт се доделени кај родителот, заради 
неуспешните обиди за одземање и враќање на децата кај родителот со кого би требало да 
живеат во суштина подолго време остануваат кај другиот родител, па дури и кај лице/ца кои 
правно немаат никаква поврзаност со детето. 

Народниот правобранител интервенира и во неколку случаи за лични односи и контакти 
помеѓу деца државјани на Македонија и родители кои живеат во странство. Тргнувајќи од 
Конвенцијата за правата на детето која ова право на детето му го гарантира и кога детето 
или едниот родител живеат во друга држава, Народниот правобранител бараше надлежните 
органи да постапат согласно Хашката конвенција за граѓанско правните аспекти на 
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Семејно и друг вид насилство врз децата

Конвенцијата за правата на детето и домашната правна регулатива обврзуваат да се 
преземат мерки за заштита од секаков вид насилство и злоупотреби на децата. Наспроти 
ваквата определба децата повторно се јавуваат како жртви на насилство во семејството, 
во училиштата, а се забележани и случаи на насилство врз децата и од страна на возрасни 
лица, како и насилство меѓу самите деца. Народниот правобранител соодветно реагираше 
пред надлежните органи, а покрај по поднесени претставки за ова прашање покренуваше 
постапка и по сопствена иницијатива. 

Поплаки за семејно насилство кај Народниот правобранител беа поднесени најмногу 
од лица од женски пол и тоа заради нивна заштита, но и за заштита на децата, а имаше 
и случаи за заштита од семејно насилство и на постари лица. Годинава беа забележани 
случаи кога од едно исто лице неколку пати се поднесуваа претставки за заштита од 
семејно насилство затоа што се продолжуваше со насилството. При постапувањето по овие 
претставки Народниот правобранител констатира неизвршување на изречените мерки и со 
цел заштита на жртвата/ите се интервенираше за сместување во Центар за заштита на 
жртви од семејно насилство или т.н. Шелтер центар. Во однос на децата се констатира дека 
во семејство во кое се случува семејно насилство децата се жртви без оглед дали директно 
биле изложени или биле сведоци на насилството, поради што покрај заштита на возрасната 
жртва пред надлежните центри се интервенираше да преземат мерки за заштита на децата 
и остварување на нивните права во семејството каде се врши насилство, а укажуваше и за 
доследно почитување на Законот за семејството по однос на предлагање мерки за заштита 
од семејно насилство.

По однос на насилство врз ученици (физичко и психичко малтретирање) од страна 
на наставниот кадар или други вработени лица, во извештајниот период претставките се 
однесуваа за заштита од психичко малтретирање на децата од наставниот кадар, но не 
изостанаа и претставки со укажување за физичко малтретирање на децата од страна на 
родители на ученици. Со цел непречено остварување на воспитно - образованиот процес 
и целите на образованието, Народниот правобранител укажуваше дека образованието на 
детето треба да биде насочено врз развојот на неговата личност, надареноста и менталните и 
физичките способности, како и на обврската на училиштата да преземат мерки за одржување 
на дисциплината во училиштата на начин кој ќе го почитува детето и неговото достоинство 
како личност, а не со примена на насилство и малтретирање. Во тој контекст покрај обра-
ќањето до директорите на училиштата и стручните служби со случаите на пријавено 
насилство, ги запознаваше надлежните просветни инспекторати како на локално така и на 
централно ниво со цел преку надзор да се утврди фактичката состојба и да се преземат мерки 
спрема сторителите на насилството, односно за санкционирање на негативното однесување 
кон децата. Во случаи кога насилството беше потврдено спрема сторителите беа преземени 
мерки и тоа најчесто опомени спрема наставниот кадар, а беа изречени и парични казни.

Во јавноста особено беше актуелно насилството помеѓу децата во училиште и надвор 
од него со што повторно се отвори прашањето за безбедноста на децата во училиштата. 
Народниот правобранител со информација до министерот за образование и наука побара  
изнаоѓање системско и нормативно решение за создавање услови за физичка безбедност 
во училиштата, па и преку контрола дали децата или тие што влегуваат во училиштата 
носат со себе оружје. Меѓу другото укажа дека е неопходна проактивна улога на стручните 
служби во училиштата во контактите со учениците и со нивните родители, соработка со 
надлежните во центрите за социјална работа, се со цел подигање на воспитната компонента 
од образовниот процес, превенирање на проблемот и преземање навремени мерки за 

меѓународно грабнување деца, а во друг случај водеше постапка за назначување старател 
на дете и донесување решение од надлежниот Центар за социјална работа по завршување на 
постапката за постапување, согласно споменатата Конвенција кои успешно беа завршени.
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спречување евентуално ескалирање на негативното однесување на децата и спречување на 
сите девијантни и несоодветни однесувања во училиштата. 

Фактите потврдуваат дека се уште секое училиште само определува на кој начин 
ќе го обезбеди училиштето, а со тоа и сигурноста на учениците за време на воспитно-
образовниот процес. Најчесто се применува контролиран пристап до училиштата, дежурни 
ученици (наставници), видео надзор (безбедносни камери), или пак преку ангажирање на 
обезбедување и ангажирање на полицаец. Со оглед на фактот дека и понатаму се случуваат 
физички пресметки во училиштата, се потврдува потребата за дејствување на сите субјекти 
во општеството важни за децата со цел превенирање и разрешување на конфликтите и 
пројавената нетолерантност меѓу деца-
та. Меѓу другото, од голема важност е 
да се едуцираат младите на ненасилно 
однесување преку запознавање со 
основните слободи и права и обврските 
на децата, едукација на децата, на нас-
тавниците, родителите, службените лица
за доследно почитување на правата 
на децата и за обврската на сите за 
почитување на правата на другите. 
Исто така, неопходно е вклучувањето 
на центрите за социјална работа зара-
ди надминување на состојбите во семеј-
ството за децата кои покажуваат анти-
педагошко, насилно или друг вид несо-
одветно однесување во училиштата или 
надвор од нив.

За облиците на насилство врз децата и меѓу децата Народниот правобранител одржа 
тркалезна маса на која меѓу другото укажа дека семејството и училиштето треба да 
овозможат безбедност и сигурност и да ги воспитуваат децата на ненасилно однесување , а 
општеството (заедницата) треба активно да се заложи за редуцирање на какви било форми 
на насилно однесување и да промовира здрави животни стилови. 

Народниот правобранител смета дека проблемот со насилството е комплексен и 
потребни се поопсежни анализи за утврдување на причините кои доведуваат до агресивност 
на децата или на наставниците кон децата, а потребно е и утврдување на конкретни и 
ефикасни мерки за да се превенира и да се спречат појавите на секаков вид насилство над 
децата кое има далекусежни последици во нивниот понатамошен развој.

Заштита на децата од информации кои штетно влијаат на 
нивниот развој
Следејќи ја состојбата со остварување на правата на децата во услови на постојан 

развој на технологијата, како и достапноста до информации на децата и младите, Народниот 
правобранител констатира дека информациите достапни за децата преку разни медиуми и 
технологии не секогаш се соодветни и корисни за нивниот развој. Имено, денешниот начин 
на примање информации (медиумски и по електронски пат) се повеќе станува начин на 
кој децата и младите го формираат својот став кон состојбите во општеството и развиваат 
перцепција за начинот на кој таа функционира. Оттука, несомнено е дека информациите 
кои допираат до децата и младите, треба да одат во насока на тоа што значи формирање на 
правилни критериуми за животните и општествени вредности и да придонесат кон градење 
на здрави личности. 

 Иако бројот на претставките доставени во врска со ова прашање во извештајниот 
период е незначителен, општите состојби неминовно го налагаат заклучокот дека децата 
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секојдневно примаат информации кои не само што се штетни за правилно формирање на 
нивните ставови, туку се штетни и од психолошка гледна точка и негативно влијаат на 
нивниот правилен раст и развој. 

Имено, на децата им се достапни емисии и програми кои со својата насилна содржина 
во никој случај не можат да влијаат соодветно. Од друга страна е и влијанието на разните 
социјални мрежи преку кои се пренесуваат пораки кои наместо да го јакнат чувството за 
хумани вредности, почитување на различностите и толеранција, им го јакнат чувството на 
недоверба, па и страв за различните од нив. 

Имајќи ја предвид обврската предвидена во Конвенцијата за заштита на децата од 
информации несоодветни за нивниот правилен раст и развој, Народниот правобранител 
организира тркалезна маса посветена на оваа тема поддржана од Амбасадата на Кралството 
Холандија во Република Македонија. Воедно, како член на Мрежата на омбудсманите за 
деца од Југоисточна Европа CRONSEE Народниот правобранител на темата на заштита на 
децата од злоупотреби на Интернет расправаше и на Годишната конференција одржана во 
Будва.

Дискусиите во двата настани потврдија дека односите со децата ја налагаат потребата 
од соработка и отворен разговор, разбирање и меѓусебно почитување и доверба. Доколку 
на овие основи се гради и развива односот родител-дете од најраната возраст на детето, 
тоа без страв ќе може да бара помош за сите ситуации кои може да го повредат и да го 
загрозат, вклучително и по пат на Интернет. Од друга страна надлежните органи треба 
многу посериозно и доследно да си ја извршуваат својата улога во насока на лимитирање 
на информациите што им се достапни на децата и да постапуваат согласно утврдените 
стандарди со цел информациите кои допираат до децата и младите да одат во насока на тоа 
што значи формирање на правилни критериуми за животните и општествени вредности и да 
придонесат кон градење на здрави личности, што меѓу другото ја налага потребата преку 
разните видови медиуми да има повеќе образовни емисии и програми кои ќе ги едуцираат 
не само децата, туку и возрасните. 

Одделението за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби во 2012 
година продолжи да ја следи состојбата со остварување и заштита на правата на лицата/
децата со посебни потреби за кои е забележано зголемување на бројот на претставките 
во однос на претходната година. Претставките се однесуваа на вклученоста на децата 
во редовното образование, користење на права од здравствена заштита и здравствено 
осигурување, сместување на лица со посебни потреби во установа за социјална заштита, 
користење на права од социјална заштита, оддолжување на постапка пред второстепен орган 
за остварување на права од здравствена заштита, непостапување по барања за остварување 
на права на лица со посебни потреби, како и претставки за ненавремено исплаќање на 
повраток на придонесите за самовработено инвалидно лице.

Според Народниот правобранител, лицата со посебни потреби поради нивниот хен-
дикеп многу почесто се судруваат со разни потешкотии во нивното секојдневие, бидејќи не 
секогаш им се овозможуваат правата што им припаѓаат на сите граѓани. 

Заложбите од сите треба да бидат насочени кон унапредување, заштита и целосно 
уживање на сите човекови слободи и права, почитување на достоинството на овие лица, 
без каква било дискриминација врз основа на инвалидност. Тоа меѓу другото подразбира 
нивно целосно и ефикасно учество и вклученост во општеството врз рамноправни можности 
и обезбедување на соодветен пристап до сите добра и услуги. 

Постапувањето по претставките покажа дека лицата со посебни потреби се соочуваат 
со проблеми при остварувањето на правата особено во областа здравствена заштита, 
проблеми при упатување на лекување во странство особено заради долгите постапки при 
одлучувањето. Во еден случај по кој Народниот правобранител постапува подолго од една 

Права на лицата/децата со посебни потреби
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година и се уште нема разрешница родителите се принудени секој месец на сопствен трошок 
да ги обезбедат лековите за детето затоа што не се на позитивната листа, а чинат многу, а 
прекинот на терапијата би го довел во опасност животот на детето. Меѓутоа и покрај сите 
заложби на Народниот правобранител и на родителите од страна на надлежните органи не 
се преземени мерки за надминување на проблемот на детето и обезбедување највисоко 
ниво на здравствена заштита како право гарантирано со Конвенцијата за правата на детето. 

Народниот правобранител констатира дека и децата со изгубен вид, како и новите 
случаи на лица (деца) кои во меѓувреме го изгубиле видот не можат да го остварат правото 
на посебен додаток, затоа што Комисијата која треба да им издаде Наод, оценка и мислење, 
односно која треба да изврши рекатегоризација на инвалидитетот не функционираше повеќе 
од една година.

Постапувајќи по претставка од Здружение на родители на деца болни од прематурна 
ретинопатија „Види ме“, Народниот правобранител констатира дека со нефункционирањето 
на надлежната комисија родителите на лицата (децата) со оштетен вид се попречени во 
остварување на правото на посебен додаток и не по нивна вина се доведени во ситуација 
да го изгубат ова право. Со цел остварување на правото на посебен додаток на овие 
лица Народниот правобранител достави укажување до Министерството за здравство, 
Министерството за труд и социјална политика и до ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје кое укажување е прифатено и надлежната комисија отпочна со работа.

Правата на лицата со посебни потреби како пациенти беше тема на тркалезна маса во 
организација на Народниот правобранител во рамките на Твининг проектот за поддршка на 
македонскиот омбудсман на која присуствуваа надлежни органи и институции кои работат 
на оваа проблематика, претставници на невладини организации и здруженија на граѓани, 
како и претставници од шпанскиот Национален омбудсман и Медијаторот на Франција. Од 
дискусиите на оваа тркалезна маса  произлегоа повеќе препораки и беа усвоени заклучоци 
за да се создадат нормативни и практични услови за користење здравствени услуги за лицата 
со посебни потреби со највисоки стандарди без дискриминација и во ист обем, квалитет 
и стандард на бесплатна или достапна медицинска нега. Овие заклучоци и препораки се 
објавени  на веб-страната на Народниот правобранител.

Во 2012 година беа констатирани проблеми и во остварувањето на правото на 
образование на децата со посебни потреби вклучени во редовното образование. Имено, од 
доставените претставки Народниот правобранител утврди дека и покрај промовирањето на 
инклузивното образование не секогаш децата со посебни потреби непречено го остваруваат 
ова право во редовното образование и тоа заради притисоците од родители на другите 
деца кои бараа  децата со посебни потреби да бидат испишани од паралелките во кои учат 
нивните деца, со образложение дека го попречуваат образованието на нивните деца.  

Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител бараше училиштето/ата да 
вработат соодветно стручно лице (дефектолог) за работа со овие деца, а не детето да биде 
испишано од редовното училиште. 

Народниот правобранител е на мислење дека децата со посебни потреби зависно од 
нивната состојба треба да бидат запишани во редовното образование и при тоа да имаат 
еднаков третман како и другите деца без никаква дискриминација и без предрасуди, да бидат 
прифатени од средината и да им се обезбедат услови за редовна посета на образованието 
со стручна помош од стручни лица за совладување на материјалот.

Исто така, Народниот правобранител посети поголем број дневни центри за лица со 
посебни потреби при што покрај констатираните позитивни придобивки и големата помош за 
овие лица и за семејствата, сепак се констатирани и одредени проблеми со кои се соочуваат 
овие дневни центри во работењето. Констатирано е дека во овие дневни центри не секогаш 
има доволно материјални средства за нормално одвивање на секојдневните неопходни 
активности и задачи и дека сите центри не располагаат со соодветен и потребен стручен 
кадар, технички и финансиски средства. 

Посетите на дневните центри потврдија дека функционирањето на овие центри е добро 
решение, затоа што децата излегоа од семејството, преку нив се обезбедува посебна грижа 
и помош за децата и за нивните семејства, се врши рехабилитација и социјализација на 
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лицата со посебни потреби, се поттикнува активно учество на лицата со посебни потреби во 
општествениот живот. Воедно, со прифаќањето на лицата со посебни потреби се стимулира 
и се дава поддршка за надминување на состојбата со социјалната изолација на овие лица 
заради нивно полесно адаптирање во нови средини, а забележани се позитивни промени во 
однесувањето кај децата со посебни потреби и меѓу другото кај децата/лицата се развиваат 
одредени вештини и способности, се зголемува личната самостојност, комуникативните и 
работни способности, моториката и говорот и се гради свеста за соодветен и правилен однос 
кон лицата со посебни потреби.

Со ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност на Обединетите 
нации државата се обврза да ги почитува правата на лицата со инвалидност и да придонесе 
за достоинствен живот на овие граѓани преку нивно вклучување во сите општествени 
сфери и преку создавање еднакви можности за нивно активно учество, вклучително и за 
остварување на правото на работа. 

Истражувањето спроведено од Народниот правобранител за остварувањето на правото 
на вработување на лицата со посебни потреби покажа дека иако има добра законска и 
подзаконска регулатива недостасува нејзина доследна и целосна практична имплементација. 
Имено, во практиката овие лица се соочуваат со стереотипи и предрасуди при остварувањето 
на правото на вработување, а не се доволно информирани ниту работодавачите и лицата 
кои бараат работа за правата, обврските и одговорностите кои произлегуваат од работниот 
однос. Констатирано е и постоење на незадоволство од органите што вршат надзор заради 
што лицата со инвалидност се обесхрабрени во однос на пријавување на злоупотребите од 
страна на работодавачите, а незадоволство има и заради долгите постапки за одлучување 
на Комисијата за давање наод и мислење како заради првично вработување, така и при 
промената на работното место. 

Меѓу другото ова истражување покажа дека надлежните органи немаат целосни податоци 
за правото на работа и вработување на лицата со инвалидност по сите основи. Особено 
отсуствува единствена евиденција за бројот на лица со инвалидност кои се работоспособни, 
за бројот на лицата на кои им престанал работниот однос по основ на закон, но и во случаи 
на престанок на работниот однос спротивно на закон. Воедно, отежната е комуникацијата 
помеѓу лице со инвалидност-работодавач-орган/институција зависно од пречките во 
развојот на лицето, поради што побавен и нецелосен е процесот на социјализација на 
лицата со инвалидност. Исто така, потребно е поголемо отворање на администрацијата за 
вработување на овие лица.Токму затоа потребно е да се создаваат услови и можности за 
вработување, односно зголемување на бројот на вработувања на лицата со инвалидност во 
т.н. Заштитни трговски друштва, но и во јавната и државната администрација.

И за ова прашање Народниот правобранител во 2012 година организира тркалезна 
маса, а констатациите и препораките од дискусиите ги објави на својата веб-страна.

Здравствена заштита на децата

Уставот на Република Македонија на секој граѓанин му го гарантира правото на 
здравствена заштита, но истакнува и обврска секој да го чува своето здравје и здравјето на 
другите. Оттаму, и децата не само што имаат право на здравствена заштита, туку имаат и 
обврска да го чуваат сопственото здравје, што покрај другото подразбира и да не користат 
дроги и други психотропни супстанци кои го загрозуваат нивното здравје, а се должни и да 
се грижат за здравјето на другите, односно да не навлекуваат други деца да користат дрога.

 Законот за заштита на децата ги обврзува институциите на системот да ги преземат 
сите мерки за заштита на децата од нелегална употреба и други форми на злоупотреба на 
децата во нелегално производство и трговија со опојни дроги, психотропни супстанци и 
прекурзори. 

 Народниот правобранител долго време го следи проблемот со користењето дрога преку 
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Повреда на други права во образовните установи врз децата

Како и во претходните години Народниот правобранител посети неколку основни и 
средни училишта и во непосредни и директни средби со децата ги промовираше правата на 
децата предвидени во Конвенцијата за правата на детето и домашната правна регулатува. 

Непосредните контакти со децата потврдуваат дека најголемиот број од нив знаат 
дека имаат права во семејството и во училиштето, но не умеат или недоволно знаат како 
да ги распознаваат повредите на правата и немаат сознанија каде може да се обратат за 
заштита на правата. Заради недоволното познавање на инструментите за заштита кои ги 
имаат на располагање многу малку знаат дека може да побараат заштита на правата и 
од Народниот правобранител. Во разговорите со децата се констатира дека е неопходно 
преку образовниот систем децата да се оспособат со знаења и вештини за распознавање 
на правата и обврските, повредите на нивните права или нивната злоупотреба од кого 
било и поради која било причина и да имаат доволно сознанија за сите можни домашни и 
меѓународни механизми кои се надлежни да им обезбедат помош, заштита и грижа. Воедно 
на средбите децата ја истакнаа потребата од соодветно едуциран и обучен кадар со чија 
помош децата и младите ќе бидат оспособени за почитување на човековите слободи и права 
и начините за користење на можни заштитни механизми.

Во овој извештаен период Народниот правобранител интервенираше за непречено 
остварување на правото на образование на мајчин јазик. Постапувајќи по овие претставки 
заради остварување на правото на образование на мајчин јазик, Народниот правобранител 
укажа да се почитува уставно загарантираното право на секое дете да следи настава на својот 

посети на установите надлежни за лекување и третман на корисници на дроги и постапу-
вајќи по поднесени претставки или со покренување постапки по сопствена иницијатива. 
Според сознанијата на Народниот правобранител, бројот на деца корисници и зависници од 
дроги и други психотропни супстанции постојано расте и се повеќе се намалува возрасната 
граница на децата кои почнуваат да употребуваат дроги (7-8 години). Дел од овие деца 
се без родители или без родителска грижа. Голем дел од децата кои се соочуваат со овој 
проблем се од ромската заедница. Во повеќе наврати Народниот правобранител се има  
обратено до надлежните органи со барање сериозно да се разгледа овој проблем и предложи 
да се преземат сите можни мерки (законски, административни, социјални и образовни) за 
спречување на децата да користат дрога и да станат зависници, а особено да се формираат 
здравствени установи и институции за соодветен третман, лекување, помош и заштита на 
децата корисници на дрога.

Во контекст на изнесеното Народниот правобранител констатира дека недостигаат 
соодветни установи и кадровски ресурси во мрежата на здравствени установи, како и 
пропишани протоколи за лекување, третман и рехабилитација на деца корисници на дрога. 
Недостига посебна стратегија и преземање посебни мерки за соодветен третман на децата 
различен од третманот на возрасните, како и немање можности за сместување на децата 
во посебни установи за лекување и третман. Меѓу другото недостига простор и соодветни 
услови за терапија и сместување зависници, а во рамките на Психијатриската болница 
„Скопје“,нема посебно одделение за зависници од дрога, како и простор за згрижување 
и опфаќање на сите заинтересирани зависници за учество во Програмата за лекување 
зависности. Недоволен е бројот на центри за зависности и клубови во скопските и другите 
општини каде што постои неопходна потреба за лекување од зависности.

Имајќи предвид дека децата се почесто се јавуваат како корисници на дрога и на други 
психотропни супстанции, неопходно е да се преземаат посебни мерки за соодветен третман 
на децата различен од третманот на возрасните, да се изнајдат можности за сместување на 
децата во посебни установи за лекување и третман, а при тоа 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.
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мајчин јазик и во таа смисла препорачуваше да се создаваат можности и услови за непречено 
остварување на наведеното право. Во одредени случаи каде училиштето, односно советот 
на локалната самоуправа донесуваше одлуки за воведување на настава на мајчиниот јазик 
на децата, Народниот правобранител бараше Министерството за образование и наука да го 
испита случајот и доколку се исполнети со закон предвидените услови да даде согласност за 
отпочнување со настава на мајчиниот јазик на децата и за вработување на соодветен кадар 
за реализирање на наставата на јазикот на етничката заедница. 

Во однос на правата од образованието Народниот правобранител интервенираше и 
заради уписи на ученици во основни училишта во случаи кога родителите беа оневозможени 
во запишување на децата во училиште во реонот каде што живеат. Имено, постапувајќи 
по  претставки од родители со адреса на живеење во одредена општина, а кои не можеа 
да ги запишат децата во прво одделение во основните училишта во реонот каде што во 
моментот живеат Народниот правобранител утврди дека од страна на училиштата покрај 
документацијата предвидена со закон им се барале и други документи, односно им се 
барала лична карта со адреса на живеење на територијата на општината од најмалку една 

година, доказ за сопственост и други 
докази дека живеат на реонот каде 
што сакаат да го запишат детето. (Ова 
особено беше забележано за општина 
Карпош). Доколку документите кои со 
законската регулатива не се предви-
дени како основ за запишување во 
прво одделение на реонот каде што 
живее детето не биле поднесени 
до училиштата тие одбивале да ги 
запишат децата само заради тоа што 
личната карта на родителот имала рок 
на издавање помалку од една година, 
а затоа што тоа така било регулирано 
со акти на Општината.

Постапувајќи по овие претставки 
Народниот правобранител се обрати 
до Министерството за образование и 
наука-Државен просветен инспекторат, 
до Општината која со свој акт утврдила 

вакви правила и до училиштата каде родителите сакале и требало да ги запишат своите 
деца, меѓутоа од страна на надлежните органи не беа преземени мерки овој проблем да се 
надмине.

Според Народниот правобранител со условот да се запише ученик во одредено учи-
лиште само ако детето, односно родителите според личната карта најмалку една година 
живееле или престојувале на реонот каде што се наоѓа училиштето се постапува спротивно 
на законските одредби и со тоа родителите се попречуваат да го запишат детето/цата во 
прво одделение во училиште кое припаѓа на реонот на општината каде што живеат односно 
постојано престојуваат. 

За наведениот проблем Народниот правобранител го информира министерот за образо-
вание и наука со барање во рамките на овластувањата и надлежностите на министерството 
да се преземат мерки заради правилно и целосно спроведувањето на одредбите на Законот 
за основното образование и да се овозможи непречено запишување на учениците во прво 
одделение во основните училишта на територијата на општината каде што во моментот 
живеат, согласно условите утврдени со закон,  без да се условува запишувањето како што 
е случајот со Заклучокот на Советот на Општина Карпош. 

Меѓутоа, Министерството за образование се повика само на Законот за основното 
образование, дека основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон, 
односно родителот има право да го запише детето во основно училиште во реон во кој 
живее или каде што престојува, без да се произнесе по однос на актот кој предвидува 
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Сексуална злоупотреба на деца

Сексуалната експлоатација на децата и сите форми на сексуално злоупотребување на 
децата е сериозен проблем и закана за општеството во целина кое ја налага потребата од 
континуирано изнаоѓање нови соодветни мерки и механизми за неговото превенирање и 
спречување на неговото понатамошно ширење.

Во извештајниот период беа доставени мал број на претставки за ваков вид на 
злоупотреба на деца, а во еден случај Народниот правобранител по сопствена иницијатива 
покрена постапка за заштита на правата од сексуална злоупотреба на воспитаник во домот 
„25 Мај“ - Скопје од страна на друг воспитаник кој во меѓувреме заради полнолетство го 
напуштил Домот. Народниот правобранител констатира дека Установата нецелосно спровела 
постапка и не презела мерки за заштита на злоупотребеното лице, не го пријавила случајот 
во полиција, ниту покренала постапка против лицето, иако постоеле индиции дека два дена 
пред неговото полнолетство тој сторил дело кое е казниво со закон.

По информирањето за случајот од страна на Народниот правобранител Министерството 
за внатрешни работи пристапи кон негово испитување заради иницирање постапка против 
воспитаникот поради основано сомнение дека сторил кривично дело сексуална злоупотреба 
над друг воспитаник додека двајцата биле згрижени во Установата за згрижување на деца со 
воспитно-социјални проблеми „25 Мај“ – Скопје и извести дека ќе достави посебен извештај 
до Основното јавно обвинителство заради запознавање и натамошно постапување.

Покрај предметното работење Народниот Правобранител на Република Македонија 
спроведе истражување на тема: Деца - жртви на сексуална експлоатација и педофилија 
за период од 01 јануари 2008 до 30 јуни 2011 година. Целта на истражувањето беше 
да се соберат податоци од сите релевантни органи и институции заради утврдување на 
фактичката состојба со сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатација на децата 
во Република Македонија. Воедно, да се добијат сознанија за начинот на сфаќање и 
разбирање на оваа злоупотреба на децата од стручните лица во надлежните органи, за тоа 
колку професионалните лица кои постапуваат во врска со оваа злоупотреба на децата се 
обучени со знаење и вештини да го распознаат сексуалното искористување, злоупотреба и 
експлоатација на децата, дали и колку се предвидени превентивни мерки за спречување и 
намалување на оваа појава и каква е нивната ефикасност, како и дали и колку се преземаат 
мерки за заштита и рехабилитација на децата жртви на оваа злоупотреба. Истражувањето 
е извршено на ниво на цела Република Македонија и е засновано врз податоците, мерките 
и препораките на сите надлежни органи (сите надлежни судови, јавни обвинителства, 
центри за социјална работа, полициски органи и невладини организации) во секој регион 
од Републиката. Информацијата за утврдената состојба од спроведеното истражување е 
објавена на веб-страната на Народниот правобранител.

дополнителни услови за упис на ученици, поради што родителите беа принудени децата да 
ги запишат во други училишта многу подалку од местото на живеење.

Во неколку случаи Народниот правобранител и оваа година интервенираше поради 
не покривање на трошоците за превоз на учениците како во основно така и во средно 
образование, при што укажуваше на доследно почитување на Законот за основното и 
Законот за средното образование по однос на задолжителниот и бесплатен карактер на 
образованието. Во случаите каде што беа исполнети законските предуслови укажувањата 
на Народниот правобранител беа прифатени и учениците го остварија правото на бесплатен 
превоз. Не изостанаа и поплаките за обезбедување превоз за учениците кои патуваа од 
еден во друг град, а на кои не им беше обезбеден бесплатен превоз, ниту беа сместени во 
ученички дом. Во овие случаи Народниот правобранител интервенираше или да се обезбеди 
бесплатен превоз или децата да бидат сместени во установа или пак да се изнајде друг 
облик на сместување на товар на државата.
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Отвореноста на органите и организациите со Народниот 
Правобранител во областа на права на детето

Одделението за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби смета дека е 
од голема важност навремено да се реагира од страна на надлежните органи во заштитата 
на правата, а пред се превенција од евентуална повреда или прекршување со цел да се 
намалат последиците кои често може да бидат далекусежни. Затоа треба да се соработува 
со органите и организации кои ја имаат грижата за децата и лицата со посебни потреби. 
Оваа соработка во голем број случаи е на задоволително ниво, но не изостануваат случаите 
на неблаговремено дејствување во заштитата на правата на децата. Само со ефикасното и 
навремено реагирање непочитувањето на правата ќе се сведат на минимум, а најдобриот 
интерес на децата ќе стане основа и приоритет во постапувањето на надлежните органи и 
установи.

Децата во ризик се најчесто изло-
жени на злоупотреби и насилство. 

Недостасува едукација на деца-
та за нивните права и обврски за стек-
нување вештини за распознавање на 
повредите на правата. Не е забележан 
напредок по однос на учество на децата 
во донесувањето на одлуките кои се 
однесуваат на нив. 

Отсуствува лекување во подолг 
процес и индивидуален пристап кон 
секое лице/дете корисник на дрога.

Децата со посебни потреби со 
потешкотии го остваруваат правото на 
образование во редовните паралелки 
(инклузивно образование), меѓу другото 
заради малиот број дефектолози во 
училиштата или поради притисоци од 
страна на родителите на другите деца 
кои не се со посебни потреби.  

Лицата со посебни потреби се 
уште нецелосно го остваруваат правото 
на вработување како во Заштитните 
трговски друштва, така и во јавната и 
државната администрација.

Констатации

Надлежните органи да ги преземат 
сите можни мерки за помош и заштита, 
особено мерки за превенција за да се 
намали бројот на деца во ризик и да се 
спречи овие деца да  бидат изложени на 
разни видови злоупотреби, манипулации  
и насилство било во семејството или во 
училиштата. 

Заради едукација на децата со 
правата и обврските, но и со механиз-
мите за заштита на нивните права и 
овозможување на нивно учество во 
одлуките за нивните права и обврски, 
неопходно е воведување на посебен 
наставен предмет во сите степени на 
образование.

За обезбедување на посебна заш-
тита и грижа на децата, за нивната бла-
госостојба сите институции, служби, 
установи кои се одговорни за грижата 
или заштитата на децата треба да бидат 
во согласност со стандардите, особено 
во областа на сигурноста и здравјето. 

Неопходно е државата да донесе 
посебна стратегија со предвидување на 
мерки за соодветен третман на децата 
различен од третманот на возрасните, 
како и изнаоѓање на можности за смес-
тување на децата во посебни установи 
за лекување и третман.

Заради еднаков третман и непре-
чено остварување на правото на обра-
зование на децата со посебни потреби 
во училиштата да се обезбедат услови 
за нивно образование во редовните па-
ралелки и да има соодветен и доволен 
број дефектолози за работа со децата 

Препораки
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без никаква дискриминација и без 
предрасуди.

Да се преземат дејствија заради 
подигање на јавната свест во однос на 
лицата со инвалидност и надминување на 
сите стереотипи и предрасуди во оства-
рување на правото на вработување на 
овие лица во Заштитни трговски друш-
тва. Паралелно да се создадат можности 
за вработување односно, зголемување 
на бројот на вработувањата на лицата со 
инвалидност во јавната администрација 
и отвореното општество и разгледување 
на т.н. задолжително процентуално/
„квотно“ вработување на лицата со ин-
валидност по примерот на некои запад-
но-европски земји. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемите со кои се соочуваа граѓаните, а за кои побараа заштита од Народниот 
правобранител во овој извештаен период во областа на високото образование останаа 
исти како и во претходниот период. Најчесто поплаките се однесуваа заради остварување 
на права на студентите во високообразовните установи, за остварување на правото на 
студентски стипендии, како и заради оддолжување на постапките за нострификација на 
дипломи, односно еквиваленција и признавање на дипломи од странски високообразовни 
установи. Воедно мал дел од претставките се однесуваа за упис на прв циклус на студии, а 
особено во однос на плаќањето, односно ослободување од партиципација и сл. Исто така, 
иако во помал број не изостанаа поплаките кои се однесуваа на несоодветен однос на 
наставниот кадар кон студентите или во поглед на постапките и условите за назначување 
во наставно-научно или друго звање. 

Постапувајќи по претставките за доделување на студентски стипендии Народниот 
правобранител констатира дека за разлика од претходната година надлежните органи и 
комисии побрзо постапуваа по приговорите и жалбите на студентите, а кои најчесто се 
доставуваа заради одбивање на барањата за остварување на наведеното право. Во поголемиот 
број од случаите Народниот правобранител не утврди повреда на правото на студентот/ите, 
односно кандидатите беа одбиени заради неисполнување на некој од предвидените услови 
во Конкурсот. 

Во однос на претставка за доставување на опомени пред тужби заради враќање на 
средства од корисник на стипендија од Министерството за образование и наука кој не 
ги завршил навреме студиите, Народниот правобранител констатира дека се работи за 
остварувањето на право врз основа на договор со надлежното министерство, при што 
правата и обврските помеѓу корисникот и давателот на стипендијата беа уредени со дого-
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ворот кој претставува облигационен однос. Во овој случај странката беше известена 
дека евентуалното неисполнување на обврските од едната или другата страна повлекува 
определени последици кои точно беа наведени во договорот, како и дека во случај на спор 
одлучува надлежен суд.

Народниот правобранител постапувајќи по претставки за признавање на високообра-
зовна квалификација стекната во странство констатира дека постапките се одолжуваа, со 
што им се ограничуваа и другите права на граѓаните. Во одделни случаи Комисијата за 
нострификација при Министерството за образование, наместо да постапи по второстепеното 
решение во законски определениот рок постапката ја одлагаше со барање лицето да достави 
дополнителни документи, а и откако беа доставувани документите повторно се одлагаше 
постапката за нострификација на дипломата, иако затоа не постоеа законски и други 
пречки. По повеќето интервенции на Народниот правобранител се донесуваше решение за 
признавање на високообразовната квалификација стекната во странство.

Во поглед на признавањето на странска високообразовна квалификација се појави 
проблем кој засега поголема група граѓани кои се стекнале со високо образование во 
Република Косово, а сакаа да продолжат со образованието на втор и трет циклус во Република 
Македонија, заради тоа што Република Косово не е потписник на Хашката конвенција, поради 
што не можеше да се обезбеди апостил печат на оригиналната странска високообразовна 
квалификација. Народниот правобранител интервенираше до Министерството за образование 
и наука за да се изнајде соодветно решение заради надминување на констатираниот 
проблем и непречено остварување на правото на втор и трет циклус на  универзитетски 
студии и достапност на високото образование на македонските и странските државјани на 
високообразовните установи во Република Македонија. Министерството за образование и 
наука заедно со Министерството за образование, наука и технологија на Република Косово 
заради изнаоѓање решение за проблемот формираа работни групи кои го прифатиле предлогот 
високообразовните квалификации стекнати во Република Косово да се легализираат 
во Република Македонија врз основа на „синџир систем“, односно  покрај печатот што 
го издава високообразовната установа да има печат од Министерството за образование, 
наука и технологија на Република Косово, печат од Министерството за надворешни работи 
во Република Косово и печат од Дипломатско Конзуларно претставништво на Република 
Македонија во Косово, со што лицата кои завршиле прв или втор циклус студии во Косово 
непречено можеа да го остварат правото на натамошно студирање во Република Македонија.

Како и во претходната година и оваа година имаше поплаки во врска со запишувањето 
на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“-Скопје, при што подносителите сметаа 
дека им се повредени правата од Конкурсната комисија за избор на студенти во прва година. 
По преземените мерки Народниот правобранител утврди дека Конкурсната комисија на сите 
кандидати кои биле пријавени и ги исполнувале условите за прием подеднакво им дала 
можност за докажување по сите критериуми наведени во конкурсот и како резултат на таа 
активност била изготвена и објавена ранг листа за првиот, вториот и третиот уписен рок. 
Изборот на примените кандидати од ранг листата бил извршен од страна на министерот за 
одбрана, при што се водело сметка за соодветната и правична застапеност на припадниците 
на заедниците, поради што Народниот правобранител не најде основ за натамошна интер-
венција.

Во овој период имаше и претставка до Народниот правобранител да поднесе барање 
за автентично толкување на член 134 од Законот за високото образование и измените на 
законот по однос на овој член од август 2010 година, затоа што во основниот текст на 
Законот за високото образование се предвидуваше дека редовниот професор по првиот 
избор заснова редовен работен однос на неопределено време и го задржува звањето 
доживотно. Додека со измените на наведениот член е предвидено после првиот избор во 
звање редовен професор да се има повторен избор во звање, по што редовниот професор 
заснова работен однос на неопределено време и го задржува звањето редовен професор, 
односно професор доживотно. По конкретна претставка измените на Законот за високото 
образование стапија во сила во септември 2010 година пред да биде објавен Конкурсот за 
избор во звање по прв пат на подносителката на претставката. Народниот правобранител 
ја извести подносителката дека Народниот правобранител е еден од субјектите што може 
да поднесе барање за автентично толкување на законите, но само доколку има потреба 
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од автентично толкување која потреба настанала во врска со примената на законите во 
рамките на неговото работење. Во случајот Народниот правобранител не утврди таква 
потреба затоа што при изборот во звање бил применет Законот за високото образование кој 
важел, односно бил во сила пред објавувањето на конкурсот.

Во поглед на остварувањето на други права на високообразовните установи по 
интервенција на Народниот правобранител студент го оствари правото да се отпише од 
факултетот каде бил запишан и да ги повлече документите без претходно да го плати 
наредниот семестар, како што го задолжил универзитетот.

Посебно Народниот правобранител наиде на различни ставови на надлежните органи 
во поглед на издавање на диплома за завршен прв циклус на студии на еден од приватните 
универзитети, затоа што Министерството за образование не дозволи издавање на диплома 
иако студентот завршил прв циклус на образование. Ова затоа што министерството утврдило 
дека диплома не може да му се издаде на студентот бидејќи тој претходно имал завршено 
средно исламско образование во ,,Иса Бег Медреса,, кое според Државниот просветен 
инспекторат не било верифицирано од Министерството за образование и наука и поради тоа 
не можело вакво лице ниту да се запише на високообразовна установа, ниту да му се издаде 
диплома за завршени студии. Универзитетот се обратил до Министерството за образование и 
наука со барање за појаснување на статусот на учениците со завршено средно образование 
во средно исламско училиште, односно  побарал одговор на прашањето дали овие ученици 
имаат право по завршување на средното образование да ја продолжат едукацијата со 
запишување на студии на високообразовните установи во Република Македонија. Од 
страна на Министерството за образование и наука Универзитетот бил упатен да се обрати 
до Комисијата за односи со верски заедници, која, пак, повикувајќи се на член 22, став 2 
од Законот за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група зазела став 
и мислење дека верските образовни установи се изедначени со другите образовни установи 
и нивните ученици и студенти ги имаат истите права и обврски. Воедно, ставот и мислењето 
покрај до Универзитетот го доставила и до Министерството за образование и наука, заради 
разрешување на настанатиот проблем, особено со оглед на тоа што подносителот ги 
завршил студиите, а сепак без негова вина не може да добие диплома за завршено високо 
образование.

Имајќи го предвид овој одговор, како и известувањето од Министерството за 
образование и наука дека верските установи се изедначени со другите образовни установи 
и нивните ученици и студенти имаат исти права и обврски, Народниот правобранител 
побара појаснување поради која причина/ни учениците кои завршиле средно исламско 
образование не можат да се запишат на високообразовните установи. Исто така побара 
информација дали образованието во ,,Иса Бег Медреса,, е верифицирано од Министерството 
за образование и наука и дали оваа верска образовна установа има дозвола за работа како 
образовна установа. Постапката по оваа претставка се уште е во тек.

Иако бројот на претставките од оваа област не е многу голем, според Народниот 
правобранител во најголемиот дел од претставките одговорите се доставуваа по неколку 
интервенции на Народниот правобранител, заради што и оваа година се потврдува 
констатацијата дека е потребно да се подобри соработката со ова Министерство и со органите 
во негов состав. Ова е потребно затоа што благовременото постапување по барањата на 
Народниот правобранител и доставувањето навремени и соодветни одговори влијае врз 
ефикасното и законито постапување во спротивно се отежнува остварувањето на правата 
на граѓаните.
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Се уште се одолжуваат постапките 
за одлучување по барањата на студен-
тите заради што се соочуваат со проб-
леми во остварувањето на правата. 

Факултетите на одделни Универзи-
тети често нецелосно ги применуваат 
одредбите од Законот за високото обра-
зование за ослободување на студентите 
од плаќање давачки.

Иако се сервиси на студентите, служ-
бите на високообразованите установи и 
Министерството за образование и наука 
не секогаш покажуваат подготвеност за 
соодветно услужување на студентите.

Констатации

Доследно почитување на закон-
ските рокови за одлучување заради неп-
речено остварување на правата на сту-
дентите на Факултетите и пред органите 
на Министерството за образование и 
наука.

Целосна и соодветна примена на За-
конот за високото образование и под-
законските акти во одлучување по сту-
дентските права и обврски.

Зголемување на соработката по-
меѓу студентите и службите, односно ор-
ганите на високообразовните установи 
и надлежното министерство.

Препораки

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА

Извештајната година ја карактеризира енормно зголемениот број на претставки со кои 
граѓаните бараа заштита на нивните потрошувачки права, во однос на правните субјекти 
кои вршат дејност од јавен интерес, од причина што истите во голем број ги прекршуваат.

Оваа година ја обележаа претставките во кои граѓаните побараа заштита во врска 
со снабдувањето со топлинска енергија, но забележителен е и бројот на претставки кои 
се однесуваат на потрошувачката на електрична енергија, услугите на јавните комунални 
претпријатија, телефонските услуги, како и наплатата на радиодифузната такса. 

Зголемениот број на претставки во изминатата година првенствено се однесуваше на 
работата на друштвата кои вршат снабдување со топлинска енергија. Граѓаните повторно 
се соочија со веќе познатите проблеми во однос на пресметувањето на потрошувачката на 
топлинската енергија преку единствен мерач за сите станари, бидејќи поставувањето на 
индивидуални мерачи се уште е нереализирано, иако Народниот правобранител во повеќе 
наврати укажа на потребата од поставување на индивидуални мерачи за секој корисник.

Исто така, повторното зголемување на цената на топлинската енергија се рефлектира 
преку доставувањето на претставки, како и начинот на пресметување на надоместокот 
на топлинската енергија, бидејќи граѓаните повторно се жалеа на нереални и погрешни 
пресметки, како и на драстично различни пресметки за иста грејна површина. Неквалитетната 
услуга, поточно недоволно затоплените станови и оваа извештајна година беа предмет 
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на дел од доставените поплаки на граѓаните. Меѓутоа, незадоволството на граѓаните од 
снабдувачите со топлинска енергија особено дојде до израз во периодот на подготовката 
на новите Правила за снабдување со топлинска енергија за да кулминира со стапувањето 
во сила на овие правила.

Претпоставувајќи го исходот од предвиденото во овој подзаконски акт, заради поква-
литетна и поефикасна заштита, Народниот правобранител освен по поднесени претставки 
интервенираше и по предмети формирани по сопствена иницијатива. Народниот правобра-
нител од доставените претставки најнапред го детектира проблемот околу непреченото 
исклучување од дистрибутивниот систем.

Имено, од Народниот правобранител беше побарана интервенција од граѓани поради 
ускратеното право како потрошувачи да се исклучат од користењето на топлинска енергија 
поради подготовката на новите правила. Постапувајќи по овие претставки, Народниот 
правобранител им укажа на снабдувачите дека треба да се постапува во согласност со 
важечката регулатива бидејќи секое поинакво постапување е неприфатливо и претставува 
само постапување на штета на граѓаните и постапување врз 
основа на претпоставки за содржината на документот кој е 
во фаза на подготовка од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика. Во овој контекст за одбележување е дека 
Народниот правобранител го следеше текот на подготовката 
на новите правила при што уште на почетокот укажа на про-
блемите кои ќе се појават доколку навремено не се интерве-
нира во предвидените услови за постапката и начинот на 
исклучување на потрошувачите од дистрибутивниот систем. 
Ова од причина што правилата предвидуваа исполнување 
на дополнителни услови  од страна на граѓаните кои сакаат 
да се исклучат од системот, односно добивање на согласност 
од вкупниот број на станари на колективниот објект, како и 
обврска за исклучените потрошувачи да плаќаат надоместок 
за ангажирана моќност (фиксен дел).

Народниот правобранител во текот на сите овие акти-
вности од аспект на заштита на правата на граѓаните како 
потрошувачи укажа дека е потребно да се води сметка за правото 
на слободен избор на граѓаните, бидејќи ограничувањето на 
правата или слободниот избор на граѓаните е постапување 
кое е спротивно на предвиденото во Уставот на Република 
Македонија.

Во текот на подготовката на овој нормативен акт Народниот правобранител посочи 
и на потребата Правилата за снабдување со топлинска енергија како подзаконски акт да 
бидат во рамките на предвиденото во Законот за енергетика, бидејќи правата и обврските 
прецизно се определуваат со закон, а не со подзаконски акт, како и на фактот дека само 
со склучување на договори корисниците и снабдувачот влегуваат во облигационен однос и 
дека тој може да се оствари само со слободно изразена волја на двете страни.

Во врска со обврската за плаќањето на фиксниот дел, што беше востановено со новите 
правила, Народниот правобранител го изрази своето несогласување, бидејќи само живеењето 
во колективен објект не може да биде основ за наплата на фиксен дел, што значи дека 
граѓаните не може да се третираат како исклучени потрошувачи само поради сопственоста 
на стан во колективен објект, како и на фактот дека наплатата на топлинската енергија не 
е јавна давачка и дека не смее да се поистовети со истата и граѓаните да се задолжуваат 
со тој надоместок без разлика дали имаат или не топловодна инсталација, поточно дали 
се или не реални корисници на услугата. Исто така, за Народниот правобранител спорна е 
и обврската за потребната согласност за исклучување од вкупниот број станари, бидејќи 
оваа обврска може да доведе и до нарушување на меѓусоседските односи во колективниот 
станбен објект.

Со стапувањето во сила на Правилата за снабдување со топлинска енергија неза-
доволството на граѓаните се интензивира, поради што Народниот правобранител достави 
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информација до Регулаторната комисија за енергетика во врска со сите детектирани состој-
би на теренот пренесени преку поплаките на граѓаните.

Заради надминување на проблемот, Народниот правобранител на регулаторот му посочи 
дека би било корисно да се преземат дејствија со кои ќе се интервенира во постоечкиот 
текст на правилата, односно нормативно ќе се разграничат утврдените различни фактички 
состојби на теренот, бидејќи интервенција бараа граѓани кои никогаш не биле корисници на 
овој вид услуга и никогаш немале ваков вид на инсталација во станот.

Реакцијата на Регулаторната комисија за енергетика не беше очекуваната, бидејќи спо-
ред регулаторот не е предвидена разлика помеѓу корисниците кои се вклучени во системот и 
сопствениците на станови кои не се вклучени во системот, но се дел од колективниот објект. 
Според регулаторот и исклучените потрошувачи се корисници на дел од испорачаната 
топлинска енергија до приклучените потрошувачи, што е доволно за обврската за плаќање 
на дел од надоместокот за топлинска енергија изразен преку ангажираната моќност.  

Кога зборуваме за проблемите со кои се соочија  граѓаните, секако треба да ја истакнеме 
и реакцијата на граѓаните по добивањето на фактурите за наплата на фик-
сниот дел од надоместокот за топлинска енергија. Незадоволството на 
граѓаните се пренесе во големиот број доставени претставки со единствено 
прашање: Зошто да се плаќа за услуга која не се користи?

Граѓаните покрај изразеното незадоволство од наметнатата обврска за 
плаќање на фиксниот дел, го искажаа и незадоволството од пресметаниот 
износ на оваа давачка, која според граѓаните е различна за стан со иста 
грејна површина, во зависност од тоа кој снабдувач ја има пресметано 
висината на фиксниот дел.

Со цел да се изнајде решение за овој проблем, Народниот правобрани-
тел повторно се обрати до Регулаторната комисија за енергетика и овој пат 
укажа дека е недозволиво нееднаквото третирање на граѓаните, односно 
различното задолжување само поради извршена пресметка од различен 
снабдувач, во услови кога регулаторот врз основа на иста регулатива ги 
носи одлуките за пресметка на овој надоместок. Регулаторната комисија за 
енергетика даде свое образложение за начинот на пресметка на фиксниот 
дел од надоместокот за топлинска енергија. Според регулаторот, разликата 
во сметките за наплата на фиксниот дел од надоместокот за топлинска 
енергија произлегува од ангажираната моќност на објектите, односно 
мерните места и истата била во тесна врска со термичките карактеристики 
на објектите, грејните денови во тековниот месец, како и од активниот 
конзум во самите објекти.

И покрај доставените укажувања и информации, состојбата остана непроменета и 
во моментов спорните Правила за снабдување со топлинска енергија се дел од важечката 
регулатива во оваа област и ги обврзуваат граѓаните поради што од особено значење за 
надминување на оваа состојба е каква одлука ќе донесе Уставниот суд на Република Маке-
донија пред кого е заведена постапка за оценка на уставноста и законитоста. 

Во извештајниот период граѓаните се жалеа и од работата и услугите на јавните 
комунални претпријатија што вршат комунална дејност снабдување со вода и одведување 
урбани отпадни материи.Повторно имаше поплаки кои се однесуваат на високи и нереални 
сметки за потрошена вода, неисправни водомери и нередовно читање, како и паушално 
задолжување. 

По претставките во кои беа констатирани повреди на правата, интервенциите од 
Народниот правобранител во најголема мера беа почитувани, а со тоа се надминуваа и 
спорните состојби. Се почитуваше укажувањето на Народниот правобранител во врска со 
изнаоѓање на најповолен начин за отплата на долгот и се овозможуваше исплата на долгот 
на повеќе месечни рати. Меѓутоа, последниот квартал од овој извештаен период беше 
обележан со доставувањето на опомени за неплатен долг кон сметките од страна на јавните 
претпријатија.
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За Народниот правобранител беше спорен недостатокот на податок за периодот за 
кој се однесува заостанатиот долг, бидејќи е задолжително почитувањето на одредбите од 
Законот за облигационите односи кои ја регулираат застареноста на долгот за испорачана 
вода и услугите за одведување на комуналниот смет.

За надминување на овој проблем, Народниот правобранител постапуваше по поеди-
нечно доставените претставки, но изврши и непосредни увиди со барање да се прецизира 
заостанатиот долг на сметките, но само долгот кој не е застарен, бидејќи заостанатиот 
долг за кој не е благовремено поднесена тужба е застарен и не треба да се евидентира од 
причина што нема законски основ за негова присилна наплата.

Во текот на оваа извештајна година доставени се помал број на поплаки кои се 
однесуваат на услугите кои граѓаните ги добиваат од фиксните и мобилните телефонски 
оператори. Повторно е изразено незадоволство во однос на квалитетот на услугите, но гра-
ѓаните се жалеа и на високите и нереални сметки. Исто така, од претставките е видно дека 
продолжува трендот на наметнување на услови од одделни даватели на услугите  како при 
склучувањето на договорите, така и во однос на исполнувањето на договорните обврски 
во врска со квалитетот на понудените услуги, пред се користењето на Интернет услугите.
Во сите случаи, во кои беа констатирани повреди на правата, Народниот правобраните 
интервенираше до соодветните оператори, но побара преземање на дејствија и од страна 
на Агенцијата за електронски комуникации.

До Народниот правобранител се јавија повеќе граѓани кои беа револтирани од доби-
вањето на повеќе решенија за наплата на радиодифузната сметка, односно добивањето 
на решенија кои се адресирани на име на двајца или повеќе возрасни членови од едно 
домаќинство.

Тргнувајќи од одредбите од Законот за радиодифузна дејност според кои радиоди-
фузна такса плаќа секое семејно домаќинство во Република Македонија, а не поединечно 
членовите на семејството, Народниот правобранител и укажа на Македонската Радио 
Телевизија дека не е спорна давачката за радиодифузна такса, но дека истата мора да 
биде во согласност со Законот. Народниот правобранител постапуваше и по претставки 
од граѓани кои иако се ослободени од плаќање на оваа давачка поради исполнување на 
законски основ, повторно беа задолжени со надоместок за радиодифузна такса.

Постапувајќи по даденото укажување на Народниот правобранител, Македонската 
Радио Телевизија го извести Народниот правобранител дека доставувањето на двојните 
решенија за едно семејно домаќинство, задолжувањето на лицата кои се ослободени од 
оваа давачка итн. се должи на одредени технички пропусти направени при ажурирањето и 
средувањето на базата на податоците. Поради утврдениот пропуст, решенијата за наплата 
на радиодифузна такса беа стопирани и беа преземени дејствија во насока на корекција на 
базата на податоци.

Поплаките за испорака на електрична енергија беа предмет на постапување на 
Нарондиот правобранител, заради поефикасна и поефективна заштита на граѓаните како 
потрошувачи на електричната енергија, како и заради правилно утврдување на фактичката 
состојба и изнаоѓање решение за остварување на правата на корисниците, Народниот 
правобранител покрај писмената комуникација со ЕВН Македонија АД-Скопје продолжи со 
спроведување непосредни увиди и директни контакти со службените лица во поединечни 
предмети. 

Како и во претходната година, најголемиот број на претставки се однесуваа на заш-
тита на правата на граѓаните при обвинување дека вршеле неовластено користење на 
електрична енергија, поради што граѓаните се исклучуваат од дистрибутивната мрежа. 
Во овој контекст екипите на ЕВН Македоинја АД најчесто без присуство на корисниците 
утврдуваат неовластено користење на електрична енергија, а граѓаните немаат можност 
да докажуваат дека не се работи за неовластено користење на електрична енергија, 
бидејќи најчесто не се покренуваат судски постапки, туку согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и Правилата за снабдување на тарифните потрошувачи  
со електрична енергија, операторот на дистрибутивниот систем и дистрибутерот го 
утврдуваат неовластеното користење на електричната енергија и ја извршуваат соодветната 
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пресметка а корисникот е должен на операторот на дистрибутивниот систем да му го плати 
надоместокот за неовластено потрошената електрична енергија во рок од 8 дена од денот 
на доставувањето на пресметката.

Голем број претставки се однесуваа на исклучување на граѓаните од електродистри-
бутивната мрежа поради неплатени сметки 
на потрошена електрична енергија за што 
Народниот правобранител констатира дека 
постапувањето е во согласност со општите 
услови за испорака на електрична енерги-
ја, според кои испорачателот може на 
потрошувачот да му ја прекине испораката 
на електричната енергија, меѓу другото и 
ако не ја плати сметката за електрична 
енергија за најмалку еден месец. Тука 
треба да се спомене и фактот дека голем 
беше бројот на претставките кои се 
однесуваа на барањата на потрошувачите 
да им се овозможи подмирување на дол-
гот на повеќе рати. Имајќи ја предвид еко-

номската и социјалната состојба на граѓаните, Народниот правобранител укажа на оваа 
потреба, но барањата на Народниот правобранител не беа прифатени со образложение дека 
ЕВН Македонија АД - Скопје организира кампањи преку кои на граѓаните им се овозможуваат 
поволни услови за плаќање на долговите за потрошената електрична енергија.

Значителен број на претставки беа поднесени и за наплата на такса за улично осве-
тлување за населени места во кои не е поставен систем за улично осветлување или за 
неодржување на уличното осветлување. Народниот правобранител укажува на општините во 
чија корист операторот на дистрибутивниот систем ја наплаќа оваа такса, дека потрошувачите 
кои не ја користат оваа услуга треба со одлука да бидат ослободени од ова плаќање согласно 
Законот за комуналните такси, но општините не постапуваат по укажувањата на Народниот 
правобранител.

Посебна е состојбата со заедниците на сопственици во колективни станбени згради кои 
со комунална такса се повеќекратно оптоварени за секое броило за заеднички простории  
во зградата што е во спротивност со правната положба на овие заедници како непрофитни 
организации. По поднесена писмена информација на Народниот правобранител до Управниот 
одбор на ЕВН Македонија АД - Скопје и Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
во Република Македонија, со задоволство се констатира дека од страна на ЕВН Македонија  
АД - Скопје веќе е поведена иницијатива до надлежните државни институции (ЗЕЛС и 
Министерството за транспорт и врски) за преиспитување на законската и подзаконската 
регулатива со која се утврдува наплатата на комуналната такса за јавно осветлување.

Поднесени беа и неколку претставки во кои граѓаните се жалеа на износот на т.н. 
ангажирана/активна  моќност од 33%  која граѓаните се должни да  ја платат при определување 
на цената на електричната енергија сметајќи дека со овие 33% се зголемува и цената на 
електричната енергија. Во тој контекст Народниот правобранител ги извести граѓаните 
дека наведениот надоместок за ангажирана моќност произлегува од законските прописи за 
утврдување на цената на електричната енергија и тоа од Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија на тарифните потрошувачи и од одлуките на Регулаторната комисија за 
енергетика и дека Народниот правобранител нема законски основ да интервенира граѓаните 
да не го платат овој елемент во цената на електричната енергија.

Истото се однесува и на утврдувањето на цените на електричната енергија за време 
на високи и ниски дневни оптоварувања (т.н. евтина и скапа струја) која е во исклучива 
надлежност на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и утврдениот 
Тарифен систем за продажба на електрична енергија од нејзина страна како стручен орган 
избран од страна на Собранието на Република Македонија.
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Како што може да се забележи и 
оваа извештајна година продолжија 
проблемите на граѓаните во остварува-
њето на нивните права како потрошува-
чи на услугите од јавен карактер што 
се пренесе со зголемениот број на 
претставки.

Повредата на потрошувачките пра-
ва е во тесна врска со остварувањето 
на основните човекови права, па оттаму 
очекувана е реакцијата на граѓаните по-
ради неквалитетно добиената услуга, 
нереалното задолжување и конечно 
задолжувањето за услуга која воопшто 
не се добива.

Не се почитува правото на избор 
на граѓаните и нивната слободно изра-
зена волја, кога станува збор за потро-
шувачките права поврзани со снабдува-
њето со топлинска енергија иако истите 
се предвидени и задолжителни согласно 
Уставот на Република Македонија.

Отсуствуваат квалитетни законски 
и подзаконски решенија посебно во регу-
лативата која се однесува на снабдува-
њето со топлинската енергија, и се на-
метнува обврска за граѓаните предви-
дена во подзаконски акт иако правата 
и обврските се определуваат со закон, 
а не со подзаконски акт, вклучително 
и кога станува збор за регулирање на 
прашања поврзани со снабдувањето со 
топлинска енергија. 

Отсуството на либерализацијата 
на пазарот или поточно кажано непос-
тигнатиот задоволителен степен на либе-
рализација на пазарот на јавните про-
изводи и услуги претставува пречка 
за конкурентност во работењето, а тоа 
е тесно поврзано и со квалитетот на 
услугите кои им се даваат на граѓаните.

Народниот правобранител оценува 
дека ЕВН Македонија АД-Скопје се уште 
несоодветно постапува при утврдување 
на фактот неовластено користење на 
електричната енергија, бидејќи во 
практиката нејзините службени лица 
без присуство на корисниците вршат 
отчитување на броилата, нивна промена 
или други технички интервенции.

Од страна на ЕВН Македонија - АД 
Скопје голем број од граѓаните се уште

Констатации

	 Доследно	почитување	на	закон-	
Потребно	 е	 да	 се	 надгради	 законската	
норматива	 за	 непречено	 остварување	
на	 правата	 на	 граѓаните,	 со	 доследно	
почитување	на	принципите	на	пазарно-
то	 стопанство	 и	 правото	 на	 избор	 на	
потрошувачот	како	корисник	на	одреде-
ни	услуги.
	 Интензивирање	 на	 напорите	 за	
либерализација	 на	 пазарот	 особено	 во	
сферата	на	користењето	на	топлинската	
енергија	со	што	ќе	се	овозможи	конку-
ренција	во	квалитетот	на	услугата.
	 Доследно	да	се	почитуваат	права-
та	 на	 граѓаните	 како	 потрошувачи	 од	
страна	на	давателите	на	услугите,	што	
значи	 да	 не	 се	 користи	 монополската	
положба	и	да	не	се	наметнуваат	услови	
заради	 остварување	 на	 сопствените	
цели	на	сметка	на	граѓаните	како	корис-
ници	на	услугите.

Забрзување	на	активностите	за	над-
градба	на	инфраструктурата	и	 кадров-
ските	 капацитети	 на	 ЕВН	 Македонија	
како	дистрибутер	на	оперативниот	сис-
тем	што	секојдневно	ги	сервисира	граѓа-
ните	како	потрошувачи	на	електричната	
енергија.

Измена	на	Законот	за	комуналните	
такси	 во	 насока	 за	 ослободување	 на	
заедниците	на	сопственици	на	делови	од	
колективни	станбени	згради	од	таксата	
за	 користење	 и	 одржување	 на	 јавното	
осветлување,	 со	 оглед	 дека	 со	 ваква	
такса	 е	 задолжен	 секој	 сопственик	 на	
заедницата	 како	 индивидуален	 потро-
шувач	 на	 електрична	 енергија	 за	
неговиот	дел.

Измена	на	Законот	за	енергетика	во	
правец	на	либерализирање	на	можнос-
та	на	граѓаните	како	потрошувачи	сами	
да	го	избираат	операторот	на	дистрибу-
тивниот	систем	на	електрична	енергија	
по	примерот	на	електронските	комуни-
кации.

Препораки
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навремено не се информирани, дека 
против нив се поднесени тужби за 
присилна наплата на заостанат долг 
од потрошена електрична енергија, 
па во подоцнежната судска и извршна 
постапка овој долг повеќекратно се 
мултиплицира со што негативните после-
дици во секој случај ги поднесуваат 
граѓаните како потрошувачи.

Опстојува проблемот со повеќе-
кратна наплата на комуналната такса за 
јавно осветлување или неослободување 
од ваква такса согласно Законот за 
комуналните такси, со што граѓаните 
како индивидуални корисници незакон-
ски треба да плаќаат за услуга што не 
ја добиваат.

ДРУГИ ПРАВА

Народниот правобранител во текот на извештајната 2012 година постапуваше и по 
претставки кои се однесуваа на повреда на правата на граѓаните од областа други права. 

Врз основа на содржината на овие претставки, значителен дел се однесуваа на непо-
стапување на органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни 
овластувања по барањата поднесени од страна на подносителите на претставките, односно 
недоставување на одговор.

Со цел да го заштити правото на добивање одговор за поднесените барања, Народниот 
правобранител постапувајќи по овие претставки на надлежните им укажуваше дека се 
должни да одговорат на подносителите.

Одреден број на претставките од оваа област се однесуваа само од аспект на добивање 
на правна помош, односно граѓаните до Народниот правобранител поставуваа прашања за 
начинот на заштитата на нивните права или како да постапат пред надлежните органи.

Постапувајќи и по овие претставки, Народниот правобранител секогаш им одговараше 
на подносителите на претставките и воедно ги советуваше за начинот и постапката како да 
ги остваруваат правата.

Исто така, до оваа Институција со претставки се обраќаа и правни лица во кои 
бараа правна заштита од Народниот правобранител пред органите спрема кои Народниот 
правобранител е надлежен да постапува, како и барања од граѓаните спрема субјекти кон 
кои Народниот правобранител не е надлежен да постапува.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Правото на граѓаните да учествуваат во извршувањето на јавните работи е едно од 
основните демократски начела и може најдиректно да се остварува на локално ниво каде 
што локалните власти се во можност поблиску да соработуваат со граѓаните и нивните 
организации и да работат на проблеми кои директно влијаат врз нивните животи. Клучното 
прашање за функционирање на демократијата денес е партиципацијата на граѓаните во 
процесите на успешното одлучување во локалната заедница и непречено остварување, 
уживање и заштита на нивните права од страна на локалните власти. Активноста и 
дејствувањето на граѓаните во локалната заедница е темел на општествениот живот.

Во Република Македонија се уште постои практика на пасивност кога станува збор за 
граѓанско учество на локално ниво. Иако Народниот правобранител смета дека од година 
во година, граѓаните стануваат посвесни за своите права и за обврската на органите на 
локалната власт истите непречено да им ги остварува, сепак граѓаните се уште во поголем 
број се воздржани во коментирањето или преземањето конкретни дејствија кога станува 
збор за недостатоците, за недоволниот, ненавремениот или нискиот квалитет на јавните 
услуги, за непочитувањето на нивните уставни и законски права. Граѓаните, се уште 
недоволно учествуваат во развојот и дефинирањето на јавната политика. Се уште не е 
вообичаено локалните власти да ги консултираат или да ги вклучат граѓаните во креирањето 
на политиката. Народниот правобранител го поздравува  дејствувањето на некои општини 
во кои локалните власти во соработка со невладините организации и меѓународната 
заедница, ги поттикнуваат и често ги тераат граѓаните да се вклучат во креирањето на 
политиката, во поставувањето на приоритетите и во креирањето на решенија кои ги 
засегаат во секојдневниот живот. Народниот правобранител посочува дека претставниците 
на локалната самоуправа во Македонија мораат да бидат водачи во промовирањето на 
граѓанското учество. Градоначалниците и нивните соработници треба јасно, искрено и често 
да ја изразуваат својата определба за поттикнување на граѓанското учество. Учеството на 
граѓаните во животот и креирањето на политика на локалната власт е единствениот начин 
за нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки, помага во креирањето на една 
транспарентна локална самоуправа и секако крајно, доведува и до подобрување на јавните 
услуги.

Локалните самоуправи и по изминување на веќе 7 години од започнување на процесот 
на децентрализација, се уште се соочуваат со проблеми на недостиг на финансии, зависност 
од централната власт во однос на финансиска поддршка на областите со кои веќе години 
наназад управуваат (особено образованието), со технички и кадровски проблеми, односно 
со нецелосна децентрализација, а со тоа и со потешкотии во управувањето. Од ова јасно 
произлегува дека децентрализацијата и реформата на локалната самоуправа се уште е во 
тек и Народниот правобранители и во оваа пригода потенцира за потребата од забрзување 
на овие реформи. 

Локалната самоуправа во Република Македонија мора да се стреми да функционира 
подобро, поактивно, поефикасно, затоа што модерната локална самоуправа од европски 
тип бара умешност и компетентно управување во општините. Одговорноста на сите субјекти 
кои партиципираат во активниот живот во локалната заедница е многу голема. Единствено 
организирана, активна и партиципативна јавност ќе придонесе за успешна имплементација 
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на децентрализацијата во локалната самоуправа, а тоа е гарант за постоење на демократи-
јата таму каде што човекот живее и работи – Единиците на локалната самоуправа во Репу-
блика Македонија.

Народниот правобранител постапувајќи по поднесени претставки од граѓани и преку 
констатациите добиени при реализација на Програмата за работа за 2012 година, во овој 
дел од Извештајот ќе го презентира констатираното за степенот на остварување на правата 
на граѓаните пред единиците на локалната самоуправа и тоа поединечно по областите кои 
се пренесени во надлежност на локалната самоуправа. 

Урбанизам и градба

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со 
изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со цел 
да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето 
на животната средина и природата.

Уредувањето на просторот преку донесувањето на генерални и детални урбанистички 
планови е во надлежност на локалните власти.  Иако со генералните урбанистички планови 
генерално се уредува и планира просторот на територијата на една општина и врз основа и 
рамки на истиот понатаму се донесуваат деталните урбанистички планови, сепак граѓаните 
се позаинтересирани и поголемо внимание им посветуваат на деталните урбанистички 
планови и поднесените претставки во оваа извештајна година се однесуваат само за нив. 

Локалните власти најчесто го остваруваат она што самите го испланирале и не водат 
сметка за барањата и забелешките на граѓаните, со што им се попречува правото самите 
да влијаат на урбанистичко-архитектонските решенија за просторот во кој тие непосредно 
живеат. Граѓаните започнуваат повеќе да обрнуваат внимание на квалитетот на одлуките 
кои ги носи локалната власт од оваа област, стануваат се посвесни за нивното право да имаат 
влијание врз донесувањето на истите, да се почитува нивното мислење и уважува нивната 
потреба во одлуки кои непосредно се од влијание врз нивниот секојдневен живот, поради 
што во оваа извештајна година значително е зголемен бројот на поднесени претставки. 

Во претставките граѓаните реагираат и укажуваат за непочитување на нивните барања 
при донесувањето на плановите, со кои, според нив, им се нарушува мирното владеење со 
нивната сопственост, им се нарушува правото на живот во здрава животна средина, особено 
кога со деталните урбанстички планови локалните власти на местото зелени површини 
планираат градба на висококатници, деловни објекти, на бензиски пумпи, на катни или 
подземни гаражи. Има и претставки кога самите граѓани инвестират измени и дополнувања 
на деталните урбанистички планови, со цел да се подобри квалитетот на просторот во кој 
живеат, или со цел истите непречено да имаат пристап до нивните недвижности кои години 
наназад ги поседуваат, но вака иницираните постапки од локалните власти најчесто се 
игнорираат и по изминување на неколку години не се носи одлука, или барањето за измена 
на планот не се прифаќа зошто би се нарушил концептот на веќе планираното од локалните 
власти. На овој начин и во оваа област најевидентно е игнорирањето на локалните власти на 
граѓанската партиципација во донесувањето на одлуки кои нив најнепосредно ги засегаат. 

И оваа година, партиципативното тело при општината, кое има овластување да ги 
пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните при овој процес, во кое членуваат 
граѓани од подрачјето на општината, надворешни истакнати стручни лица од оваа област 
и претставници на здруженија на граѓани, не ја остваруваше својата функција. Освен 
граѓаните-членови на ова тело и експертската јавност, граѓаните, ниту знаат за постоењето 
и надлежноста на партиципативното тело, а локалните власти воопшто, ниту имаат волја да 
го промовираат и ја презентираат неговата надлежност пред пошироката јавност. Ова тело 
заседава ретко, најчесто кога е во прашање вклопување на објект од јавен интерес, но и 
тогаш само со цел декларативно да се обезбеди транспарентност и вклученост на граѓаните.  

Граѓаните повторно реагираат некои ДУП да не се реализираат, особено оние коишто 
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не се менуваат и по изминување на долг временски период, иако согласно закон плановите 
треба да бидат подложни на ревизија секои 5 години од денот на нивното усвојување. 
Непостоењето на децидна законска одредба до кој временски период може да важи донесен 
урбанистички план за кој не се прават измени и по неколку извршени ревизии, го попречува 
правото на граѓанинот на непречено располагање со својата сопственост во случај кога со 
планот се предвидува отстранување на неговата недвижност. На овој начин и по изминување 
на 5,10,15 години, овој граѓанин иако има неспорна сопственост врз таа недвижност, не 
може непречено да располага со истата, поточно не може да ја реновира, да ја адаптира, 
а реално ниту да ја продава. Со нереализирањето на плановите на некои граѓани им се 
попречува и нивното право на мирно владеење со сопственоста од причина што години 
наназад не се врши отстранување на временски или други објекти предвидено со планот, 
не се врши изградба на улица, а истото најчесто влијае врз пристапноста до нивниот дом.

Народниот правобранител смета дека е потребно локалните власти да преземаат 
конкретни активности со кои ќе се врши едукација на граѓаните за важноста и влијанието 
коe врз нив го има добро и професионално испланираниот и реализиран урбанистички план, 
со што ќе се иницира нивно активно учество и локалните власти ќе бидат попречувани да го 
ставаат во прв ред индивидуалниот или комерцијалниот интерес на поединци и секогаш во 
донесувањето на плановите ќе се водат и ќе даваат приоритет на јавниот интерес.

Што се однесува до областа градба – оваа извештајна година граѓаните најмногу 
реагираа на одолжувањето или законитоста во водењето на постапките за легализација на 
бесправно изградените објекти, на проблемот за отстранување на бесправно изградените 
објекти, на непочитување на законските рокови за издавање на одобренија за градба или 
локациски услови, за невршење или непрофесионално вршење на инспекциски надзор од 
страна на градежните инспекции.

Постапувајќи по претставките во однос на легализација на бесправно изградените 
објекти, Народниот правобранител успеваше да ги забрза постапките и да ги заштити 
правата на граѓаните кои реагираа и на според нив селективната примена на Законот 
од страна на локалните власти. Народниот правобранител со посебно внимание 
продолжува да го следи овој процес, бара локалните власти да преземат конкретни 
мерки во обезбедувањето доволен број на кадар и други потребни услови за негово 
поажурно спроведување и ќе презема соодветни мерки согласно своите овластувања 
да овозможи применливост на овој закон на секој граѓанин во нашата држава без каква 
било дискриминација во однос на примената на истиот. Случаите во кои општината не 
може да ги заврши постапките само од причина што граѓаните не можеа да го платат 
утврдениот надомест на општинската сметка поради блокирана сметка на општината 
се неприфатливи како основ за попречување на правото на граѓаните дадено со Закон 
и истите мора да бидат надминати. 

Што се однесува до барањата на граѓаните за извршување на донесените решенија 
за отстранување на бесправните градби, Народниот правобранител укажуваше дека 
Законот мора да се спроведува непречено уверувајќи ги граѓаните дека бесправно 
изградените објекти кои нема да се вклопат во урбанистичките планови ќе бидат 
отстранети од локалната власт. 

Но, имаше и предмети кога граѓаните укажуваа дека бесправни градби, неопфатени 
со процесот на легализација, се уште не се отстрануваат. Урбаната полиција или извршните 
одделенија при општините и оваа извештајна година како оправдание за нивното 
непостапување го посочуваа – немањето на правно лице, избрано од Општината, кое би ги 
извршувало тие акти за сметка на бесправниот градител. Притоа, свесно неприменувајќи 
ги другите овластувања кои ги имаа на располагање, како што е на пример поднесувањето 
на кривична пријава против бесправниот градител. На тој начин неоправдано ја одложуваа 
постапката на извршување и оставаа простор градителот да продолжи со бесправната 
градба. Народниот правобранител укажуваше на надлежните органи на нивната обврска за 
почитување и примена на Законот за градење и дека отстранувањето на бесправните градби 
придонесува за остварување и заштита на правата на граѓаните од областа на урбанизмот и 
просторното планирање и им овозможува живот во урбана средина. 

Народниот правобранител уште еднаш ја потенцира потребата општинската админи-
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страција навремено да ја спроведе постапката за избор на правно лице кое ќе ги извршува 
донесените управни акти за отстранување на бесправните градби, за да повторно тоа 
не претставува пречка за целосно спроведување на донесените акти и попречување на  
правата на граѓаните.

Од друга страна, во неколку случаи Народниот правобранител заштитуваше права на 
граѓани да не им бидат отстранети бесправно изградените објекти – помошни простории за 
кои се уште беше во тек постапката за легализација на истите. Народниот правобранител 
бараше времено одолжување на управните акти се до завршувањето на постапката за 
утврдување на правиот статус на помошните објекти и на постапката по обжаленото решение 
за отстранување на градбите. Укажа дека со преуранетото отстранување на објектите би 
можела да настане тешко надоместлива материјална штета, доколку евентуално истите 
бидат легализирани.

Народниот правобранител поради ваквите појави, континуирано потенцира дека вак-
вото постапување на локалните власти е недозволиво и истото влева правна несигурност 
кај граѓаните и сомнеж за селективна примена на законите.

Во однос на претставките кои се однесуваа на одолжување на постапките за изда-
вање на одобренија за градба и оваа година Народниот правобранител констатира не 
постапување во законските рокови од страна на општинските администрации. До Народниот 
правобранител беше поднесена и претставка во која граѓанинот укажуваше на тоа дека 
уште во 2008 година поднел барање за издавање одобрение за градење при што целосно 
бил платен и надоместокот за уредување на градежно земјиште, но и по изминување на 
период од 4 години, не е донесен управен акт по истото. Ваквото неажурно постапување на 
општинската администрација е недозволиво, непрофесионално и Народниот правобранител 

смета дека е крајно време ваквите состојби целосно да 
бидат искоренети. Исто така, констатира дека во некои 
општини се издаваат одобренија за градба, без при 
тоа на инвеститорот да му биде целосно овозможена 
комуналната инфраструктура, иако истиот го платил 
бараниот надоместок, како предуслов за издавање на 
одобрението. 

И оваа година, овластените градежни инспектори 
не постапуваа ажурно по поднесените пријави од граѓа-
ните за бесправни градби. Но, оваа година забележан 
е напредок во однос на соработката со Народниот 
правобранител и истите скоро во секој случај постапуваа 
по барањата на Народниот правобранител за вршење 
на инспекциски надзор. Ваквото нивно неблаговремено 
постапување и непрофесионално однесување не ретко 
доведуваше до резултат да бесправниот градител 
ја изгради градбата. Имајќи ја во предвид ваквата 
реалност, Народниот правобранител и оваа година ука-
жува на неопходноста одделенијата за инспекциски 

работи да се зајакнуваат и кадровски и со материјални ресурси како би можеле инспекциските 
органи да бидат реално присутни на терен, да вршат контролни надзори и благовремено 
да интервенираат, така што ќе се зголеми превентивната активност на одделенијата за 
инспекциски  работи со цел спречување нелегални градежни активности.

Позитивна констатација на Народниот правобранител е дека и оваа година се одржува 
трендот на подобрување на комуникацијата помеѓу него и локалните органи од оваа област. 
Локалните власти не само што во поголем процент одговараат на барањата доставени од 
Народниот правобранител, туку и процентот на постапување по неговите укажувања и 
препораки кога ќе се констатираше повреда на правото на граѓаните исто така е поголем. 
Народниот правобранител и понатаму ќе превзема дејствија соработката помеѓу него и 
локалните органи, особено со инспекциските служби да биде на повисоко ниво во насока 
на разбирање и неспорно прифаќање на фактот дека нивна професионална должност е да 
постапуваат согласно закон, неселективно, недискриминирачки и  исклучиво во интерес на 
граѓаните.
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Образование

Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им овозможува на децата, мла-
дите и возрасните моќ критички да размислуваат, да прават избор и да си го подобрат 
животот. Образованието го разбива затворениот круг на сиромаштијата и е клучен елемент 
на економскиот и социјалниот развој. 

Унапредувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес во сите степени е со 
цел преку образовната политика да се обезбедат можности за стекнување на соодветно 
образовно ниво за секого и за сите возрасни групи и да осигура дека истите поседуваат 
знаења, вештини и ставови кои се во согласност со барањата на општеството и пазарот на 
трудот.  

Со децентрализацијата во образованието се изврши редистрибуција на одговорноста за 
главните образовни прашања на сите три нивоа на образовниот систем и досега е реализирана 
во насока на тоа што на општините веќе им се пренесени надлежностите и овластувањата 
да вршат избор на училишните директори, имаат зајакната улога во училишните одбори, им 
се пренесе надлежноста за тековно одржување на објектите и организацијата на превозот 
на учениците. За овие надлежности се уште средствата им се обезбедуваат од Буџетот на 
РМ. Со блок - дотациите за сите општини се предвидени средства во Буџетот на РМ за 
2012 година, преку кои се обезбедуваат средства за платите на вработените во училиштата, 
тековно одржување на објектите и превоз на учениците. 

И оваа извештајна година, Народниот правобранител повторно го констатира проблемот 
што определените средства со блок - дотациите не се доволни за нормално функционира-
ње на Општината во областа на образованието, затоа што кога ќе се исплатат средствата 
за плати на вработените, недоволно остануваат средства за обезбедување на бесплатниот 
превоз на учениците до нивните училишта, како што се недоволни и средствата со кои треба 
да се обезбеди огрев во училиштата. Во недостиг на овие средства кои се од фундаментално 
значење за непречено следење на образовниот процес од  учениците, многу мал број општини 
успеваат од локалните буџети да го дополнат овој недостаток и веќе повеќе општини ја 
започнаа учебната година 2012/2013 со блокирани сметки на училиштата, со исклучена 
електрична енергија, без вода, со неплатени долгови. Поради ваквата состојба, за жал, кога 
го живееме 21 век, во нашата држава голем дел од учениците (особено оние кои живеат во 
руралните места) не се во можност да ја следат наставата, а во зимските периоди следењето 
на наставата многу често се прекинува заради немање на огрев во училиштата, со што 
фларгантно се повредува правото на учениците на непречено образование и континуирано 
следење на наставата. 

Народниот правобранител повеќе години наназад во своите Годишни извештаи укажу-
ва на ова и бара од државата да не го игнорира овој горлив проблем и на локалните власт 
да им се обезбедат доволно финансиски средства за оваа намена кои ќе одговараат на 
нивните реални потреби. За Народниот правобраниел е неприфатливо децентрализацијата 
во овој домен да се сведе само на редистрибуцијата на надлежностите и овластувањата во 
изборот на училишните директори и партиципацијата на локалната власт во училишните 
одбори, што во никој случај не придонесува за напредок во процесот на децентрализација 
во образованието во нашата држава. Народниот правобранител, и во овој Извештај укажува 
на потребата на донесување на одлука од надлежен орган во Општината за мерилата и 
критериумите за распределба на средствата од блок - дотациите помеѓу училиштата на 
територијата на Општината. Уште еднаш потенцира дека на ваков начин би се вовела 
предвидливост, објективност и транспарентност при распределбата на средствата за 
училиштата. Согледување на Народниот правобранител е дека од локалните власти рет-
ко, несистематизирано и неконзистентно се прават анализи на финансиската состојба на 
потребите на училиштата, како што ниту се изготвуваат елаборати и планови за рацио-
нализација на трошоците во училиштата, што придонесува за ваквата фактичка состојба.

Народниот правобранител ги поздравува вложувањата на централната власт во 
образованието со опремувањето на училиштата со компјутерска технологија, со изградба на 
спортски сали, но истовремено укажува дека централната и локалната власт мора најитно 
да изнајдат решение со кое ќе се надмине ваквата состојба во однос на недосатокот на 
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финансиски средства во училиштата за истите да можат непречено да ја извршуваат својата 
основна функција – образование на децата и младинците. Во спротивно сите заложби за 
унапредување на воспитанието и образованието, демократизација на наставниот процес, 
оформување на знаења, креирање на ставови и вештини кои се потребни за успешно 
соочување со сите предизвици на 21 век, ќе бидат само желби разработени во планови, 
програми, стратегии, кои за жал нема да можат да бидат целосно реализирани, а со тоа и 
применливи во практика.

Во 2012 година повторно од страна на локалните власти не е докрај целосно и 
професионално обезбедено образование и за децата со посебни потреби. Од формално 
правен аспект, на овие деца им е гарантирано образование со посебни наставни планови 
и програми. Формално, децата  во зависност од пречките во психофизичкиот развој можат 
да се вклучат во редовното образование со другите деца, или во посебни паралелки во 
тие училишта, како што им е загарантирана и можноста воспитно-образовниот процес да 
го следат и во посебни училишта. Меѓутоа, фактичката состојба е таква што овие права 
децата не ги уживаат во целост или ги уживаат со попречувања. Проблем кој се уште не е 
надминат е недоволната обученост на наставниот кадар соодветно да работи со овие деца, 
ниту да изнајдат соодветни педагошки методи за вклучување на децата во училишната 
средина и истите да не се чувствуваат различни од другите. Од страна на локалните власти 
се уште недоволно се посветува внимание на обврската за обезбедување на наставен кадар 
кој ќе обезбедува квалитетно и стручно образование подеднакво за сите деца. Покрај овој 
кадровски и стручен недостаток ретки се општините кои имаат обезбедено и технички 
пристап до училишните згради за инвалидизираните деца. Во постапувањето по поднесена 
претставка, Народниот правобранител успеа во една општина да обезбеди отворање на нова 
паралелка за посетување на настава во средно образование на деца со посебни потреби и 
во соработка со невладина организација успеа да иницира започнување на постапка за 
отворање на средно училиште за деца со посебни потреби, во кое ќе можат правото на 
средно образование да го остваруваат и децата од поблискиот регион. Бројот на основни 
училишта каде децата со посебни потреби можат да следат настава, се уште не е доволен. Во 
Републиката постојат определени подрачја каде во пошироката околина не постојат ваков 
тип на училишта. Значи, на овие деца правото на образование формално им е овозможено, 
но реално неостварливо, имајќи ја предвид зависноста и неможноста на совпаѓање на 
почетокот на наставата со возниот ред на јавниот превоз. Во ваквите случаи дополнително 
се отежнува, или поточно нецелосно се остварува и нивното право на бесплатен превоз 
до училиштето, затоа што, од една страна, родителите се приморани да ги носат децата со 
сопствен превоз кој чини многу повеќе, а од друга страна надоместокот за превозот им се 
исплаќа по цена на јавниот и исплатата задоцнува и по неколку месеци. Надоместокот за 
превозот не им се исплатува редовно и на оние ученици кои со јавен превоз секојдневно 
патуваат и во подрачјето на една општина.

Имајќи ја предвид скоро идентичната состојба како и минатата година во оваа област, 
Народниот правобранител за подобрување на состојбата и надминување на проблемите во 
образованието на децата со посебни потреби и оваа година укажува на потребата и бара 
од локалните власти да го зголемат бројот на училиштата во кои ќе се вклучуваат децата 
со посебни потреби во редовното образование и навремена исплата на надоместокот за 
превозот до училиштата и истиот да биде реален на направениот трошок. Локалната власт 
да преземе соодветни мерки и да обезбеди средства за вработувања на стручени тимови 
обучени за работа со деца со посебни потреби, како и за дообучување и стручно усовршување 
на постојниот наставен кадар во училиштата. Исто така, предлага да се намали бројот на 
ученици во паралелките во кои се вклучени деца со посебни потреби со што би се создале 
можности за индивидуална работа со овие деца. Народниот правобранител сугерира на 
локалните власти преку посебни програми или проекти да се едуцираат и родителите на овие 
деца за начинот како да им помогнат во совладувањето на наставните програми, како што 
ја потенцира и потребата од редовна и добра соработка помеѓу родителите и наставниците, 
која соработка е во најдобар интерес на овие деца.

Јавниот образовен систем во Македонија е организиран и се раководи според моделот 
на сепаратно образование за различните националности. Граѓаните имаат право слободно 
да го изразуваат својот национален идентитет, па оттука и имаат право да го изберат јазикот 
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на кој ќе го стекнуваат своето образование. Во практика остварувањето на ова право, за 
жал и оваа извештајна година не бележи значителен напредок и се уште зависи пред се од 
бројноста на етничката заедница во Општината и е најприменливо за албанската етничка 
заедница како  најмногубројна во нашата држава. Ова право е применливо и за учениците од 
турската етничка заедница во оние општини каде истата е доминантна, додека остварувањето 
на ова право е поотежнато за останатите заедници пред се поради малиот број на ученици и 
недостаток на наставнички кадар. И понатаму учениците учат  во  етнички мешани училишта 
во кои наставата се одвива на два или повеќе јазика и кој претставува дополнителен фактор 

на поделба, затоа што во име на спречување 
на меѓуетничките конфликти, учениците 
што ја следат наставата на различни јазици 
се раздвојуваат по смени или по згради. 
Ваквите поделби доведуваат до чести бој-
коти на наставниот процес, до конфликти 
помеѓу учениците, па и помеѓу наставниците 
од различни етникуми, што како резултат 
доведува до тоа да имаме и насилства во 
училиштата. Народниот правобранител ука-
жува на потребата од преземање на ак-
тивни мерки и политики со цел да се аними-
раат и вклучат учениците, родителите 
и вра-ботените во адресирањето на 
проблемот со насилството во училиштата и 
во креирањето на модели за зголемување 
на безбедноста на учениците. Народниот 
правобранител ја поздравува и во целост ја 
подржува „Стратегијата за намалување на 
насилството во училиштата ,,2012-2015“на 

Министерството за образование и наука, која има цел да овозможи услови за спречување 
на секој вид насилство развивајќи пријатна и стимулативна училишна клима и соживот во 
училиштата, со вклученост и соработка на сите клучни чинители во воспитно-образовниот 
процес од централно, локално и училишно ниво. 

Народниот правобранител ја потенцира и потребата за преземање на активни мерки 
и промотивни политики во однос на Ромите и ромските деца кои се цел на најинтензивно 
негативно стереотипизирање и социјално дистанцирање од страна на останатите деца. За жал, 
се уште во Републиката постои сегрегација на ромските ученици кои во некои училишта се 
одделуваат од останатите ученици во посебни паралелки и кај нив воопшто не се применува 
реонизацијата на запишување во образовниот процес. Проблемот на сегрегацијата во правен 
контекст треба да се разрешува законски. А во поглед на законските одредби, фактичката 
состојба говори дека законите му го овозможуваат правото на родителот да го запише своето 
дете и во училиште надвор од реонот на живеење, што пак не е во согласност со одредбата 
за реонизација. Флексибилноста во толкувањето на законската регулатива произведува 
ситуација во етнички мешани средини да имаме етнички чисти училишта.

Народниот правобранител инсистира за доследно почитување на реонизацијата и 
непостапувањето по истата да биде оправдан исклучок, наместо правило. Токму ваквото 
флексибилно толкување на обврската за реонизација доведе до тоа во учебната 2012/2013 
година во Општина Битола  во едно основно училиште каде традиционално учеле заедно 
ромските и македонските деца, се запишат само десеттина деца од македонска националност, 
само поради присуството на ромските ученици во истото. Народниот правобранител укажува 
на последицата од ваквата состојба и бара преземање на активни мерки од страна на 
општинската администрација за да се спречи ваквата појава, која реално може да произведе 
негативен ефект и да го доведе во прашање и самото опстојување на училиштето во блиска 
иднина. 
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Работни односи

Професионална, ефективна и непартизирана општинска администрација е клучен 
фактор за нивото на квалитетот на услугите на граѓаните, фактор кој придонесува за 
развојот на општеството и демократските процеси во нашата држава. Имајќи предвид дека 
услугите на општинската администрација се од суштествена важност за граѓаните на нашето 
општество, секоја општина, поточно секој градоначалник како нејзин работодавач треба 
да се стреми кон создавање на современа, професионална и ефикасна администрација. 
Општинската администрација треба постојано да го унапредува односот со граѓаните, при-
тоа ставајќи се во негова потполна служба, постојано да се стреми кон зголемување на 
ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и отчетноста на своето работење, крајно, 
постојано да се стреми кон подобрување на квалитетот на услугите. При извршување 
на работите, администрацијата има обврска истите да ги извршува непристрасно и без 
притисоци и влијанија од политичките партии и од други центри на моќ. Да не се раководи 
од своите политички уверувања, од личните финансиски интереси, да не ги злоупотребува 
овластувањата и статусот што го има како државен службеник и секако, да го штити угледот 
на Општината.

 За да се има во практика ваква општинска администрација, градоначалникот на 
Општината, како лице кое што раководи со администрацијата и одлучува за вработувањата, 
при вработувањата во општинската администрација треба да ги зема предвид професионал-
ните квалификации на кандидатите, работното искуство, персоналните карактеристики 
и вештини, зошто само на тој начин ќе се вработуваат најдобрите кандидати. Народниот 
правобранител и во овој Извештај укажува на потребата при вработувањата во општинската 
администрација единствено да се применува „merit” системот, наместо „spoil’’ системот 
според кој систем се вработуваат лица по основ на партиска, роднинска или пријателска 
препорака. 

Во оваа Извештајна година по основ на повреда на право во постапка при вработувања 
во општините, пред Народниот правобранител се поднесени мал број претставки и тоа сите 
се однесуваат на вработување во една општина. Поточно, врз основа на програма - проект 
- модел на современо мултикултурно образование и воспитание на децата од предучилишна 
возраст во етнички мешани и двојазични групи, започнат со финансиска подршка од странска 
амбасада, уште во 2000 година биле вработени неколку лица како воспитувачи во основно 
училиште. 

По престанок на финансиската подршка од амбасадата донесени се заклучоци од 
страна на Владата на Република Македонија за интегрирање на моделот за мултикултурно 
предучилишно образование во системот на јавни установи за деца - детски градинки и при 
тоа дадени се задолженија за надлежните министерства и градоначалниците на општините 
каде се спроведувал проектот, за регулирање на нивниот работен статус. Но и покрај 
донесените владини заклучоци и обезбедените финансиски средства за вработувањето, од 
страна на градоначалникот на општината и детската градинка се пролонгираше постапката 
за вработување. Постапувајќи по претставките, Народниот правобранител побара инфор-
мација од Градоначалникот за причините поради кои не се вработуваат лицата и покрај 
обезбедените финансиски средства за тоа и покрај општествениот интерес и заложбите на 
сите за ефектуирање на мултикултурно општество и соживот помеѓу различните етникуми 
уште од најрана возраст на децата. Во одговорот доставен од градоначалникот, немањето 
соодветни просторни услови за изведување на воспитно - образовната дејност на групата 
се наведе како главна причина поради која се пролонгира постапката за вработување на 
воспитувачките од оваа група.

Народниот правобранител со посебен писмен извештај го информира за случајот 
министерот за труд и социјална политика и од него побара да преземе дејствија и мерки за 
надминување на проблемот што го попречува остварувањето на правото на вработување на 
овие лица. Министерот го извести Народниот правобранител дека се преземаат активности 
околку обезбедувањето на соодветен простор од страна на Општината како основач на 
јавните установи за деца-детска градинка, со што би се создале услови за функционирање 
на групите во рамките на општинската детска градинка. Но и по ваквиот одговор, од страна 
на градоначалникот на општината и директорот на детската градинка се уште се одолжува 
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постапката, повторно со образложение-нема просторни услови. За Народниот правобрани-
тел е неприфатливо и нелогично да не може да се изнајдат простории во барем една детска 
градинка во општината, за да може да продолжи функционирањето на мултикултурното 
образование и воспитание на децата од предучилишна возраст во етнички мешани и 
двојазични групи, што како потреба декларативно е општо прифатено од цело општество. 

Пред Народниот правобранител се поднесени неколку претставки од вработените во 
општинската администрација, а кои се однесуваат на неправилно водење на дисциплинска 
постапка, поточно за донесување на решенија од страна на градоначалниците за изрекување 
на парични казни за сторен дисиплински престап, без притоа да се се спроведе постапка 
предвидена со Законот за државни службеници. Народниот правобранител постапуваше и 
спрема Комисијата за одлучување по приговори на државни службеници при Агенцијата за 
администрација, пред која вработените имаа поведено постапка пред поднесувањето на 
претставките до Народниот правобранител, со барање истата при одлучувањето, предходно 
неспорно да ја констатира фактичката состојба и донесе одлука согласно закон. Комисијата 
по спроведената постапка, ги поништи ваквите решенија, на кој начин се заштитија правата 
на овие граѓани. Имаше и претставки во однос на постапката за оценување на начинот на 
вршење на работните задачи на државните службеници во општинската администрација од 
страна на градоначалниците, во кои подносителите наведуваа дека истите се оценувани 
нереално и тенденциозно. Народниот правобранител им укажа на подносителите каква е 
постапката која треба да биде спроведена во вакви случаи од страна на градоначалникот, 
согласно Законот за државни службеници. 

Вработените во општинските администрации, исто така реагираа на повреди на правото 
за исплата на надоместоци од плата на начин што градоначалниците не им вршеа исплата на 
отпремнини, на регреси за годишен одмор или 
други надоместоци од плата. Постапувајќи по 
претставките Народниот правобранител успеа 
на вработените да им се исплатат отпремнините, 
или другите надоместоци, а во оние случаи кога 
образложението за одолжување на исплатата 
беше недоволно обезбедени финансиски сред-
ства за таа намена во Буџетот на општината, 
доби уверување дека исплатата ќе се изврши 
наредната фискална година. Во овие случаи, 
Народниот правобранител ги советуваше врабо-
тените да внимаваат на законскиот рок во кој 
можат да бараат заштита пред судот по основ 
парични побарувања од работен однос, секако 
во случај и во наредната година повторно да не 
им се изврши исплата на надоместокот.

Од областа на повреди на права од 
работен однос, пред Народниот правобранител 
се поднесуваа и претставки од наставниците во основните училишта, од кои најмногубројни 
беа претставките поднесувани по основ заштита на правото на реален надоместок за 
превоз од и до работното место. Според Градоначалниците, со воведувањето на бруто 
платата престана обврската за исплатување на дополнителни средства за превоз на 
наставниците, повикувајќи се на мислења дадени од Министерството за образование и 
наука и Министерството за финансии. При постапувањето по овие претставки, и оваа година 
Народниот правобранител доставуваше укажувања до градоначалниците на општините, во 
кои се повика на законските одредби и колективните договори со кои е обезбедено правото 
на работникот на надоместок на реалните трошоци за превоз. Укажа дека по својата правна 
сила, законот и колективните договори имаат задолжителен и обврзувачки карактер за сите 
на кои тие се однесуваат, за разлика од мислењата добиени од посочените министерства, 
кое мислење по својата суштина има карактер на став на поединец или група и во никој 
случај не може да се издигне на ниво на закон и не може да ја има истата правна сила како 
и законот. 

Градоначалниците известуваа дека не располагаат со дополнителни парични средства, 
освен овие блок - дотации, за да може да ги покријат трошоците за превоз во висина на 
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реалниот износ. Имајќи го предвид ваквиот став на органите на локалната самоуправа 
во однос на правото на исплата на реален надоместок за превоз до и од работно место 
и неприфаќањето на укажувањето од Народниот правобранител за нивната обврска за 
доследно почитување на одредбите од Општиот колективен договор за јавниот сектор и 
Колективниот договор за основното образование, со кои ова  право децидно им е утврдено 
и признато, Народниот правобранител ги советуваше наставниците да побараат судска 
заштита на ова право. 

Недостигот на финансиски средства на училиштата, беше и основ за неисплата на 
отпремнини, со убедување дека по обезбедувањето на средствата отпремнините ќе им бидат 
исплатени.

Наставниците во основните училишта исто така поднесуваа претставки за донесување 
на одлуки за престанок на нивниот работен однос и необновување на договорите иако ги 
исполнуваа условите за трансформација на нивниот работен однос на неопределено време. 
Во претставките укажуваа дека од страна на директорите на училиштата, на нивно место 
се ангажирале други наставници. Согласно Законот за работни односи, дискреционо право 
е на директорот со кој наставник ќе склучи Договор за работа дали на определено време 
или на неопределено, но кое право не треба да се злоупотребува и пред истекот на времето 
потребно за трансформација на работниот однос, на наставниците да не им го обновуваат 
Договорот. Во однос на вработувањата во основните или средни училишта, имаше повеќе 
претставки во кои се бараше интервенција на Народниот правобранител во насока на 
утврдување дека е вработено лице со несоодветно образование, во кои случаи Народниот 
правобранител бараше надзор од државните или овластените просветни инспектори и 
повратна информација по извршениот надзор. По надзорите не се констатирани повреди 
на постапката во однос на потребното образование на избраните кандидати, освен во еден 
случај, по што и на овие граѓани Народниот правобранител им укажа на дискреционото 
право на директорите со кој кандидат, кој ги исполнува условите, ќе склучат договор за 
вработување. Во посочениот исклучок, кога и надлежниот орган констатира пропусти 
во постапката во однос на избраниот кандидат и нецелосна констатција дали има или 
не соодветно образование, Народниот правобранител, од причина што додека траеше 
постапката заврши учебната година, до градоначалникот на општината и до директорот 
на училиштето достави сугестија во која сугерираше во наредната постапка за избор на 
наставници доследно да се почитуваат  одредбите од Законот за средно образование и 
стандардите за наставен кадар по определени предмети, донесени од страна на Бирото за 
развој на образованието на РМ, а во насока на законито работење и вршење на квалитетна 
и професионална воспитно-образовна дејност од страна на училиштето и секако квалитетно 
образование на децата кои посетуваат настава во ова средно училиште.

Во други случаи, во текот на постапката, подносителите поведуваа судска постапка за 
заштита на ова нивно право, од која причина Народниот правобранител ги запре постапките.

Во оваа извештајна година имаше претставки поднесени и од вработени во Јавни 
претпријатија основани од локалните власти, вработени во детски градинки. Во овие 
претставки укажуваа на повреди на правата од работен однос и тоа поради неисплаќање 
на плати, распоредување на друго работно место, нерегулирање на работниот статус и по 
изминување на 10 години работа во претпријатието, неисплата на регрес за годишен одмор, 
не ставање на увид на колективните договори. Имаше и претставка од лица кои веќе неколку 
години работат во детска градинка како волонтери, притоа вршејќи ги целосно работните 
задачи како и останатите вработени со регулиран работен статус. Постапувајќи по овие 
претставки Народниот правобранител онаму каде констатира повреда на нивното право 
успеа да им го заштити, а волонтерите ги информира дека нивниот статус не се решава 
поради неодобрување на финансиски средства за вработување од страна на Министерството 
за финансии и им укажа на нивната правна можност преку судска постапка да го заштитат 
своето право.

Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, Народниот правобранител смета дека 
од страна на градоначалниците и на останатите директори на јавните претпријатија или 
установи, чијшто  основач е локалната самоуправа не секогаш се почитуваат постапките и 
процедурите од областа на работните односи предвидени со Закон и уште еднаш ја потенцира 
нивната законска обврска за тоа. 
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Социјална заштита

Основна интенција на процесот за децентрализација во областа на социјалната зашти-
та беше општините да добијат чувство на сопственост на улогата за решавање на социјалните 
проблеми за ранливите групи на своето подрачје. 

Со Законот за социјална заштита од 2009 година се воведе обврзувачкиот елемент 
според кој општината е должна развојните програми да ги усогласи со стратешките 
програми на Министерството за труд и социјална политика. Општините имаат надлежност 
да организираат и да спроведуваат социјална заштита за граѓаните од своето подрачје 
преку донесување сопствени развојни програми согласно специфичните потреби. Односно, 
основните интенции на измените на законските прописи се насочени кон активно вклучување 
на општините во процесот на децентрализацијата во областа на социјалната заштита. 

Народниот правобранител укажува дека не треба да се очекува дека децентрализација-
та на системот за социјална заштита ќе биде успешна само кога се префрлаат надлежностите 
на институциите од централно на локално ниво, па, наместо од министерот за труд и социјална 
политика, директорот на некоја установа од социјална заштита, овој пат да биде именуван 
од градоначалникот. Тоа не е децентрализација. Вистински почеток на децентрализација во 
оваа област ќе има кога општините ќе почнат со унапредување на состојбите во областа на 
социјалната заштита и социјално вклучување на локално ниво, кога ќе постигнат поголема 
свесност за состојбата со сиромашните и ранливите групи во заедницата, кога ќе започнат 
со утврдување на приоритети согласно фактичката состојба и спроведување на конкретни 
мерки и активности во насока кон подобрување на утврдените недостатоци. 

Во извештајната 2012 година, локалната власт во оваа област како социјална мерка 
единствено на граѓаните им ја ставаше на располагање – еднократната парична помош на 
корисниците на социјален паричен надоместок или на лицата со ниски месечни примања. 
И оваа еднократна парична помош, според постапувањето по поднесени претставки 
по овој основ, не им се исплаќа секогаш и во време кога им е потребна. Народниот 
правобранител постапуваше по претставка од граѓанин кој поднел барање за ваква помош до 
градоначалникот уште во месец февруари 2011 година и по истото повеќе од една година не 
се постапувало. Градоначалникот за ваквото одолжување ја наведе причината дека во 2011 
година се потрошиле сите финансиски средства за оваа намена, поради што доделувањето 
на парични средства во вид на еднократна парична помош е одложено, без да даде одговор 
зошто и во 2012 година не е исплатена помошта. Градоначалникот потсети дека секогаш 
бројот на барањата е многу поголем од со општинскиот буџет предвидените и обезбедените 
средства за конкретниот основ. Уредно поднесените барања за кои недостасуваат буџетски 
средства, општина не ги одбива, туку нивното доделување го одложува додека да се 
создадат материјално-финансиски услови за ребаланс на општинскиот буџет. Народниот 
правобранител со право се прашува како општината ќе му помогне на овој граѓанин, кој 
токму поради социјалниот ризик во кој се наоѓа, ја бара оваа помош, кога треба да чека 
скоро 2 години за истата да му биде исплатена. За Народниот правобранител ова не е 
правичен начин на остварување на правото на граѓаните на социјална заштита од страна на 
локалната власт.

Поради ваквата состојба во областа на социјалната заштита, Народниот правобранител 
бара од локалните власти да преземаат многу поактивни мерки и политики со цел да 
обезбедат соодветни социјални услуги за најранливите групи на граѓани, почитувајќи ги 
принципите на пристапот заснован на човековите права. Воедно, Народниот правобранител 
укажува на локалните власти на потребата од преземање на проактивни мерки и активности 
во насока на едукација на граѓаните за нивното право и локалната власт да им обезбедува 
социјална заштита на определени ранливи групи на граѓани. 
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Финансиска област

Во процесот на децентрализација се обезбедува правна рамка за финансирање на 
општините и зголемување на нивните надлежности со цел ефикасно обезбедување услуги 
за граѓаните. 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ги предвидува соп-
ствените извори на приходи на единиците на локалната самоуправа, како што се локалните 
даноци, локалните такси, локалните надоместоци, потоа приходите од сопственост, од 
донации, приходите од парични казни и другите приходи утврдени со закон. Во законот е 
предвидено дека единиците на локалната самоуправа имаат приход од данокот на додадената 
вредност кој со измените на законот треба да се реализира етапно до 2013 година и да 
изнесува во висина од 4,5% од вкупно наплатен данок на додадена вредност остварен 
во претходната фискална година, имаат приход од персонален данок во висина од 3% од 
персонален данок на доход на личните примања од плати на физичките лица, наплатени 
во општината во која се пријавени со постојано престојувалиште или живеалиште. Исто 
така, меѓу другото се предвидени и дотации од Буџетот на Република Македонија и тоа 
како наменски, капитални, блок-дотации и дотации за делегирана надлежност. И покрај 
ваквите законски решенија за финансирање на општините, кои наизглед ја обезбедуваат 
целокупната финансиска независност на општините и гарантираат нејзино непречено 
функционирање, сепак реалноста говори дека има недостаток од финансиски средства во 
секоја општина. 

Во Република Македонија само уште Општина Пласница не е влезена во втората фаза 
на фискалната децентрализација и истата се соочува со големи финансиски проблеми. Во 
другите општини во зависност од степенот на реализираната фискална децентрализација 
кај секоја поединечно, има подобрена финансиската состојба како резултат на зголемување 
на изворните приходи на општините, јавното приватно партнерство, кредитирање и други 
финансиски извори. 

Сепак, реалноста покажува дека општините немаат доволно средства за да ги финан-
сираат надлежностите што им се пренесени, ниту пак средствата што им се доделуваат на 
општините од страна на централната власт не се распределуваат ефикасно, навремено, 
ниту рамноправно. Од овие причини и граѓаните не чувствуваат дека локалната власт во 
целост ги исполнува нивните очекувања и пред се барања. Ретки се граѓаните во некои 
општини кои можат да изјават дека општината изградила или реновирала улици, обновила 
инфраструктури, ја подобрила состојбата со водоснабдувањето, го решила во целост јавното 
осветлување и се друго што е од важност за секојдневното живеење на граѓаните. 

Во 2012 година, согласно поднесените претставки пред Народниот правобранител од 
оваа област, граѓаните повторно се соочуваа со обидите на општинските администрации 
да наплатат застарен данок, со непочитување на законски предвидената постапка за 
утврдување на даноци-особено со начинот на примена на Методологијата за утврдување на 
вредноста на недвижниот имот, со одолговлекување на жалбена постапка и на повраток на 
погрешно уплатен данок.   

Во оваа година, повторно најмногубројни беа претставките по основ настојување за 
наплата на данок на имот за период од 10 години наназад. Народниот правобранител, поста-
пувајќи по овие претставки и оваа година доставуваше укажувања во кои се повикуваше на 
одредбите од Законот за данок на имот според кои правото на наплата на данокот застарува 
за пет години, по истекот на годината во која требало да се изврши наплатата. Рокот од 
10 години на застареност е апсолутен и е применлив само тогаш доколку во тој временски 
период од страна на органите се преземани дејствија за наплата на истиот, со кои дејствија 
се прекинува застареноста и истата повторно почнува да тече. По ваквите укажувања, 
општинските администрации не постапуваа по укажувањата и се обидуваат да изнајдат 
некаков основ кој би го оправдал нивното незаконско постапување (најчесто дека до 
даночниот обрзник е доставена опомена, која од нивна страна не се приложува како доказ 
и не се известува дали истата била уредно доставена или не). Во овие случаи, Народниот 
правобранител ги советуваше граѓаните да поднесат жалби на таквите решенија или да 
поведат судски постапки за надомест на штетата кои истите ја трпат поради неоснованото 
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блокирање на нивните трансакциски сметки.

Во претставките кои се однесуваа за уплата на данокот на промет на недвижност е 
карактеристично тоа што имаше и претставки во кои граѓаните укажуваа дека попречувањето 
на правото на сопственост стекнато по основ Договор за купопродажба и уплатена купо-
продажна цена, беше поради тоа што Владата на РМ како продавач не го плаќа данокот. 
Согласно позитивните законски прописи, услов за да се впише сопственоста е предходно да 
биде платен данокот на промет. По овие претставки, Народниот правобранител не констатира 
повреда на правата на граѓаните од локалната власт зошто не им ги заверува склучените 
договори, туку констатира повреда од страна на Владата на РМ со одолговлекувањето на 
исполнување на обврската за плаќање на данокот и на службите при Влада на РМ укажа на  
обврската  и побара данокот да биде платен веднаш.  

Народниот правобранител и оваа година констатира дека при вршењето на своите 
финансиски овластувања  општинските администрации ги повредуваат правата на граѓаните 
со неприменета или селективно применета законска постапка. Народниот правобранител 
потенцира дека фискалната децентрализација е еден од основните столбови на секој систем 
на децентрализација. Со цел истата да се реализира и објективно на терен на задоволство и на 
локалната власт, но пред се на граѓаните, Народниот правобранител препорачува Комисијата 
за следење на фискалната децентрализација непречено и активно да ги врши овластувањата 
кои и се дадени со закон, да креира анализи, да предлага мерки за системот за дотации, да 
изготвува извештаи за развојот на системот за финансирање на општините, препорачува  
да се зајакнат капацитетите за финансиски менаџмент на општините, централната власт 
да помогне, поточно да се изнајде заедничко решавање на финансиските недостатоци во 
општинските буџети. Крајно, Народниот правобранител уште еднаш ја потенцира важноста 
на учеството на граѓаните во донесувањето на локалниот буџет, како начин заеднички да се 
утврдуваат приоритетите со што ќе се зацврсти  меѓусебната доверба.

Потрошувачки права

Со новиот Закон за комунални дејности, комунална дејност се дефинира како стопанска 
дејност за давање на комунални услуги за задоволување на потребите на граѓаните за која 
локалната власт обезбедува услови за соодветен обем, квалитет, достапност, континуитет и 
надзор над нејзиното вршење. Комуналните дејности и пред почетокот на спроведувањето 
на децентрализацијата, во најголем дел претставуваа надлежност на локалните власти. 
Граѓаните најчесто успешното функционирање на општината го врзуваат со добро 
организирани комунални услуги. Цел на локалните власти, во оваа сфера треба да биде 
обезбедување на услови за поквалитетен сервис на граѓаните, така што истата ќе ја оправда 
довербата која граѓаните им ја дале.

Од оваа област, оваа извештајна година, граѓаните се соочуваа со истите повреди 
на нивните потрошувачки права како и минатата година, само што оваа година за разлика 
од минатата, најмногубројни  беа претставките со кои граѓаните укажуваа на неосновано 
задолжување со наплата на комунална такса за јавно осветлување од страна на општините. 
Се бара наплата на оваа комунална такса без притоа на тие подрачја општините да имаат 
спроведено улично осветлување, се бара наплата за населени места кои се составени од 
повеќе мали населби меѓусебно оддалечени и по неколку стотици метри, а јавно осветлување 
има спроведено само во некои од нив, се бара наплата во села каде воопшто нема спроведено 
улично осветлување, или ако го има, уличното осветлување се состои само од две или три 
поставени бандери на кои најчесто се прегорени светилките. 

Постапувајќи по овие претставки, Народниот правобранител укажуваше и бараше од 
локалните власти да се разгледа можноста за донесување одлуки за измена и дополнување 
на одлуките за ослободување од плаќање комунална такса за користење и одржување јавно 
осветлување на населени места во општината, со која ќе бидат опфатени сите населени 
места и делови од населени места  и реално ќе ја отсликува фактичката состојба на терен при 
што сите населени места кај кои нема јавно осветлување ќе бидат ослободени од плаќање 
на оваа комунална такса. Исто така, Народниот правобранител укажа дека на граѓаните 
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треба да им се наплаќа за услуги кои ги добиваат, а не за услуги што ќе ги добијат во 
иднина и затоа смета, дека граѓаните кои имаат куќи во места каде  не е инсталирано јавно 
осветлување треба да бидат ослободени од плаќање комунална такса за јавно осветлување. 

Народниот правобранител укажа на градоначалниците дека согласно одредбите од 
Законот за комунални такси  обврската за плаќање на комунална такса настанува во момен-
тот на користењето на правото, предметот или услугата за кои е пропишано плаќање на 
такса. Значи, и покрај тоа што со овој закон обврската за плаќање на таксата за јавно 
осветлување се поврзува со поставувањето на електрично броило во објект и негово 
вклучување во електричната мрежа и тоа без разлика дали тој објект се користи или не, 
сепак основен предуслов за наплата на таксата е да се користи услугата - да има спроведено 
јавно осветлување. 

Позитивен пример како општината може да го разреши овој проблем е  Општина Кратово, 
каде од страна на Советот на општината е донесена одлука со која е овозможено и делови од 
населени места да може да се ослободат од плаќање комунална такса за јавно осветлување. 
Ослободувањето од плаќање на оваа комунална такса, Општина Кратово го уреди на на-
чин што граѓаните на тие делови од населените места до градоначалникот на општината 
поднесуваат поединечни барања. Градоначалниците во одговор на овие укажувања од 
Народниот правобранител посочуваа дека донесувањето одлука за утврдување на населени 
места без спроведено јавно осветлување е во надлежност на советите на општините. Исто 
така во одговорите  најчесто беше наведено, дека таквата состојба е поради недостигот на 
финансиски средства во општината или пак дека спроведувањето на јавното осветлување ќе 
биде предвиденото со програмата за улично осветлување, која чека на усвојување или веќе 
е потврдена од советот на општината, по што истото во најкраток рок ќе биде спроведено. 

Станувајќи се посвесни за своите потрошувачки права граѓаните многу почесто реа-
гираат кога истите им се повредуваат и бараат од надлежните органи заштита на тие права. 
Група граѓани од повеќе населени места кои припаѓаат, поточно се на територијата на 
Општина Старо Нагоричане, пред надлежниот суд поведоа кривична постапка против 
градоначалникот на Општина Старо Нагоричане за злоупотреба за комуналната такса за 
улично осветлување. Народниот правобранител постапуваше по повеќе претставки од 
подносители кои имаат куќи или викендички во оваа општина и ги даваше погоре наведените 
укажувања на градоначалникот, кој во својот одговор наведуваше дека јавното осветлување 
на територијата на општината ќе биде средено со програмата од 2012 година за изградба, 
доградба, реконструкција, одржување и поправка на патишта, улици, обележување на 
сообраќајници со хоризонтална и вертикална сигнализација, изградба - доградба и тековно 
одржување на мрежата за улично осветлување која ги опфаќа населените места.

Граѓаните се советувани на нивната правна можност за покренување на управни 
постапки пред општинската администрација со цел враќање на неосновано наплатената 
комунална такса.

Втори по бројност беа претставките во кои граѓаните укажуваа дека од страна на 
јавните комунални претпријатија, основани од страна на Општините,  им се доставуваат 
опомени со кои се бара наплата на долг за неплатена испорака на вода, за канализација, за 
собирање на смет, под закана за присилна наплата на истиот или под закана за исклучување 
од водоводната мрежа. 

Постапувајќи по претставките на овие граѓани, Народниот правобранител констатира 
дека се бара наплата на заостанат долг од пред повеќе години наназад, без притоа повеќето 
јавни претпријатија да ја дадат и бараната информација дали ваквите долгови се утужени 
или не. 

Народниот правобранител достави укажувања до сите комунални претпријатија со кои 
укажа дека со доставувањето на предметните опомени се создава ситуација во која еден 
дел од граѓаните под страв на присилно извршување, спремни се да ја прифатат нивната 
понуда и склучат договор за наплата на долгот на рати, без оглед на тоа дали истиот е 
застарен и без оглед на тоа дали се законски должни да го исполнат побарувањето. Во 
своите укажувања потенцира на нивната обврска да го почитуваат Законот за облигациони 
односи според кој за една година застаруваат  побарувањата на надомест за испорачана 
електрична и топлинска енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на 
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чистота, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството. 
Јавните претпријатија постапуваа по овие укажувања и не вршеа понатамошен притисок 
врз подносителите на претставките за наплата на заостанат долг од пред повеќе години.

До Народниот правобранител поднесени се и претставки во кои граѓаните наведоа дека 
од страна на Јавните комунални претпријатија одговорни за собирање на сметот, неосновано 
им се бара присилна наплата на долг за комунална услуга која тие не ја користеле. Имено, 
за подносителите на претставките спорен е надоместокот за подигање на смет за објект кој 
е во фаза на изградба и за објекти во кои не живее никој, од кои причини не се користи 
оваа комунална услуга. 

Народниот правобранител постапувајќи по претставките и оваа година повторно дос-
тавуваше укажувања на јавните комунални претпријатија дека во Законот за комунални 
дејности се предвидени две страни - даватели на комуналната услуга и корисници на 
комуналната услуга, што само по себе подразбира обврска за корисникот за плаќање на 
услугата, но само под услов доколку истата ја користи, а за давателот на услугата создава 
обврска на корисниците да им обезбеди трајно и непрекинато извршување на комуналните 
дејности предвидени во законот. Согласно наведеното, неосновано се наплаќа надоместок 
за комунална услуга - подигање на смет од куќа или стан во која неспорно не живее никој, 
а со тоа ниту може да прави смет, што упатува на непостоење на облигаторен однос. 

Имајќи го предвид наведеното, Народниот правобранител до овие претпријатија дос-
тави укажувања со кои укажа на континуираната повреда на потрошувачките права на 
граѓаните во наведените општини со неоснованата наплата на услуга која воопшто не ја 
користат. Некои јавни претпријатија постапија по овие укажувања и ги повлекоа барањата 
за присилна наплата на долг по овој основ, но некои не постапија. Од причина што ваквите 
повреди континуирано се вршат од исти јавни претпријатија во исти општини, Народниот 
правобранител почитувајќи го начелото на ефективност во постапувањето по претставките, 
веднаш им укажа на подносителите на претставките на нивната правна можност во судска 
постапка да бараат враќање на средствата кои ги имаат исплатено на име оваа комунална 
услуга, или да не вршат плаќање на истата.

Граѓаните реагираа на одолговлекување на постапките за пруклучување на канали-
зацискиот систем иако имаа платено надоместоци за тоа, на приклучување на водоводната 
мрежа, на неможноста или незаконитоста во спроведената постапка за промена на корисник 
на комунална услуга, во кои постапки Народниот правобранител успеа да го заштити нивното 
право кога ќе констатираше повреда.

Имајќи го предвид погоре наведеното, Народниот правобранител смета дека вршењето 
на комуналните дејности од страна на општините се уште не е на посакуваното ниво на 
развој и се уште постои голема разлика при нивното остварување од општина до општина. 

Народниот правобранител посочува дека во голем дел од општините недостасуваат 
унифицирани процедури и образци за давање на услугите. Исто така, во некои општини 
недостасуваат општи акти кои општините можат да ги донесат, а би биле во функција на 
дефинирање и воспоставување на процедури за давање на квалитетни административни 
услуги од комуналната сфера.

Имотно-правна област

За повреди на правата од имотно-правната област, сторени од страна на локалните 
власти, пред Народниот правобранител во оваа извештајна година е поднесена само една 
претставка во месец декември, која се уште е во тек. 

Имено, група граѓани (потписници на претставката) како сопственици на недвижен 
имот во атарот на селото изразија незадоволство и побараа интервенција за заштита на 
нивните права на сопственост повредени од страна на локалната самоуправа. Подносителите 
наведуваат дека од страна на општината е узурпиран дел од недвижен имот од нивите кои 
ги поседуваат во атарот на селото, без правен основ односно без претходно известување 
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и спроведена постапка за одземање на недвижностите. Според нив со ваквиот начин 
на постапување од страна на општината се повредува нивното право на сопственост и 
располагање со  недвижниот имот - обработливи ниви (засадени со земјоделски култури) 
кои преставуваат и извор на нивната егзистенција. 

Народниот правобранител во насока на констатирање на фактичката состојба по 
наводите од претставката, од градоначалникот на општината и надлежниот сектор побара 
да биде известен по кој законски основ е извршено одземањето на недвижниот имот на 
подносителите на претставката и воедно укажа на уставните одредби со кои се гарантира 
правото на сопственост, според кои никому не може да му биде одземена или ограничена 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес 
утврден со закон. Во случај на експропријација на сопственоста или во случај на ограничување 
на сопственоста од страна на органите на власта кои ја спроведуваат експропријација, се 
гарантира праведен надоместок.

Народниот правобранител смета дека со неподнесувањето на претставки од оваа 
област, за разлика од минатите години, има подобрување во однос на остварување и не 
попречување на правата на граѓаните од страна на локалните власти, го поздравува и 
поттикнува овој тренд да продолжи и во иднина.

Народниот правобранител има стратешка улога и во однос на остварувањето, почи-
тувањето и заштитата на правата од животната средина. Во своето постапување во оваа област 
постојано ја следи состојбата со остварување на правата на граѓаните на здрава животна 
средина. Притоа, Народниот правобранител настојува да ги доближи еколошките прашања 
до сите надлежни органи, но и до граѓаните, промовира разбирање дека заедниците се 
столбот за промени на ставовите за еколошките прашања и секако се залага за почитување 
на основните права на граѓаните дадени со Архуската конвенција.

Во процесот на децентрализација локалната власт е обврзана во сите развојни, стра-
тешки програми да биде вклучена политиката за заштита и унапредувањето на животната 
средина, како што има и обврска на своја територија да ги преземе сите мерки и активности 
за заштита на животната средина, кои не се во исклучителна надлежност за органите на 
државната власт.

Пред Народниот правобранител од областа на животната средина во однос на минатата 
година, поднесени се поголем број претставки, кој број иако зголемен, сепак не претставува 
реален одраз на состојбите во оваа сфера во која било општина во Републиката. Претставките 
се однесуваат на загадување на медиумите на животната средина (почвата и водата), дег-
радација на природата со вадењето на песок од река, дивите депонии и воопшто отпадот 
по градовите и помалите населени места, за зголемено ниво на бучава предизвикани од 
дејности кои се обавуваат од страна на самостојни занаетчии и секако бучави предизвикани 
од угостителски објекти. 

Претставките кои се однесуваат на загадувањето на медумите на животната средина 
(воздухот и почвата) и оваа година најчесто се заради несоодветно чување на добиток и 
живина или нивно чување во приградски населби, со што соседите се подложни на постојана 
врева и неподнослива смрдеа. 

Што се однесува до бучавите предизвикани од вршењето на дејности од самостојните 
занаетчии или угостителските објекти, овластените инспектори за животна средина исто 
така постапуваат по барањата на Народниот правобранител, извршуваат инспекциски над-
зори и по истите преземаа дејствија. 

Оваа година имаше и претставка од граѓани кои сметаа дека радио-фрекфенциското 
зрачење од базната станица за мобилна телефонија поставена во близина на нивните 
домови штетно влијае врз нивното здравје. Народниот правобранител побара од надлежниот 
инспекторат да се изврши мерење на нивото на зрачење од базната станица, по што е 
констатирано дека зрачењето е во нивото на дозволеното и нештетното по здравјето на 

Животна средина
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луѓето и е во согласност со Елаборатот за извршено мерење на радио-фрекфенциското 
зрачење во околината.

Карактеристично за оваа извештајна година е побројното реагирање на граѓаните 
во однос на дивите депонии и останатиот отпад низ општините и приградските населби. 
Очекувано, како град кадешто особено е нагласен проблемот со сметот и дивите депонии, 
поднесена е претставка во која се бара заштита на правото на живот во здрава животна 
средина во Општина Тетово и околните населени места, повредено со долгогодишното 
функционирање на дивата депонија 
- претоварна станица лоцирана во 
непосредна близина на месната 
заедница, чиј претставник беше 
подносител на претставката. Пора-
ди зачестените (само) запалувања 
на сметот во депонијата во летниот 
период, особено во услови на ви-
соки летни температури, се шири 
неподнослива смрдеа и чад кои 
штетно влијаат врз здравјето на 
населението. Народниот правобра-
нител со писмен допис се обрати 
до градоначалникот на Општина 
Тетово и укажа на потребата од 
неодложно преземање на мерки за 
трајно решавање на проблемот на 
соодветно прибирање, транспор-
тирање и складирање на отпадот 
лоциран во дивата депонија. Во-
едно, укажа на потребата од итно 
преземање на мерки за дисло-
цирање на дивата депонија - претоварната станица надвор од градското подрачје. По 
доставување на писмениот допис и  повеќето дополнителни интервенции, од страна на 
градоначалникот Народниот правобранител беше писмено известен дека почнувајќи од 
крајот на месец август, претоварот на камионите со собраниот отпад од страна на Јавното 
комунално претпријатие не се врши на наведената локација кај железничката станица во 
Тетово, туку на друга локација. Воедно, Градоначалникот извести дека во тек се и активности 
за расчистување на депонираниот смет. 

За дивите депонии, за проблемот на нивно запалување по кое се шири непријатна 
смрдеа и црн чад, за смет низ градски улици, населени места и на пазаришни простори, 
поднесени се уште неколку претставки кои се однесуваа на други општини. Во сите нив, 
надлежните органи и локалните власти постапуваа по барањата на Народниот правобранител 
и преземаа соодветни дејствија во насока на заштита на животната средина, а со тоа и на 
здравјето на луѓето. Народниот правобранител во овој домен смета дека горливиот проблем 
со отпадот низ државата мора поинтензивно и поефикасно да се разрешува од локалните 
власти, на кои во процесот на децентрализација им е префрлена надлежноста за управување 
со отпадот. Воедно, Народниот правобранител бара итно изнаоѓање на соодветни решенија 
за шеснаесетте депонии во Република Македонија, кои согласно Националната стратегија 
за управување со отпадот (2009–2015), се оценети како високоризични, а четири од нив 
мора итно да се санираат и затворат, од страна на локалните власти тоа да се стори без 
понатамошно одолжување.

Народниот правобранител и оваа извештајна година смета дека правото на здрава 
животна средина не им се обезбедува на граѓаните во потребното ниво од страна на локалните 
власти. Народниот правобранител уште еднаш ја потенцира потребата од зајакнување на 
административните капацитети на локално ниво, локалните власти реално и на терен да 
ги спроведуваат политиките за заштита и унапредување на животната средина и крајно 
преземање на активните мерки кон подигање на јавната свест за потребата на здрава 
животна средина и мобилизирање на граѓаните кои го поддржуваат спроведувањето на нови 
планови и програми од оваа област.
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Заклучни согледувања по општите состојби за човековите 
слободи и права на локално ниво

Народниот правобранител за овој извештаен период во однос на степенот на оствару-
вање на правата на граѓаните од страна на локалните власти и односот локална власт - 
граѓанин, смета дека граѓаните се повеќе стануваат свесни за нивните права, поупорно и 
поодлучно бараат нивно непречено остварување од страна на локалната власт. 

Воедно, со подигање на свеста кај граѓаните се зголемуваат нивните барања и очеку-
вањата на граѓаните од локалната власт во исполнување на надлежностите согласно про-
цесот на децентрализација. Исто така граѓаните се свесни дека се уште не задоволува 
комуникацијата на локалната власт со нив, се уште локалната власт настапува во својство 
на „моќник“, очекувајќи дека граѓанинот треба безусловно да ја следи и поддржува. 

Локалната власт се уште е недоволно свесна за важноста на потребите на граѓанинот 
и постапува според она што таа смета дека е најдобро, притоа заборавајќи дека постои 
заради граѓаните. Затоа, Народниот правобранител укажува на потребата локалните власти 
да продолжат со напорите да го подобрат односот со граѓаните, преку унапредување на 
комуникацијата со нив, со што ќе ја поттикнат активната партиципација на граѓаните 
при донесувањето на одлуките кои пред се ги засегаат граѓаните. Со подобрување на 
комуникацијата, локална власт - граѓани, граѓаните ќе можат поефективно да ги остваруваат 
нивните права.
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повеќето ургенции не му ги доставила 
списите од оспорениот управен акт, односно 
предметот не можел да се комплетира, за 
да се достави на одлучување до Вишиот 
управен суд.

Во непосредна комуникација на На-
родниот правобранител со членови од Вто-
ростепената комисија за денационализација 
беа доставени списите на оспорениот уп-
равен акт, по што Управниот суд на Репуб-
лика Македонија жалбата ја достави до 
Вишиот управен суд, кој за кратко време 
донесе одлука со која управниот спор беше 
завршен.

   НП бр. 1042/12
Граѓанин од Скопје достави претставка 

во која укажа на непрофесионален однос на 
полициски службеник со пречекорување на 
неговите службени овластувања и незаконска 
употреба на средство за присилба.

Постапувајќи по претставката Народни-
от правобранител побара од Секторот за 
внатрешна контрола и професионални стан-
дарди да бидат извршени потребните про-
верки на наводите и врз основа на кон-
статираната фактичка состојба да бидат 
преземени соодветни законски мерки.

По извршените проверки Секторот 
констатирал дека употребата на средството 
за присилба не било соодветно на целта ко-
ја требало да се постигне што е спротивно 
на одредбите од Законот за полиција, па 
согласно со Колективниот договор на Ми-
нистерството за внатрешни работи предло-
жил задолжителни мерки за покренување 
дисциплинска постапка против униформира-
ниот полициски службеник.

   НП бр. 1273/12
Граѓанин од Скопје поднесе претстав-

ка во која укажа на нееднаков третман и 
дискриминација од администрацијата на 
Град Скопје во постапката за утврдување 
даночна основа за данок на промет на 
недвижности.

Народниот правобранител утврди дека 
подносителот на претставката е задолжен со 
данок на промет на недвижности и права, 
иако во случајот се јавува како купувач, кој 
согласно предметната пресуда и договорот 
за купопродажба не презел обврска да го 
плати односниот данок. Покрај тоа, во кон-
кретната постапка, не биле земени предвид 
и околностите дека за сите останати случаи 
кои произлегувале од ист фактички и правен 
однос како неговиот (купопродажба на ста-
нови во иста зграда и од ист продавач - ГП 
„Ратко Митровиќ“), сите купувачи од градо-
началникот на Град Скопје биле ослободени 
од плаќање на ваквиот данок, по основ на 
соодветен заклучок на Владата на Република 
Македонија.

Народниот правобранител од градона-
чалникот на Град Скопје побара да преземе 
дејства за увид и контрола на законитоста 
во постапување на администрацијата, по 
конкретниот случај и соодветно на тоа да 
ја испита потребата од преиспитување на 
содржината на решението по службена 
должност.

Интервенцијата на Народниот право-
бранител е прифатена и од градоначалникот 
на Град Скопје е донесено ново решение, со 
кое граѓанинот е ослободен од плаќање на 
предметниот данок на промет на недвиж-
ности.

   НП бр. 1179/12
Граѓанин од Тетово се пожали за нео-

правдано одолжување на постапката по 
жалба против одлука на Управниот суд на 
Република Македонија.

Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител се обрати до судот кој 
одговорноста ја префрли на Второстепената 
комисија за денационализација која и покрај

   НП бр. 328/12
Откако граѓанка од Скопје се обрати 

до Народниот правобранител дека и бил по-
ништен пасошот од органот за внатрешни 
работи поради констатирање дека запиша-
ниот матичен број одговарал за лице од 
машки пол и била задолжена да извади нова 
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   НП бр. 521/12
Граѓанин побара интервенција од На-

родниот правобранител затоа што е попречен 
да се пријавува како вработено лице во Цен-
тарот за вработување. 

Во постапката беше констатирано де-
ка навремено не е доставена комплетната 
документација од страна на работодавачот 

   НП бр. 93/12
Во претставката доставена до Народ-

ниот правобранител подносителката побара 
заштита на нејзините права од работен 
однос.

Имено, подносителката наведе дека 
од страна на службени лица во општината 
во постапка за нејзино оценување била 
оценета со оценка ,,незадоволува’’, заради 
што поднела приговор, по кој од страна на 
Комисијата за преиспитување на оценката 
била донесена одлука со која приговорот 
бил одбиен. По ова подносителката вложила 
жалба до Комисијата за решавање во втор 
степен по жалби и приговори на државните 
службеници, а побара интервенција и од 
Народниот правобранител.

Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител се обрати до Комисијата 
укажувајќи во постапката на одлучување да 
ги имаат предвид сите материјални докази и 
факти за правилно донесување одлука.

Комисијата за решавање во втор сте-
пен по жалби и приговори на државните 
службеници донесе одлука со која жалбата 
на подносителката беше уважена.

По ова, Народниот правобранител од 
градоначалникот на општината побара во 
повторната постапка на оценување особено 
да се води сметка на укажувањата дадени 
во одлуката на надлежната второстепена 
комисија и по спроведената постапка на 
оценувањето да биде известен и Народниот 
правобранител.

Градоначалникот го извести Народниот 
правобранител дека од страна на надлежни-
те лица на општината била спроведена 
повторна постапка на оценување при што 
подносителката на претставката била оце-
нета со оценка „делумно задоволува“ која 
оценка е формирана како конечна оценка по 
оценувањето за секој критериум поединечно.

патна исправа не по нејзина вина, Народни-
от правобранител веднаш од Секторот за 
управно - надзорни работи побара вршење 
управен надзор со укажување подносителка-
та да биде ослободена од дополнителните 
трошоци за нова патна исправа.

По извршениот управен надзор Секто-
рот го извести Народниот правобранител 
дека претходниот матичен број бил погреш-
но утврден и поради тоа и бил определен 
нов матичен број, по што надлежниот орган 
и издал нова патна исправа и лична карта. 
Истовремено, подносителката е советувана 
да достави писмено барање за враќање на 
дополнителните трошоци за вадење  на нови 
лични документи.

   НП бр. 225/12
Поради навредливо и провокативно 

однесување на воспитувач во Затворот 
Скопје, до Народниот правобранител прет-
ставка поднесе осудено лице од Затворот 
во која наведе дека воспитувачот во повеќе 
наврати се однесувал дрско и меѓу другото, 
му упатувал навреди на етничка основа.

Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител оцени дека во конкрет-
ниот случај воспитувачот постапил спротив-
но на Законот за извршување на санкциите 
и целосно ја занемарил ресоцијализацијата 
како една од основните функции на каз-
нено-поправните и воспитно-поправните ус-
танови. Поради тоа покрена Иницијатива за 
дисциплинска одговорност на службеното 
лице, а Комисијата за водење дисциплинска 
постапка при Затворот Скопје, донесе реше-
ние со кое на службеното лице му изрече 
дисциплинска казна – престанок на врабо-
тувањето. По поднесена жалба против наве-
деното решение, Агенцијата за администра-
ција предметот го врати пред првостепениот 
орган кој во повторената постапка повтор-
но донесе решение за престанок на врабо-
тувањето на воспитувачот.

до Центарот за вработување, заради што 
подносителот беше одбиен.

Народниот правобранител укажа на по-
требата за доследно почитување на роковите 
со цел подносителот покрај остварувањето 
на правото на вработување да може да ги 
ужива и другите права по основ на работен 
однос. 

Укажувањето е прифатено и работода-
вачот ја доставил потребната документација, 
а граѓанинот го оствари правото.
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   НП бр. 3000/12
Народниот правобранител се стекна 

со сознаниe дека во Затворот Скопје тројца 
притворени лица при нивното спроведување 
биле врзани за радијатор од страна на лица 
од Службата за обезбедување.

Народниот правобранител покрена пос-
тапка во текот на која констатира дека во 
случајот службените лица постапиле спро-
тивно на Правилникот за куќниот ред за 
извршување на мерката притвор и дека 
не постоел ниту еден основ за примена на 
средства за присилба. 

Народниот правобранител со посебна 
информација ги извести министерот за правда 
и директорот на Управата за извршување 
на санкциите, при што укажа на обврската 
за преземање мерки согласно позитивните 
законски прописи со цел расчистување на 
конкретниот настан.

По дадените укажувања на Народниот 
правобранител, а по извршениот надзор од 
инспектор од Управата за извршување на 
санкциите и констатираните неправилности и 
пропусти при постапувањето на службените 
лица беше покрената дисциплинска постап-
ка.

   НП бр. 1022/12
Граѓанин од Велес, во свое и во името 

на останатите наследници на правото на 
денационализација поднесе претставка, во 
која побара интервенција поради одолжу-
вање на постапката по нивното барање за 
денационализација пред Министерството за
финансии, Комисијата за одлучување по 
барањата за денационализација со седиште 
во Прилеп.

Народниот правобранител, од самата 
претставка, околностите и приложените фак-
ти и докази, покрај останатото, утврди дека 
заради утврдување на вредноста на имотот 
кој е предмет на денационализација, до 
Комисијата за проценки на недвижности-
предмет на денационализација во Министер-
ството за финансии-Скопје, на 17.05.2011 
година бил доставен соодветен Налог за 
проценка, по кој се уште не било постапено.

Во корелација со таквата состојба, 
Народниот правобранител до Комисијата 
за денационализација и Комисијата за про-
ценка на недвижности, даде укажување за 
забрзување на постапката и донесување ре-
шение.

Препораката на Народниот правобра-
нител е прифатена.

   НП бр. 509/12
Граѓанин од Скопје побара интервен-

ција од Народниот правобранител затоа 
што со решение на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјална работа на град Скопје 
неосновано му беше укината социјалната 
парична помош, со образложение дека не 
бил изложен на социјален ризик.

Народниот правобранител по изврше-
ниот увид во надлежниот центар за социјална 
работа констатира спротивности во доказите 
битни за остварување на правото, поточно 
утврди дека во записникот од извршениот 
увид на службените лица од Центарот во 
домот на граѓанинот е утврдено дека истиот 
е изложен на социјален ризик, но и покрај 
тоа спротивно на утврдената фактичка сос-
тојба е донесено решение за укинување на 
правото. 

По интервенциите на Народниот право-
бранител решението на Центарот беше пон-
иштено и беше донесено ново решение со 
кое на подносителот на претставката му се 
продолжи правото на социјална парична 
помош.

   НП бр. 3705/12
Родител од Скопје достави претставка 

за заштита на правата на седумипол годиш-
но дете кое боледува од искривување на 
рбетот, затоа што од Клиниката каде било 
оперирано не се постапувало по нејзиното 
барање за издавање на конзилијарно мис-
лење за лекување на детето. Родителот 
наведе дека детето било оперирано пред 2,5 
години и му била вградена метална прачка 
која требала да се „попушта“ на секои шест 
месеци. 

Имајќи го предвид најдобриот интерес 
на детето и правото на највисоко ниво 
на здравствена заштита гарантирано со 
Конвенцијата за правата на детето, Народниот 
правобранител побара од Клиниката да се 
преземат мерки за непречена здравствена 
заштита на малолетното дете и во таа насока 
да се постапи по барањето на родителот. 
Клиниката го прифати барањето и изготви 
предлог за упатување на детето за лекување 
во странство, за што писмено ги известила и 
родителите.
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   НП бр. 1286/12
Граѓанин од Скопје побара интервен-

ција од Народниот правобранител со цел 
овластениот градежен инспектор и Општина 
Гази Баба да не пристапуваат кон извршу-
вање на решение за отстранување на 
надградба на потпокрив.

Постапувајки по претставката Народни-
от правобранител побара времено да биде 
запрена од извршување постапката по реше-
нието за отстранување на надградбата до 
окончување на постапката за легализација 
на дел од објектот и за издавање одобрение 
за градење на надградениот потпокрив. 

Органот го прифати барањето на На-
родниот правобранител и постапката за извр-
шување беше запрена, се до окончување на 
постапката за издавање одобрение за гра-
дење на потпокривот.

   НП бр. 62/12
Родители од Струга побараа заштита 

на детето-ученик во СОУ „Нико Нестор’’-
Струга од секојдневните притисоци и 
омаловажувања од страна на наставниците, 
особено по настан кој се случил на екскурзија 
на учениците.

Заради правилно утврдување на фак-
тичката состојба и преземање соодветни 
мерки за заштита на правата на ученикот, 
но и мерки спрема наставниците кои вршат 
психички притисок врз детето со своето 
однесување и постапување, Народниот пра-
вобранител ги извести Државниот просветен 
инспекторат и овластениот просветен ин-
спектор при Општина Струга.

По преземените мерки и увидот во учи-
лиштето, Народниот правобранител утврди 
дека Државниот просветен инспектор кон-
статирал повреда на правата на ученикот и 
му наредил на училиштето како правно лице 
и на одговорното лице во правното лице да 
преземе активности против наставничките 
за психичко малтретирање на детето. По 
спроведената постапка на наставничките им 
била изречена мерка опомена, а Државниот 
просветен инспектор против училиштето 
како правно лице поднел барање за пове-
дување на прекршочна постапка.

   НП бр. 2414/12
До Народниот правобранител беше 

поднесена претставка од граѓанин од Скопје 
во која се жали на загадување на животната 
средина предизвикано од нелегална депонија 
формирана по течението на реката Лепенец, 
а во непосредна близина на неговиот дом.

Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител побара комуналниот 
инспектор на Општината Карпош да изврши 
инспекциски надзор и да преземе дејствија 
од негова надлежност.

Комуналниот инспектор на општината 
заедно со комуналниот инспектор на Град 
Скопје излегле на самото место, ја конста-
тирале состојбата и презеле засилени мерки 
за следење на нелегалните активности со 
ветување за ригорозно санкционирање на 
лица кои во иднина ќе се затекнат на самото 
место при одлагање на секаков вид отпад на 
наведената локација.

   НП бр. 972/12
Подносителка од Прилеп достави прет-

ставка до Народниот правобранител за одол-
жување на постапката пред второстепениот 
орган по поднесена жалба против решение 
со кое не и биле рефундирани средства за 
извршени здравствени услуги.

Народниот правобранител констатира 
дека на подносителката и се повредени пра-
вата, заради што во повеќе наврати интерве-

   НП бр. 3438/12
Граѓанин од Кавадарци побара ин-

тервенција пред ЈП Македонска Радио 
Телевизија поради доставените решенија 
за наплата на радиодифузна такса, иако 
неговото домаќинство било ослободено 
од плаќање на оваа такса по основ на 
инвалидност на неговиот син, согласно 
Законот за радиодифузна дејност.

Народниот правобранител укажа дека 
станува збор за лице кое е избришано од 
регистарот на обврзници за радиодифузна 
такса и побара спорните решенија на негово 
име и на име на неговиот син да бидат 
повлечени.

ЈП Македонска Радио Телевизија пос-
тапи по барањето од Народниот правобра-
нител при што ја потврди доставата на 
решенија на адреса на ова домаќинство. 
Воедно, Народниот правобранител беше 
известен дека грешката ќе биде исправена 
односно решенијата ќе бидат повлечени и 
дека истите нема да предизвикаат никакво 
правно дејство.
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   НП бр. 1334/12
Самохрана мајка од Скопје побара 

интервенција од Народниот правобранител 
бидејќи и беше прекината социјалната па-
рична помош, со задолжение да ја врати 
примената помош, затоа што не го пријавила 
еднократниот приход од 521.00 ден.

Народниот правобранител оценувајќи 
дека во овој случај е постапено неправично 
и не е почитувано уставното начело на 
социјална праведност при социјалната заш-
тита и социјалната сигурност на граѓа-
ните, повикувајќи се на начелото на пра-
вичност по повод поднесената жалба поба-
ра Министерството за труд и социјална 
политика да го преиспита случајот, при што 
укажувањето беше прифатено и жалбата на 
подносителката беше уважена.

   НП бр. 1790/12
Пензионер од Тетово достави прет-

ставка во која наведе дека му се повредени 
правата со неисплаќање на пензијата од 
надлежниот орган за пензиско осигурување 
во Белград. 

Народниот правобранител констати-
рајќи повреда на правата, контактираше 
со претставници на надлежниот пензиски 
орган на Србија и со претставници на Фондот 
на пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија, укажувајќи на повреда 
на правата на странката со запирање на 
исплатата на пензијата. При тоа, побара 
веднаш да се преземат мерки за исплата на 
задржаните пензии и натамошна исплата 
на истата, по што беа преземени мерки 
од надлежните органи за забрзување на 
постапката, односно за краток период на 
странката и беа исплатени задржаните 
пензии.

нираше до Министерството за здравство, 
но со оглед на тоа што и по доставените 
писмени интервенции и извршените увиди 
не беше постапено достави Информација 
до министерот за здравство и до Владата на 
Република Македонија. Исто така, поради 
натамошното пролонгирање на постапката 
беше доставен Посебен извештај до минис-
терот за здравство со укажување дека се 
попречува Народниот правобранител во сво-
јата работа по предметот и дека се повре-
дуваат правата на подносителката. 

По овој Извештај и натамошните ин-
тервенции на Народниот правобранител 
беа преземени мерки, односно се одлучи по 
жалбата и истата се прифати, а предметот се 
врати на повторно одлучување.

   НП бр. 1217/12
Граѓанин побара интервенција од На-

родниот правобранител кон ЈП „Пазари“-
Битола кое со своето работење врши 
континуирано загадување на животната 
средина каде живеат граѓаните од урбаната 
заедница ,,Александар Турунџев“ во Битола. 

По извршениот надзор од страна на 
комунален инспектор на Општина Битола, 
констатирано е загадување на животната 
средина во и околу пазаришниот простор, 
како и продажба на стоки од камиони 
непрописно паркирани во пазарот, по што 
е донесено решение со кое ЈП „Пазари“ - 
Битола е задолжено да ги отстрани сите 
неправилности. 

Во врска со предметот Народниот 
правобранител од ЈП „Пазари“ - Битола, 
дополнително беше известен дека во тек 
е измена на деталниот урбанистички план 
согласно кој ќе биде определен простор за 
продажба од камиони во сегашниот Сточен 
пазар, така што овој проблем ќе биде 
надминат во најкраток рок. Од страна на 
јавното претпријатието е побарана асис-
тенција од СВР-Битола за отстранување на 
камионите од влезовите и улиците околу 
пазарот.

Народниот правобранител со презема-
ње дејствија спрема органите надлежни за 
решавање на проблемот на граѓаните од 
урбаната заедница „Александар Турунџев“, 
овозможи забрзување на активностите во 
насока на отстранување на неправилностите 
кои предизвикуваат нарушување на нивните 
права на здрава животна средина.

   НП бр. 2259/12
Граѓанин достави претставка до Народ-

ниот правобранител во која укажа на повре-
да на правата од страна на Министерството 
за образование и наука поради одолжување 
на постапката за признавање на диплома за 
„доктор на право“ издадена од Република 
Бугарија. Постапката за нострификација 
на дипломата започнала во 2011 година, а 
Министерството за образование и наука при 
крајот на годината донел решение со кое не 
ја признава  дипломата издадена од Висока-
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   НП бр. 3209/12
Граѓанин побара интервенција од На-

родниот правобранител поради задолжу-
вање да плати такса за улично осветлување, 
иако не користи таква услуга.

Народниот правобранител се обрати 
до Општина Ранковце во чија корист 
снабдувачот ја наплаќа ова такса укажу-
вајќи доколку не обезбедиле или не го 
одржуваат уличното осветлување да се 
донесе одлука за ослободување на граѓаните 
од плаќање на услуга која не ја користат. 
Општина Ранковце одговори дека Советот 
на Општина Ранковце има донесено одлука 
за ослободување на граѓаните от таксата за 
улично осветлување и истото беше пратено 
до ЕВН за постапување по истата.

   НП бр. 2674/12
Подносителка од Скопје до Народни-

от правобранител достави претставка и 
побара интервенција пред Снабдување 
запад ДООЕЛ-Скопје и Топлификација 
АД-Скопје, бидејќи добила барање за 
наплата на стар долг од 2001 година кога 
станот не се водел на нејзино име. Притоа, 
подносителката наведе дека сите фактури 
кои гласеле на нејзино име биле платени 
од денот на вселувањето во станот, а како 
доказ приложи и фактури од оваа година во 
кои воопшто не е евидентиран стар долг.

По увидот во доставената докумен-
тација и изнесените наводи во претставката,

   НП бр. 4018/12
Граѓанин од Кичево поднесе претстав-

ка до Народниот правобранител против 
извршителот Николина Иванова од Битола 
заради налог за блокирање на неговата 
сметка за паричен надоместок што го прима 
како социјална помош.

Народниот правобранител – Канцела-
ријата во Кичево откако констатира дека 
извршителот го прекршил Законот за соци-
јална заштита упати укажување по кое извр-
шителот го информира Народниот право-
бранител дека го прифатил укажувањето и 
го повлекол налогот за извршување со што 
сметката на граѓанинот беше деблокирана. 

та Атестациона Комисија во Софија-Репу-
блика Бугарија, како документ за завр-шен 
трет циклус докторски студии и стекнат 
научен степен. Незадоволен од решението 
подносителот поднел жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен, 
која донела решение со кое решението на 
Министерството за образование и наука се 
поништува и предметот се враќа на повторно 
разгледување и одлучување.

Народниот правобранител покрена пос-
тапка укажувајќи му на Министерството 
за образование и наука на законскиот рок 
за одлучување по барањето, по што под-
носителот го информираше Народниот пра-
вобранител дека му било доставено решение 
со кое му се признава дипломата за „доктор 
на право“ издадена од Република Бугарија. 

Народниот правобранител констатира повре-
да на потрошувачките права на подноси-
телката, поради што се обрати до Снабдување 
Запад ДООЕЛ-Скопје и Топлификација АД-
Скопје. 

Народниот правобранител побара да се
изврши проверка во евиденцијата и точно 
да се утврди од кога подносителката е 
евидентирана како потрошувач, укажувајќи 
дека е недозволиво да се оптоварува со долг 
за услуга која ја нема искористено.

Укажувањето на Народниот правобра-
нител беше прифатено и задолжувањето 
со спорната сметка е регулирано по прило-
жувањето на документите во врска со стек-
нувањето на станот. 

   НП бр. 2492/11
Граѓанин од Општина Зајас поднесе 

претставка против Министерството за вна-
трешни работи и Комисијата за одлучува-
ње во втор степен по барања за прием во 
државјанство на Република Македонија. 

Народниот правобранител – Канцела-
ријата во Кичево покрена постапка и по 
спроведена постапка констатираше дека 
граѓанинот ги исполнува условите за прием 
во државјанство на Република Македонија, 
за што упати укажување до надлежните 
органи.

Укажувањето на Народниот правобра-
нител – Канцеларијата во Кичево беше 
прифатено и органот донесе решение за 
прием во државјанството на Република 
Македонија, со што граѓанинот го оствари 
неговото право.
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   НП бр. 20/12
Претставка поднесе жител на село 

Извор, Општина Липково во која наведе дека 
неколку пати и тоа подолг временски период 
шалтерски службеник од Одделението за 
водење матични книги во Куманово не му ги 
прима документите за дополнително запи-
шување на неговите деца во матичната 
книга на родени, затоа што мајката на децата 
немала статус на државјанин на Република 
Македонија. Подносителот бил известен дека 
додека мајката не се стекне со државјанство 
децата не можат да се запишат во матичната 
книга на родените.

По разгледување на приложените до-
кази, Народниот правобранител констати-
ра дека мајката не е државјанин на Репуб-
лика Македонија, но е во брак со лице кое 
е државјанин на Македонија и е татко на 
децата, за што поседува извод од матичната 
книга на венчаните. Во случајот децата беа 
родени во домашни услови, но поседуваа 
картони од редовна вакцинација.

Постапувајќи по претставката Народни-
от правобранител изврши увид и во разговор 
со раководните лица во Одделението ука-
жа дека треба да се прими барањето на 
подносителот и по истото да се одлучи, затоа 
што нема законски пречки за поинакво пос-
тапување.

Укажувањето на Народниот правобра-
нител е прифатено, документите на подно-
сителот беа прифатени и во законски предви-
дениот рок неговите деца беа запишани во 
Матичната книга на родени.

   НП бр. 294/12, НП бр. 359/12, 
   НП бр. 3154/12,

Повеќе граѓани доставија претставка 
до Канцеларијата на Народниот правобрани-
тел во Струмица во која наведоа дека им се 
повредени правата заради одолжувањето 
на постапката пред Министерството за фи-
нансии –Управа за имотно правни работи, 
Одделение за првостепена управна постапка 
во Струмица и Гевгелија, во однос на 
донесување на решенија за приватизација 
на градежно земјиште. Барањата со уредна 
документација беа доставени во 2007, 2008, 
2011 год. и по истите не беше постапено.

Постапувајќи по претставките Народ-
ниот правобранител укажа дека со одолжу-
вањето на постапката и не донесување 
на решенија се повредуваат правата на 
подносителите затоа што истите се оневоз-
можени во остварување на други права од 
имотно – правната област, како и регули-
рање на сопственичките односи, заради 
што побара да се одлучи по барањата на 
странките.

По укажување на Народниот право-
бранител надлежните органи преземаа мерки 
и дејствија и до подносителите на претстав-
ките беа доставени решенија, односно под-
носителите го остварија правото.

   НП бр. 398/12
Жител на село Вељуса - Струмица 

поднесе претставка до Канцеларијата на 
Народниот правобранител изразувајќи неза-
доволство од постапувањето на извршител 
од Струмица кој ја блокирал неговата 
трансакциска сметка за парични побарувања 
кон доверител, а основот на паричните поба-
рувања е социјална помош.

Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител укажа на законските 
одредби за изземање од извршување доста-
вувајќи ги потребните докази (решение од 
Центар за социјални работи, извештај од 
трансакциска сметка).

Укажувањето беше прифатено и од 
страна на извршителот беше деблокирана 
сметката на подносителот на претставката.

   НП бр. 1189/12
Откако од страна на Фондот за здрав-

ствено осигурување, Подрачна единица - 
Тетово беше одбиен прием на предлог со 
медицинска документација за оценка за 
привремена спреченост од работа за исплата 
на боледување, граѓанин од с. Сараќино, 
Тетово побара помош од Народниот право-
бранител.

Од приложената документација кон 
претставката, Народниот  правобранител кон-
статира повреда на правата на подноси-
телот, но поради тоа што не беа прифатени 
интервенциите од Подрачната единица на 
фондот во Тетово, Народниот правобранител 
достави писмено укажување до директорот 
на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје.

Укажувањето беше прифатено и на 
подносителот му беше примен предлогот за 
оценка за привремена спреченост од работа 
и по добиениот писмен наод од надлежната 
лекарска комисија му беше исплатен надо-
местокот.
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   НП бр. 1280/12
Подносител на претставка од с. Долно 

Палчиште, Тетово побара интервенција од 
Народниот правобранител поради одолжу-
вање на спроведување на повторната пос-
тапка од страна на Основен суд Тетово 
врз основа на пресуда на Апелационен суд 
Гостивар.

Народниот правобранител во текот на 
постапувањето оствари средба со судечки-
от судија во Основен суд во Тетово и 
изврши увид во судскиот предмет при што 
константира дека е спроведена повторната 
постапка, но иако е заклучена главната 
расправа не е испочитуван законскиот рок 
за писмена изработка и доставување на 
пресудата до странките на спорот.

По дадено укажување на Народниот 
правобранител, судијата писмено ја изработи 
пресудата и ја достави до подносителот и 
спротивната странка на спорот.

   НП бр. 591/12
Граѓанин од село Блатец - Виница под-

несе претставка во која реагира на повреда 
на неговото право од областа на пензиско 
и инвалидско осигурување заради тоа што 
три години по ред му беше оневозможено да 
го оствари правото на старосна пензија (со 
странски елемент). 

Врз основа на наводите во претставка-
та Народниот правобранител констатира од-

   НП бр. 919/12
Граѓанин од Куманово изрази незадо-

волство од постапувањето на извршител 
од Куманово и побара интервенција од 
Народниот правобранител. 

Од приложените докази Народниот 
правобранител констатира дека извршите-
лот постапувал спротивно на Законот за 
извршување по однос на изземање од извр-
шување на примања врз плата (нето плата).

Народниот правобранител укажа да 
се постапи согласно законските одредби 
и извршувањето да не се спроведува врз 
целиот износ на плата од која егзистира 
подносителот на претставката, туку само 
на 1/3 од плата, а дотогашните задржувања 
спротивно оваа одредба да му бидат вратени 
со цел да не се доведе во прашање неговата 
егзистенција.

Извршителот го прифати укажувањето 
на Народниот правобранител и го повлече 
налогот од банката, а на подносителот на 
претставката продолжи да му се задржува 1/3 
од плата и претходно задржаните средства 
му беа вратени на неговата трансакциска 
сметка.

   НП бр. 2552/12
Врз основа на побарана интервенција 

од подносител на претставка од Тетово 
поради одолжување на постапка на одлучу-

вање по поднесено барање за прием во 
државјанство, Народниот правобранител се 
обрати до Министерството за внатрешни ра- 
боти - Оддел за граѓански состојби, Сектор 
за управно - надзорни работи и укажа 
неодложно да се постапи по барањето на 
подносителот, затоа што се исполнети закон-
ските предуслови за одлучување.

Даденото укажување беше прифатено 
и од страна на надлежниот сектор на Мини-
стерството за внатрешни работи и Народниот 
правобранител беше известен дека е доне-
сено решение со кое подносителот е примен 
во дражавјанство на Република Македонија.

   НП бр. 2113/12
Граѓанин од Скопје побара интервен-

ција пред ЈП „Водовод и канализација“ 
- Скопје заради повторно вклучување на 
водоснабдувачкиот систем, односно монти-
рање на одземениот водомер. Имено, подно-
сителот истакна дека поради тешката фи-
нансиска состојба имал заостанат долг кон 
претпријатието поради што и водомерот бил 
одземен, но изрази согласност долгот да го 
плати на рати.

Народниот правобранител се обрати 
до претпријатието и со оглед на тешката 
финансиска состојба на подносителот побара 
да се изнајде можност за наплата на долгот 
кој ќе биде најповолен за подносителот на 
претставката.

По интервенцијата од Народниот право-
бранител јавното претпријатие со подноси-
телот склучи договор за отплата на долгот 
на рати и со уплатата на првата рата беше 
повторно монтиран и водомерот, со што 
на подносителот му се исполнија условите 
за нормално живеење, односно непречено 
користење на услугата од претпријатието.
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   НП бр. 10/12
Граѓанин од Штип до Канцеларијата 

на Народниот правобранител достави прет-
ставка заради одолжувањето на постапката 
пред Основниот суд во Штип во врска со 
донесување на конечна одлука за купен 
стан на јавно наддавање во Основниот 
суд во Штип одржано во 2009 година. Со 
ваквото постапување на подносителот му 
беше ускратено правото да ја запише нед-
вижноста во евиденцијата на катастарот за 
недвижности. 

По извршениот увид во предметот се 
констатира одолжување и од тие причини 
Народниот правобранител укажа да се доне-
се потребниот акт.

Од страна на судијата во целост беше 
прифатено укажувањето на Народниот пра-
вобранител, односно беше донесена одлука, 
по што истиот го оствари своето право со 
запишување на недвижноста во Катастарот 
на недвижности.

олжување на постапката и од тие причини 
достави укажување до Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување да се преземат по-
требните дејствија и да се одлучи по подне-
сеното барање. 

Постапувајки по укажувањето на Народ-
ниот правобранител направени се потребни-
те контакти со надлежните институции во 
Република Србија и повратно се известени 
дека предметот е решен, по што е донесен 
конкретен акт и извршена исплата на пен-
зијата, со што подносителот го оствари сво-
ето право.
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Н А Р О Д Е Н  П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л – 
Н А Ц И О Н А Л Е Н  П Р Е В Е Н Т И В Е Н 

М Е Х А Н И З А М
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Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) врз 
основа на овластувањата кои ги има со ратификацијата на Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување, во 2012 година изготви годишен план за превенција од тортура и согласно 
истиот презеде активности во повеќе аспекти.

Националниот превентивен механизам има надлежност да го испитува постапувањето
кон лицата лишени од слобода во местата на лишување од слобода, да дава препораки 
на релевантните органи со цел подобрување на постапувањето и на условите за лицата 
лишени од слобода и да поднесува предлози и согледувања во врска со постоечкото или 
нацрт-законодавството. 

Согласно надлежноста, тимот на Националниот превентивен механизам во текот на 
2012 година имаше непречен пристап до сите информации што се однесуваат на: бројот 
на лица лишени од слобода, постапувањето со тие лица, условите на нивното лишување 
од слобода, како и пристап до сите места на лишување од слобода и нивните инсталации и 
објекти. На овој тим му беше овозможено без надзор и без сведоци да разговара со лицата 
лишени од слобода, како и со кое било друго лице за кое Националниот превентивен 
механизам смета дека може да му даде релевантни информации, а воедно имаше и слобода 
при изборот на местата кои ги посети и лицата со кои разговараше.

Во 2012 година, Националниот превентивен механизам спроведе вкупно 32 превен-
тивни посети, од кои 25 беа редовни, а 7 последователни посети. Со редовните посети на 
местата на лишување од слобода НПМ ги утврдуваше условите на престој и сместување 
на лицата лишени од слобода, остварувањето на правата како и идентификувањето на 
можни ризици од тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување, додека со последователните посети, тимот на Националниот превентивен 
механизам изврши проценка на имплементација на дадените препораки во посебните 
извештаи од посетите кои се спроведоа во текот на 2011 година. Сите редовни посети 
се спроведоа ненајавено и тоа во 12 полициски станици, 7 казнено-поправни установи, 
3 психијатриски установи како и 3 други установи (Прифатен центар за странци, ЈУ 
Специјален завод Демир Капија и ЈУ за деца со воспитно социјални проблеми „25 Мај” 
Скопје). За овие посети одделението за превенција подготви и достави посебни извештаи 
со констатирани состојби и препораки до соодветните установи и надлежни министерства. 

Согласно утврдената методологија, Националниот превентивен механизам изготвува 
посебни извештаи за секоја спроведена посета. Посебните извештаи на НПМ се од доверлив 
карактер и содржат анализа на состојбите, констатации и препораки за надминување 
на утврдените надостатоци. За сите 25 посети спроведени во текот на 2012 година се 
изготвени и доставени посебни извештаи. Секој извештај содржи позитивни и негативни 
состојби, како и препораки на две нивоа: 

• препораки до раководниот орган на институтцијата или установата која е посетена, 
кои се однесуваат на состојби кои се во надлежност на тој орган и каде констатираните 
негативни состојби може да се надминат преку преземање на определени работи и мерки 
од страна на самата установа или институција, и

• препораки до хиерархиски надредениот орган (министерство) кои побаруваат 
исполнување на определени техничко-материјални предуслови, буџетски импликации, 
измена на законски или подзаконски акти, со цел подобрување на утврдените недостатоци.

Во 2012 година НПМ спроведе и 7 последователни ненајавени посети со цел 
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утврдување на степенот на почитување на препораките дадени во извештаите од 2011 
година. НПМ спроведе 5 последователни посети на полициски станици, една посета на 
казнено-поправна установа и една посета на воспитно-поправен дом.

Националниот превентивен механизам обезбеди и мултидисциплинарен пристап при 
спроведувањето на превентивните посети, преку потпишување на Меморандум за соработка 
со Здружението на психијатри на РМ. Одделението за превенција заедно со надворешен 
соработник-психијатар спроведе посета на КПД „Идризово“, трите психијатриски болници 
и Специјалниот завод во Демир Капија.

Во 2012 година беа доставени неколку иницијативи и мислења и тоа: Иницијатива за 
измена на Стандардните оперативни процедури на Министерството за внатрешни работи 
за задржување и постапка со задржани лица, Мислење до Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија во насока на изменување и дополнување на Правилникот 
за општите нормативи и стандарди кои треба да ги исполнуваат просториите за задржување 
лица во полициските станици од општа надлежност, Мислење до Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија во насока на изменување и дополнување на 
Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, Мислење до Министерството 
за внатрешни работи на Република Македонија во насока на изменување и дополнување 
на Правилникот за постапување на полициските службеници со привремено одземени и 
пронајдени предмети и Мис-
лење до Министерството за 
правда на Република Маке-
донија во врска со Предлогот 
на Закон за правда за децата. 
Воедно, во своите посебни 
извештаи врз основа на кон-
статираните состојби Наци-
оналниот превентивен меха-
низам побара измени во 
Правилникот за куќен ред 
во Прифатниот центар за 
странци, како и измена на 
Правилникот за начинот на 
вршење на видео надзор 
во Затвор Битола. НПМ, во 
насока на обезбедување 
транспарентност во работе-
њето, на веб-страната на На-
родниот правобранител ре-
довно објавуваше информа-
ции за сите спроведени по-
сети, како и за мислења 
доставени до надлежните органи.

Во извештајната година, Националниот превентивен механизам го презентираше и 
својот прв годишен извештај од 2011 година, во кој беше образложен мандатот кој го 
има овој механизам, востановувањето како посебно одделение за тортура и друг вид на 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, превентивните посети на 
местата од лишување од слобода спроведени во 2011 година, општи препораки и заклучни 
согледувања за состојбите во местата на лишување од слобода. Годишниот извештај на 
Националниот превентивен механизам за 2011 година, содржи и посебен тематски дел за 
заштита на малолетниците во местата на лишување од слобода. На 30 мај 2012 година 
од страна на Народниот правобранител беше јавно презентиран годишниот извештај на 
Националниот превентивен механизам за 2011 година и истиот беше доставен до сите 
соодветни органи и до надлежните министерства.

Заради понатамошно јакнење на капацитетите и размена на искуства и добри 
практики, НПМ беше домаќин на превентивните механизми на Албанија и Словенија, а 
воедно се оствари и работна средба во Албанија. Националниот превентивен механизам 
беше активен и на меѓународен план, па во таа насока учествуваше на средбите одржани 
под покровителство на Совет на Европа, преку Проектот за развој на капацитетите на 
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европските НПМ. Претставници на Националниот превентивен механизам учествуваа 
на работна средба во Женева, која се однесуваше на размена на искуства во делот на 
превентивен мониторинг при процесот на депортација, како и на работна средба во Белград 
на тема „Илегални мигранти, Фронтекс и Националните превентивни механизми“. Преку 
Твининг проектот беа реализирани повеќе работни средби и една заедничка превентивна 
посета со превентивниот механизам од Шпанија, а претставник на НПМ учествуваше и 
на обука во Париз организирана од Асоцијацијата на медијатори и омбудсмани на тема 
„Справување со миграцијата”.
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Организација и начин на работа

Организацијата на работата на Народниот правобранител е утврдена согласно 
Законот за народниот правобранител и другите подзаконски акти на институцијата.

Народниот правобранител делокругот на работата го извршува преку организациските 
единици во седиштето на институцијата во Скопје и во подрачните канцеларии во: Битола, 
Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип.

Кадровска екипираност
Во текот на 2012 година беа вработени 5 нови извршители во седиштето на Народниот 

правобранител во Скопје. Тројца извршители го прекинаа работниот однос.
Според квалификациската структура на вработените 66 се со високо образование, а 

13 со средно образование. Од нив 47 се жени, а 32 мажи.
Во Народен правобранител вработени се: 36 Македонци, 31 Албанци, 3 Роми, 3 Срби, 

2 Власи, 2 Бошњаци, и по еден Турчин и Хрват.

Средства за работа
Средствата за работа на Народниот правобранител се обезбедуваат од Буџетот на 

Република Македонија. 
Во 2012 година предвидените активности на Народниот правобранител, согласно 

позитивните прописи, беа реализирани со 63.765.221,00 денари или во проценти 97,28% 
од планираните средства. 

Активностите за промоција на човековите слободи и права и можностите за нивна 
заштита во 2012 година се остваруваа со финансиска поддршка од: Шведската агенција 
за меѓународен развој (СИДА), Организацијата за безбедност и соработка (ОБСЕ)-Мисија 
во Скопје, Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, ,,Save the Chil-
dren’’, претпристапните ИПА фондови на Европската Унија. 

Начинот на финансирање на институцијата останува несоодветен на нејзините 
надлежности и позиција во уставно-правниот систем на Република Македонија. Ова 
особено што народниот правобранител не учествува при подготвување на Буџетот, а во 
законот е утврдено дека на седница на Парламентот тој треба да ги образложи бараните 
средства. Засега ова претставува само формална обврска која суштински нема важност.

Народниот правобранител ја истакнува потребата за посебна ставка во неговиот 
буџет за вршењето на функцијата Национален превентивен механизам, што претставува 
обврска на државата согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата за превенција 
на тортура и друг вид сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

Народниот правобранител и понатаму укажува на потребата за разрешување на 
ова прашање со востановување нов, современ, транспарентен и независен систем на 
финансирање.  
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Република Македонија
Народен правобранител

ул:„Димитрие Чуповски“ бр.2, 1000 Скопје, Македонија
тел: +389 2 3129335, факс: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


