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Годината што измина беше исполнета со пре-
дизвици кога станува збор за почитувањето и заштитата 
на човековите слободи и права. Продолжувањето на 
политичката криза и спроведувањето на предвремените 
парламентарни избори, сe одразија во сите сфери на 
општественото живеење, што пак, влијаеше граѓаните 
со големи потешкотии да ги остваруваат и ефективно 
штитат нивните права. Оваа констатација произлегува 
од поплаките на граѓаните кои ги упатуваа до Народниот 
правобранител. 

Прекумерна употреба на сила од страна на 
полицијата, затвореници со години оставени без 
системска здравствена заштита, проблеми со утвр-
дување и наплата на радиодифузната такса, сметките 
за вода и електрична енергија, доцнење во исплатата 
на социјалната помош, недостатоци на реформираниот 
пензиски систем, работата на извршителите, судството, 
неквалитетната работа на работните тела и неажу-
рираниот избирачки список се само дел од областите и проблемите кои се нотирани кога 
станува збор за почитувањето на правата на граѓаните.

Прекумерната употреба на сила од страна на полицијата особено се манифестираше 
при протестите на „Шарената револуција“, кога голем број граѓани излегоа на улиците да го 
изразат нивното незадоволство од одлуката на Претседателот на државата за помилување на 
поголема група функционери и службени лица, како и при транспортот на обвинетите лица од 
случајот „Дива населба“. Истрагите на Народниот правобранител и во двата случаи утврдија 
елементи на казниво дело Мачење и нечовечко постапување и казнување и малтретирање во 
служба. Она што особено загрижува се неефективните истраги од страна на Министерството 
за внатрешни работи и Јавното обвинителството за сериозните дела, со што сторителите на 
таквите дела, односно службените лица со овластувања за примена на средства за присилба, 
остануваат неказнети. 

Особено загрижува инертноста на институциите за спроведување на реформата 
на затворскиот здравствен систем, која пред да биде усвоена беше остро критикувана од 
страна на Народниот правобранител. Крајно несериозно е неспроведувањето на Законот 
за извршување на санкции во овој сегмент. Во последните месеци од извештајната година 
се бележи пораст на смртни случаи на затвореници под сомнителни околности, случаи кои 
Народниот правобранител ги истражува, но зачудува молкот и нетранспарентноста на Управата 
за извршување на санкции. 

Голем број граѓани побараа помош за проблемите кои ги имаат со утврдувањето и 
наплатата на радиодифузната такса. Недозволиво е тоа што државата со години наназад ја 
остава Македонската Телевизија незаконски да ја наплатува оваа такса, проблем добро познат 
и на Собранието и на Владата. Работењето на ЈП „Водовод и Канализација“-Скопје надвор од 
законски утврдените норми, поточно издавањето на таканаречените вонредни фактури за 
наплата на вода, чии суми надминуваа и над еден милион денари беше главната причина за 
зголемениот број на поплаки од оваа област.

Народниот правобранител, во извештајната година со цел заштита на граѓаните во 
остварувањето на избирачкото право отвори бесплатна телефонска линија, на која имаше 
голем број јавувања. Неажурираниот избирачки список, слабиот капацитет на Државната 
изборна комисија и останатите изборни органи, заплашување на гласачите, се само дел од 
констатациите кои во наредниот период мора сериозно да се разгледаат, со цел доследно 
почитување на уставното право на глас на секој граѓанин.
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Иџет МеметиИџет МеметиИџет МеметиИџет Мемети

Во канцеларијата на Народниот правобранител и натаму се обраќаа граѓани кои имаа 
проблеми со работата на извршителите и судовите, особено за почитувањето на принципот за 
судење во разумен рок, како и граѓани кои се жалеа на неможноста да го остварат правото 
на социјална помош, кои имаа поплаки од областите имотно-правни односи, здравството, 
пензиското и инвалидското осигурување, урбанизмот и градбата.

Правата на детето и понатаму се прекршуваат, иако станува збор за ранлива категорија 
кон која е потребно поголемо внимание, а нема позитивни поместувања ниту кога станува 
збор за условите во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.

Националниот превентивен механизам (НПМ) во извештајната година спроведе осум Националниот превентивен механизам (НПМ) во извештајната година спроведе осум Националниот превентивен механизам (НПМ) во извештајната година спроведе осум 
посети на полициски станици, две посети на казнено-поправни установи, една посета на јавна посети на полициски станици, две посети на казнено-поправни установи, една посета на јавна посети на полициски станици, две посети на казнено-поправни установи, една посета на јавна 
установа, како и четириесет посети на Привремените центри за згрижување на бегалците/установа, како и четириесет посети на Привремените центри за згрижување на бегалците/установа, како и четириесет посети на Привремените центри за згрижување на бегалците/
мигрантите, Центарот за странци и Центарот за баратели на азил. Крајно загрижувачка е мигрантите, Центарот за странци и Центарот за баратели на азил. Крајно загрижувачка е мигрантите, Центарот за странци и Центарот за баратели на азил. Крајно загрижувачка е 
состојбата со недостаток на кадровски капацитети на Националниот превентивен механизам, состојбата со недостаток на кадровски капацитети на Националниот превентивен механизам, состојбата со недостаток на кадровски капацитети на Националниот превентивен механизам, 
кој веќе две години нема лица со постојан работен однос. Спроведувањето на овие активности, кој веќе две години нема лица со постојан работен однос. Спроведувањето на овие активности, кој веќе две години нема лица со постојан работен однос. Спроведувањето на овие активности, 
односно мандат беше остварен благодарение на помошта на канцеларијата на УНХЦР, која ни односно мандат беше остварен благодарение на помошта на канцеларијата на УНХЦР, која ни односно мандат беше остварен благодарение на помошта на канцеларијата на УНХЦР, која ни 
овозможи времено ангажирање на пет лица. 

За констатираните слабости и дадените општи препораки за подобрување на системот и За констатираните слабости и дадените општи препораки за подобрување на системот и За констатираните слабости и дадените општи препораки за подобрување на системот и За констатираните слабости и дадените општи препораки за подобрување на системот и За констатираните слабости и дадените општи препораки за подобрување на системот и 
обезбедување квалитетно почитување, унапредување и заштита на човековите права, барам обезбедување квалитетно почитување, унапредување и заштита на човековите права, барам обезбедување квалитетно почитување, унапредување и заштита на човековите права, барам обезбедување квалитетно почитување, унапредување и заштита на човековите права, барам обезбедување квалитетно почитување, унапредување и заштита на човековите права, барам 
Собранието со крајна сериозност да му пристапи на овој извештај и очекувам дека согласно Собранието со крајна сериозност да му пристапи на овој извештај и очекувам дека согласно Собранието со крајна сериозност да му пристапи на овој извештај и очекувам дека согласно Собранието со крајна сериозност да му пристапи на овој извештај и очекувам дека согласно Собранието со крајна сериозност да му пристапи на овој извештај и очекувам дека согласно 
новите законски измени ќе утврди мерки за спроведување на препораките, како и да ја задолжи новите законски измени ќе утврди мерки за спроведување на препораките, како и да ја задолжи новите законски измени ќе утврди мерки за спроведување на препораките, како и да ја задолжи новите законски измени ќе утврди мерки за спроведување на препораките, како и да ја задолжи новите законски измени ќе утврди мерки за спроведување на препораките, како и да ја задолжи 
Владата, по шест месеци да го информира Собранието за спроведување на препораките.Владата, по шест месеци да го информира Собранието за спроведување на препораките.Владата, по шест месеци да го информира Собранието за спроведување на препораките.Владата, по шест месеци да го информира Собранието за спроведување на препораките.Владата, по шест месеци да го информира Собранието за спроведување на препораките.
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 По упорното инсистирање на народниот правобранител, есента 2016 година беа 
донесени измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител кои ќе започнат 
да се применуваат во март оваа година, со што се направи усогласување со препораките на 
Групата на искусни експерти за системските прашања за владеење на правото во Република 
Македонија, познат како извештајот на Прибе, како и со Итните реформски приоритети за 
Република Македонија од Европската Комисија.

 На тој начин, од нормативен аспект се создадоа предуслови за добивање статус А за 
Национална институција за човекови права. 

 Имено, со измените предвидено е да се прошири мандатот на Народниот правобранител 
со вклучување на промоцијата на човековите права, како и со додавањето на новата надлежност 
– да дејствува како пријател на судот со овластувања да учествува во сите фази на постапката 
и право да биде информиран за закажаните судски рочишта, како и да му биде овозможен увид 
во списите и активно да учествува во постапката со право да дава предлози и мислења. 

 Промоцијата е важен сегмент, затоа што создава големи можности за информирање на 
граѓаните за нивните права, препознавањето на нивното прекршувања и начинот, условите и 
постапката за нивна заштита.

 Исто така, се врши обид за воведување на плурализам при изборот на заменици, без 
предусловот истите да бидат само дипломирани правници, а овие измени и дополнувања треба 
да овозможат и зајакнување на независноста на институцијата и нејзината стручна служба и 
зацврстување на позицијата на раководните функции во институцијата.

 Во таа насока, од исклучително значење во делот на зајакнувањето на положбата на 
институцијата е одредбата со која во иднина посебните извештаи за попречување на работата 
на Народниот правобранител задолжително ќе мора да се разгледуваат на седница на 
Владата, која пак, ќе мора да заземе став со предлог-мерки, и за тоа да го извести Народниот 
правобранител во рокот утврден во посебниот извештај.

 Следствено, се зајакнува и контролата на Собранието на Република Македонија над 
извршната власт, кога станува збор за утврдување мерки за спроведување на препораките 
за надминување на констатираните состојби во Годишниот извештај за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на уставните и законските права на 
граѓаните, почитувањето на начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците.

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
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 Конкретно, во иднина, Владата на Република Македонија, на секои шест месеци ќе треба 
да го информира Собранието на Република Македонија за спроведувањето на препораките, 
а неговите работни тела известувањата ќе ги разгледуваат во присуство на Народниот 
правобранител и претставник на Владата. 

 Треба да се истакне дека законските измени беа неопходни и заради усогласување со 
одредбите од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување, како и доуредување на областа 
„Средства за работа на Народниот правобранител”, согласно обврските од ратификувањето на 
меѓународни документи. 

 Во тој сегмент се одредбите со кои во делот „средства за работа“ се предвидува да 
се издвојат средствата за функционирање на Националниот превентивен механизам, преку 
утврдување на посебна буџетска програма. 

 Сепак, донесениот Буџет за 2017 година за жал не само што не ги вклучува финансиските 
импликации кои беа предвидени за спроведување на Законот за изменување и дополнување 
на Законот за народниот правобранител, туку изгласаниот буџет оди до друга крајност што во 
разделот плати се намалуваат средствата кај Народниот правобранител. Ова остава сомнеж за 
вистинската намера за доследна примена на сите набројани законски измени и дополнувања.

 Народниот правобранител нема да може да започне со реализација на добиените 
надлежности ако првенствено не се обезбедат доволно финансиски средства, па направените 
измени ќе останат само како проформа на спроведување на сите препораки од меѓународните 
институции.

 Впрочем, за добивање статус А за Национална институција за човекови права, покрај 
нормативните претпоставки, потребно е и практична имплементација, која во никој случај не 
може да се оствари без потребните средства и човечки ресурси.
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СТЕПЕН НА ОСТВАРУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
СЛОБОДИ И ПРАВА ПО ОБЛАСТИ

ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА

 По спроведена постапка и многу-
бројни контакти со надлежните органи и 
институции, Народниот правобранител 
неспорно констатира дека повеќе од 300 
осигуреници се оштетени или ќе бидат 
оштетени со значително ниски старосни 
пензии, затоа што биле вклучени во вто-
риот пензиски столб, а во моментот на 
склучувањето на Договорот биле повозрасни 
и имале од 10 до 15 години до остварување 
на правото на старосна пензија. Наведеното 
при склучувањето на Договорот не има било 
предочено или биле доведени во заблуда.

 Заради заштита на правата на овие 
граѓани Народниот правобранител отвори 
постапка по сопствена иницијатива и од 
Министерството за труд и социјална политика 
побара измена на правната регулатива 
која го уредува прашањето за доброволно 
финансиско пензиско осигурување, во 
насока на бришење на оваа категорија 
осигуреници од регистарот на Вториот 
пензиски столб.

 Согласно Законот за основање на др-
жавна комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос по 
предмети од втор степен, Државната комисија 
кога постапува по изјавена жалба против 
решение кое еднаш било поништено и вратено 
на повторно решавање, сама треба да го реши 
предметот, односно да одлучи мериторно. И 
Управниот суд, согласно Законот за управните 
спорови во случаи кога еднаш е поништен 
управниот акт во ист управен спор, а надлежниот 
орган не постапил во целост по пресудата, 
треба да ја утврди фактичката состојба и врз 
основа на така утврдена фактичка состојба да 
донесе пресуда.

 Народниот правобранител констатира 
дека наведените органи иако имаат законска 
надлежност за мериторно одлучување не ја 
практикуваат истата, поради што граѓаните се 
принудени повеќе години да водат управни и 
судски постапки, но и да ја изгубат довербата 
кај институциите.

ПОГОЛЕМА ГРУПА ОСИГУРЕНИЦИ БЕА 
ОШТЕТЕНИ СО ИСКЛУЧИТЕЛНО НИЗОК 
ПЕНЗИСКИ ИЗНОС

ЗАКОНСКАТА НАДЛЕЖНОСТ ЗА МЕРИТОРНО 
ОДЛУЧУВАЊЕ РЕТКО СЕ ПРИМЕНУВА, ПА 
ГРАЃАНИТЕ СО ГОДИНИ ВОДАТ УПРАВНИ 
ПОСТАПКИ И УПРАВНИ СПОРОВИ



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

10

 Со оглед дека Народниот правобранител евидентираше случаи на полициска бруталност 
во извештајниот период, тоа директно влијаеше врз неговата активност за процесуирање на 5 
кривични пријави против полициски службеници, поради основани сомневања дека се сторители 
на кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот.

 Заради остварување на целите на Кривичниот законик и улогата на Народниот 
правобранител во едно општество, Народниот правобранител апелира Јавното обвинителство 
со сериозен пристап да ги процесуира кривичните пријави на Народниот правобранител за да 
се спречи појавата на полициска бруталност во рамките на работењето на Министерството за 
внатрешни работи.

 Народниот правобранител, и во рамките на Национален превентивен механизам и како 
надворешен контролен механизам на работата на вработените во Министерството, и понатаму 
ќе ја следи примената на средствата  и начините на присилба од страна на припадници на 
Министерството за внатрешни работи и за истото навремено ќе ги информира Владата и 
Собранието на Република Македонија, како и пошироката јавност.

ПЕТ КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ПОЛИЦИСКА БРУТАЛНОСТ

 Таткото на малолетно лице од Скопје, се обратил во внатрешната контрола на Министерството 
за внатрешни работи поради нехуманиот и деградирачкиот однос на припадници на АЛФИ кон 
неговиот малолетен син, за што добил одговор дека неговата претставка е неоснована. Поради 
заштита на правата на неговиот малолетен син, родителот случајот го пријави и во канцеларијата 
на Народниот правобранител. 

 Според наводите во претставката и доказите кон неа, малолетникот (16) заедно со 
неговиот другар, исто така малолетник (15), критичниот ден  излегле на прошетка со возило 
на планината Водно каде биле запрени од страна на припадници на ЕПОИ „Алфи,“ при што 
му наредиле да се соблече потполно гол заради претрес дали истиот поседува недозволени 
психотропни супстанции, при што ништо не било пронајдено. Поради ова понижувачко однесување 
малолетникот  почнал да се тресе од студ, страв и срам бидејќи тоа се случувало на јавно 
место. Поради овој  нехуман и деградирачки однос, Народниот правобранител веднаш покрена 
постапка со барање информации од внатрешната контрола на Министерството за настанот и 
инволвираните полициски службеници.

 Откако внатрешната контрола не ги достави бараните податоци и информации, Народниот 
правобранител до министерот за внатрешни работи достави писмена информација за попречување 
на неговата работа во конкретниот предмет.

 По доставување на бараните податоци од страна на внатрешната контрола и по извршениот 
разговор со оштетениот малолетник во канцеларијата на Народниот правобранител, Народниот 
правобранител констатира дека тројца припадници на полициските сили ги повредиле правата 
на малолетното лице, поради што до Основното јавно обвинителство во Скопје против нив 
достави кривична пријава со наводи дека постојат основани сомневања дека сториле кривично 
дело- Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување, казниво 
по член 142 од Кривичниот законик на Република Македонија.

 Во кривичната пријава Народниот правобранител истакна дека загрижува фактот што 
ваквиот однос на полициските службеници кон најранливата и најделикатна категорија на млади 
лица може да остави длабоки последици во нивниот иден психички и духовен развој, како и 
длабока недоверба кон работењето на припадниците на полицијата.

 Постапката по оваа кривична пријава е во тек пред надлежниот Јавен обвинител од 
Скопје, а Народниот правобранител сериозно ќе ја следи.

МАЛОЛЕТНИК СОБЛЕЧЕН ГОЛ НА ЈАВНО МЕСТО ОД СТРАНА НА АЛФИ!
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 Прекумерна употреба на сила и 
несоодветно однесување од страна на 
затворската полиција спрема осудените 
лица беше констатирано во неколку случаи 
поткрепени со соодветни материјални и 
вербални докази, по кои Народниот право-
бранител до надлежните Јавни обвинител-
ства достави барање за покренување 
постапка за утврдување на казнена одго-
ворност на службени лица за сторено 
кривично дело „Малтретирање во вршење 
на службата“. Постапките се уште траат, 
освен во еден случај за кој обвинителството 
се произнесе дека не станува збор за дело 
кое се гони по службена должност, туку 
евентуално за дело кое се гони по приватна 
тужба.

 Народниот павобранител уште еднаш 
ја нагласува неговата загриженост поради 
неефективните истраги спрема службените 
лица кои употребуваат средства за присилба 
и нивната неказнивост.

 Граѓаните коишто секојдневно се 
обраќаат во канцелариите на Народниот 
правобранител, се почесто го изразуваат 
своето незадололство од проектот „Мој 
термин“, кој наместо да придонесе за 
поедноставен и ефективен начин на здрав-
ствена заштита создаде хаос во јавното 
здравство. 

 Критиките на граѓаните не стивну-
ваат, тие секојдневно се жалат на (не)
функционирањето на овој новитет, 
на непотребното чекање со недели и 
месеци за неопходни и неодложно-итни 
прегледи, снимања, и други медицински 
испитувања, кои поради својата ургентност 
можат да бидат и со фатални последици. 
Токму од овие причини, а се со цел што 
побрзо да дојдат до медицинска услуга, 
дијагностика, интервенција граѓаните со 
влошена здравствена состојба и со разни 
високоризични заболувања, иако осигу-
реници, се приморани да пристапат и 
да ги користат услугите на приватните 
здравствени установи, чии цени поради 
монополската поставеност се превисоки, за 
и онака скромниот стандард на граѓаните.

 Народниот правобранител со цел 
повисок степен на остварување на правото 
на здравствена заштита на сите граѓани, 
препорачува надлежните органи сериозно 
да ја преиспитаат оваа „реформа“ во 
здравствениот систем, и врз основа на 
темелна анализа да ги воочат недостатоците 
на проектот, кој можеби е добро замислен, 
но очигледно е со пропусти и слабости 
во имплементирањето, што го прави 
неефикасен.

БРУТАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАТВОРСКАТА 
ПОЛИЦИЈА СПРЕМА ОСУДЕНИ ЛИЦА, 
ОСОБЕНО ВО КПД „ИДРИЗОВО“

ГРАЃАНИТЕ СЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД 
ПРОЕКТОТ „МОЈ  ТЕРМИН“, СМЕТААТ ДЕКА Е  
НЕПРИМЕНЛИВ И НЕЕФИКАСЕН

 Нема промени во здравствениот 
систем во казнено-поправните установи, 
напротив истиот е полош и нефункционален. 
Недоволната екипираност со медицински 
персонал, неопременоста на амбулантите со 
соодветни медицински апарати, пристап до 
лекар во затворите или нема, или ако има 
само до 16 часот, како и честиот недостаток 
на медикаменти се пречка во остварувањето 
на здравствената заштита на осудените и 
притворените лица. Народниот правобранител 
веќе три години укажува на потребата од 
системско регулирање на здравствената 
заштита, затоа што постоечкиот здравствен 
систем е нефункционален и надвор од закон, 
како и преземање итни и неодложни мерки 
со цел примена, отстранување на овие 
недостатоци и создавање услови на осудените 
и притворените лица да им се обезбеди 
здравствена заштита согласно домашните и 
меѓународните стандарди.

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ТРЕТМАН 
НА ОСУДЕНИТЕ И ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ИЛИ 
ВООПШТО ЈА НЕМА ИЛИ Е ПОД СЕКАКВО НИВО
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 Затворањето на границите од т.н.„Балканска рута“ резултираше со незаконити масовни 
депортации на бегалците кои беа затекнати на територијата на Република Македонија, во земјата 
од каде што го оствариле влезот (најчесто Грција) без никакви формалности и без да се води 
официјална евиденција.

 Народниот правобранител до Министерството за внатрешни работи достави препорака 
веднаш да запре праксата на масовни депортации на бегалците, но и покрај тоа продолжува 
праксата на незаконити масовни депортации на бегалците.

 Последните интервенции во Законот за азил и привремена заштита дополнително го 
отежнаа остварувањето на загарантираното право на бегалците на меѓународна заштита, со 
воведување на временско ограничување на принципот на семејно обединување и востановување 
на правен основ бегалците што пристигнуваат на територијата на Република Македонија да се 
враќаат во земјите членки на ЕУ, НАТО и ЕФТА, без да им се даде можност да докажат дека овие 
земји не се безбедни за нив, со оглед на нивните лични околности.

 Во соработка со невладиниот сектор Народниот правобранител до Владата на РМ поднесе 
Иницијатива за измена на Законот за азил и привремена заштита, со која побара бришење 
на ограничувачките одредби и усогласување на Законот со Директивите на ЕУ и останатите 
меѓународни прописи, по што беше добиен одговор дека истата  е прифатена и ќе биде земена 
предвид во новиот Закон за азил и привремена заштита.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ КОНСТАТИРА НЕЗАКОНИТО ДЕПОРТИРАЊЕ НА БЕГАЛЦИТЕ 
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, А ИНИЦИРАШЕ И  ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И 
ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

 До Народниот правобранител претставка за заштита на правото за стекнување со 
македонско државјанство достави жена родена во Македонија каде и живее непрекинато, мајка 
на 6 деца, неформално разведена од сопруг кој е македонски државјанин и вработен во МВР.

 Подносителката на претставката до Народниот правобранител достави решение со кое 
Министерството и го одбило барањето за прием во државјанство на Република Македонија, во 
кое како образложение е наведено дека не го исполнува условот од Законот за државјанство 
нејзиниот прием да не ја загрозува безбедноста и одбраната на државата.

 Подносителката на претставката наведува дека одлучувачко за негативното решение на 
органот надлежен за државјанство, е влијанието на нејзиниот сопруг (со кој повеќе не се во 
ефективна брачна заедница) во органот за безбедност и контраразузнавање (УБК) кој дава 
мислење за исполнување на условот незагрозување на безбедноста и одбраната на државата. 
Народниот правобранител покрена постапка со барање објаснувања, информации и докази 
од Управата за безбедност и контраразузнавање, за евентуалната вмешаност на сопругот на 
подносителката во даденото негативно мислење до органот за државјанство.

 Истовремено, подносителката е советувана да го оствари правото на поведување управен 
спор против негативното решение за прием, а бидејќи истата е невработена остварен е контакт 
со невладина организација за неопходна правна помош во управната постапка.

 Народниот правобранител ќе го следи овој случај и доколку дојде до доволно факти дека 
поранешниот сопруг ја злоупотребил неговата службена должност на вработен во Министерството 
за внатрешни работи на штета на неговата сопруга, ќе ги преземе и другите мерки од Законот за 
народниот правобранител.

МАЈКА НА 6 ДЕЦА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО - „ГОЛЕМ РИЗИК“ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА ДРЖАВАТА ?!
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 Следејќи ја состојбата на жените Ромки 
од Шуто Оризари во однос на пристапот до 
здравствени гинеколошки услуги Народниот 
правобранител констатира дека проблемот се 
уште не е решен, иако пред неколку години во 
програмата на Министерството за здравство е 
предвидено отворање на гинеколошка орди-
нација во амбулантата во Шуто Оризари. 
Проблемот со остварувањето на заштитата на 
репродуктивното здравје на жените од оваа 
општина настанат поради нефункционирањето 
на гинеколошки прегледи и со невработување 
на специјалист-гинеколог во амбулантата во 
Шуто Оризари,  создава  дополнителен проблем 
за пациентките поради незаконската наплата на 
гинеколошките прегледи во дел од приватните 
здравствени установи кои се на товар на Фондот 
за здравствено осигурување.

 И оваа година Народниот правобранител 
достави Мислење до Фондот за здравствено 
осигурување за потребата да изврши вонредни 
и ненајавени контроли, како и да преземе 
други мерки со цел да се спречи незаконското 
наплаќање на здравствени услуги за бремените 
Ромки, а од Министерството за здравство побара 
итно решавање на проблемот со отворањето 
гинеколошка ординација во Шуто Оризари и 
вработување на специјалист гинеколог.

 Наведеното го утврди Народниот 
правобранител од претставките и непо-
средните разговори со осуденички од 
Женското одделение на КПД „Идризово“ 
кои се пожалија на несоодветен здравствен 
третман, нередовен пристап до лекар, и 
делење на терапија од други осуденички.  
По барање на Народниот правобранител 
вонреден инспекциски надзор изврши 
Управата за извршување на санкциите 
која го потврди горенаведеното, како и 
дека во одредени моменти осуденичките 
самите им ја определувале или ја менувале 
терапијата. Народниот правобранител, 
за констатираното му препорача на 
директорот на установата преземање итни 
мерки за подобрување на здравствената 
заштита на осуденичките, преку задолжи-
телно ангажирање дополнителен медицин-
ски персонал заради редовен пристап до 
лекар, а дистрибуцијата и замената на 
терапијата да се врши исклучиво од страна 
на медицинско лице по прескрипција на 
лекар, што беше прифатено.

АМБУЛАНТАТА ВО ШУТО ОРИЗАРИ ОСМА ГОДИНА 
БЕЗ ГИНЕКОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА, А БРЕМЕНИТЕ 
СЕ ПРИМОРАНИ ДА ПЛАЌААТ ЗА УСЛУГИ КОИ СЕ 
БЕСПЛАТНИ

НА ОСУДЕНИЧКИ ОД ЖЕНСКОТО 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО КПД „ИДРИЗОВО“ 
НАМЕСТО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ ТЕРАПИИ 
ИМ ДЕЛАТ ДРУГИ ОСУДЕНИЧКИ

 Народниот правобранител и оваа извеш-
тајна година по сопствена иницијатива покрена 
постапки за испитување на неколку смртни 
случаи на осудени лица кои беа на издржување 
казна затвор во казнено-поправната установа  
„Идризово“. Имајќи ја предвид целокупната 
состојба од аспект на редовна и соодветна 
здравствена грижа и третман од стручни 
медицински лица заради утврдување на причи-
ните за смртта побара стручно мислење од 
Институтот за судска медицина и криминалистика 
при Медицинскиот факултет во Скопје. Постап-
ките се во тек.

НЕКОЛКУ СМРТНИ СЛУЧАИ ВО КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЈА РАЗБРАНУВАА 
ЈАВНОСТА И ПОД СОМНЕЖ ГО СТАВИЈА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
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 Повеќе граѓански организации во име на бошњачката заедница во Република Македонија 
се обратија до Народниот правобранител со барање државните институции да ги почитуваат 
уставно гаранираните права на заедницата за слободно изразување на нивната национална 
припадност. Барањата конкретно се однесуваат на именувањето на јазикот на оваа заедница 
како босански од страна на Министерството за внатрешни работи при издавањето на нивните 
лични документи.

 Испитувајќи ја претставката Народниот правобранител изврши неопходни консултации со 
Министерството за образование и наука-Скопје  кое веќе донело  решение за експериментална 
настава на босански јазик во неколку основни училишта во Велес и Скопје, а добиено е 
писмено објаснување од Амбасадата на Босна и Херцеговина во Скопје дека согласно Уставот 
на Федерацијата Босна и Херцеговина службени јазици на Федерацијата се босанскиот и 
хрватскиот, а службено писмо латиницата. Од тие причини, Народниот правобранител до 
министерот за внатрешни работи на Република Македонија достави Предлог во кој му предложи 
во подзаконските акти на Министерството, кои произлегуваат од Законот за лична карта, 
Законот за патните исправи и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата што ги издава 
ова Министерство, терминот „бошњачки јазик“  да се замени со терминот „босански јазик“.

 Иако од министерот за внатрешни работи (кој ги донесува подзаконските акти во 
Министерството) е одговорено дека Министерството веднаш започнало да презема активности 
за изменување на подзаконските акти со кои се уредуваат обрасците на барањата за издавање 
лични документи на граѓаните, според сознанијата на Народниот правобранител, измената на 
актите на почетокот на 2017 година, се уште не е извршено во Министерството за внатрешни 
работи.

 Поради констатираното дека граѓа-
ни неосновано се лишени од користење 
на парични средства и остварувањето 
на правото на социјална или постојана 
парична помош, со ретроактивната при-
мена на измените и дополнувањата на 
подзаконски правни акти, со кои брзиот 
трансфер на пари се подведува под 
поимот имот, Народниот правобранител 
до Министерството за труд и социјална 
политика достави Информација со предлог 
за преземање на активности за доследно 
почитување на Уставот и законите.

 Министерството за труд и социјална 
политика постапувајќи по предлогот 
на Народниот правобранител ги укина 
спорните одредби од два подзаконски акти 
-Правилници, со што брзиот трансфер 
на парични средства беше изземен од 
категоријата имот и не претставуваше 
пречка за остварувањето на правата од 
социјалната заштита.

БОСАНСКИОТ ЈАЗИК СЕ ИЗУЧУВА ВО НЕКОЛКУ УЧИЛИШТА, НО НА ГРАЃАНИТЕ СЕ УШТЕ 
ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ ИМ СЕ ИЗДАВААТ НА БОШЊАЧКИ ЈАЗИК И ПИСМО

ПО ИНИЦИЈАТИВА НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ БРЗИОТ ТРАНСФЕР 
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ИЗЗЕМЕН ОД 
КАТЕГОРИЈАТА ИМОТ

 Корисниците на права од социјална 
заштита, особено граѓаните на кои им е 
признато право на еднократна парична помош 
или субвенција за потрошена енергија, во 2016 
не успеаа навреме да го остварат правото само 
поради лимитираните финансиски средства на 
надлежните центри за социјална работа. 

 Според Народниот правобранител со 
ваквото постапување се  повредуваат правата 
на најранливите категории на граѓани и уште 
повеќе се продлабочува социјалниот ризик и 
сиромаштијата на кои се изложени, поради што 
му препорача на министерот за труд и социјална 
политика без одлагање да обезбеди средства 
за исплата на паричните права од социјална 
заштита, укажувајќи дека нема целисходност 
од признато право ако не се изнајдат средства 
и можности за негова суштинска реализација.

СОЦИЈАЛНИОТ РИЗИК НЕ MOЖЕ ДА СЕ 
НАДМИНЕ САМО СО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, БЕЗ ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ 
СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ПОМОШТА
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 На околу стотина граѓани од ромската заедница рано наутро на 1 август им биле урнати 
импровизираните домови под Скопското Кале до реката Вардар, со што 31 семејство од кои над 
70 деца и шест бремени жени останаа без заштита и под отворено небо. 

 Народниот правобранител констатира отсуство на соодветно домување, храна, чиста вода 
и пристап до здравствени услуги, меѓу кои и услуги поврзани со репродуктивното здравје на 
бремените жени, поради што во континуитет интервенираше со Препораки, Укажувања и Барања 
до Министерството за труд и социјална политика, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
на Град Скопје, и до Градоначалникот на Град Скопје заради соодветно сместување и грижа на 
лицата, како и трајно решавање на прашањето со домувањето на овие семејства, почитувајќи го 
нивното човеково достоинство. 

 Институциите не преземаа видливи мерки за надминување на проблемот и остварување 
на правото на домување на овие лица, односно ништо позначајно не направија, па дури кога 
временските услови се влошија се заложија времено да сместат дел од бездомниците во јавна 
установа.

 Оваа состојба на површина исфрли важна констатација дека не се доволни постојните 
капацитетите за сместување и грижа за бездомните, односно истите не нудат долгорочно и 
ефикасно решение во однос на задоволување на потребите и остварување на правата на овие 
лица кои се во исклучително ранлива положба.

НА +38 И НА -20°Ц СТОТИНА РОМИ ПОВЕЌЕ МЕСЕЦИ БЕА БЕЗ СООДВЕТНА ГРИЖА И ПОД 
ОТВОРЕНО НЕБО

 Постапувајќи по претставки на граѓани на кои им беше забрането користење на 
определено парично право од социјална заштита, Народниот правобранител констатира дека 
решението за престанок на определено право скоро во сите случаи е поради давањето на 
нецелосни или неточни податоци, а во врска со еднократен прием на парични средства преку 
т.н. трансфер на пари или непријавување на промени во материјалната или бројната состојба 
на носителот на правото. 

 Во вакви случаи од страна на надлежниот Центар за социјална работа граѓанинот се 
условува најпрво да ги врати паричните средства, па потоа да поднесе ново барање за социјална 
помош. Исто така констатира дека во Законот утврдена е можност Центарот за социјални работи 
да поднесе тужба за враќање на примените средства и со тоа да ја надомести евентуално 
причинетата штета.  

 Според Народниот правобранител ваквата одредба го ограничува пристапот до правото 
повеќе од рокот со кој се дава забрана во решението, односно се додека не ги врати средствата, 
со што уште повеќе се продлабочува социјалниот ризик кај овие семејства и е спротивно на 
целите на социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики за спречување и 
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот и за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост.

 Народниот правобранител поднесе Иницијатива до Владата на РМ и Министерството за 
труд и социјална политика за измена и дополнување на Законот за социјална заштита во насока 
на укинување на оваа условувачка одредба, при што потсети на фактот дека Министерството за 
труд и социјална политика на почетокот на годината ги укина правните акти според кои брзиот 
трансфер на пари се подведува под поимот имот и како таков повеќе не претставува пречка за 
остварувањето на права од социјалната заштита.

КОГО ГО ЗАШТИТУВА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ГРАЃАНИТЕ ИЛИ БУЏЕТИТЕ НА 
ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА?



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

16

 Постапувајќи по поголем број 
претставки од вработени во судската адми-
нистрација Народниот правобранител 
утврди дека претседателите на судовите по 
претходно добиено известување од страна 
на претседателот на Судскиот буџетски совет 
за начинот на спроведување на постапката 
за пресметка на плата за вработените 
кои учествуваа на штрајк, побараа од 
одговорните лица во судовите со Наредба 
да извршат пресметка на намалена плата 
за 40% за секој вработен заради учество 
на штрајк. Притоа, пресметката на плата 
им се изврши колективно на сите учесници 
на штрајкот без притоа да се обезбедат 
изјави дека учествувале на штрајк и без 
да им се донесат поединечни решенија за 
намалување на плата. Претседателите на 
судовите, фактичката состојба во смисла 
кој од вработените учествувал на штрајк ја 
утврдиле по добиените изјави од вработени 
кои не учествувале на штрајк.

 Народниот правобранител следејќи 
ја состојбата и постапувајќи по предмети 
за овој проблем констатира дека не 
секој претседател на суд постапил по 
Известувањето на Судскиот буџетски совет,  
напротив  дел донеле поединечни решенија 
за плата на судските службеници за време 
на штрајк, а други пак, не ги спровеле 
одредбите од истиот закон и целосно 
ги игнорирале заклучоците на Судскиот 
буџетски совет, па на вработените иако 
учествувале во штрајкот им исплатиле плата 
во цел износ.

СО НАРЕДБА „НЕ МОЖЕ“, НЕ Е НИТУ 
ПРАВНО, НИТУ ЗАКОНСКИ ИЗДРЖАНО ДА 
СЕ ОДЛУЧУВА ЗА ЛИЧНИ И ПОЕДИНЕЧНИ 
ПРАВА, КАКО ШТО Е ПРАВОТО НА ПЛАТА

 Ова произлезе од посетите на 
специјализираните психијатриски установи во 
Скопје, Негорци и Демир Хисар спроведени од 
Народниот правобранител заради согледување 
на состојбите со остварување на правата 
на лицата, согласно Законот за ментално 
здравје. За утврдените состојби Народниот 
правобранител изготви посебна информација 
со конкретни констатации и препораки која ја 
достави до надлежните органи, при што, меѓу 
другото препорача да се донесе Националната 
стратегија за ментално здравје, со која ќе се 
обезбедат предуслови за продолжување на 
процесот на деинституционализација, преку 
отворањето на центри за ментално здравје, а 
воедно ќе се зајакне превенцијата во областа на 
менталното здравје со нагласена континуирана 
грижа на ментално заболените лица.

ЗА ПОГОЛЕМА И СООДВЕТНА ГРИЖА НА 
МЕНТАЛНО ЗАБОЛЕНИТЕ ЛИЦА НЕОПХОДНО Е 
ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА МЕНТАЛНО 
ЗДРАВЈЕ

 Ова, меѓу другото произлегува од 
истражувањето на Народниот правобранител  
спроведено со финансиска поддршка на 
УНИЦЕФ и експертска помош на Центарот за 
човекови права и разрешување конфликти 
,за вклученоста на децата со посебни потреби 
во редовното образование во 332 централни 
основни училишта во Република Македонија. 

 Истражувањето покажа дека попрече-
носта отсуствува како основ за дискриминација 
во Законот за основното образование и 
другите законски и подзаконски акти кои се 
однесуваат на образованието, а инклузивното 
образование само декларативно се промовира, 
но не се спроведува во целост. Постојниот 
образовен систем не е подреден на различноста 
и потребите на секое дете, што укажува на 
потреба од ефикасна и целосна системска 
промена за поддршка во образованието на 
децата со посебни потреби.

САМО СО СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ВО 
УЧИЛИШТАТА И СО СИСТЕМСКИ ПРОМЕНИ 
МОЖЕ ДА СЕ ОЧЕКУВА ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА 
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕДОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ
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 Констатацијата на Народниот правобра-
нител дека проектот за групни вработувања на 
начин како што се спроведува не дава позитивни 
резултати и е повеќе на штета отколку на корист 
на граѓаните, како и дека истите се доведени 
во заблуда дека ќе го остварат правото на 
вработување се потврди и во 2016 година, 
бидејќи избраните лица по објавените огласи на 
ЈП „Македонски шуми“-Скопје и по изминати три 
години се уште го немаат остварено правото на 
вработување.

 Истражувањето кое го спроведе Народниот 
правобранител за утврдувањето на состојбата 
со остварувањето на правото на вработување 
на лицата со инвалидност (попреченост) 
по спроведен оглас за вработување на 300 
(извршители) покажа дека и оваа постапка 
за групно вработување не е добро осмислена, 
конципирана ниту благовремено реализирана. 
Пред објавувањето на огласот не е утврдена 
реалната потреба за вработување на овие 
лица во органите на државно и локално ниво, 
поголем број лица правото на вработување го 
оствариле бавно и отежанато, а има лица кои се 
уште не го оствариле правото на вработување. 
Иако било предвидено периодот од рангирање 
на кандидатите до нивното преземање да трае 
4-6 месеци истражувањето потврди дека оваа 
постапка се уште не е завршена и трае веќе 
трета година по спроведениот оглас.

ГРУПНИТЕ ВРАБОТУВАЊА И ПО ТРИ ГОДИНИ ОД 
ОГЛАСОТ СЕ УШТЕ БЕЗ ФИНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЈА

 Постапувајќи по претставка од работник-осигуреник Народниот правобранител утврди 
правна празнина во прописите кои го уредуваат остварувањето на правото на надомест за 
привремена спреченост од работа поради болест, во случај кога осигуреникот нема најмалку 
6 месеци здравствено осигурување од засновање на работниот однос. Во конретен случај по 
кој постапуваше Народниот правобранител констатира дека работникот-осигуреник е оштетен, 
а заштитен е Фондот за здравственото осигурување и работодавачот, а иронијата е поголема, 
затоа што работникот доживеал мозочен удар пред да наполни 6 месеци осигурување, па 
иако дијагнозата е од витално загрозувачки карактер средствата не му ги исплатиле, ниту 
работодавачот, ниту фондот, а во меѓувреме добил решение за престанок на работниот однос. 

 Народниот правобранител за оваа правна неуреденост ја информира Владата на 
Република Македонија со Иницијатива за измени и дополнување на Законот за работните 
односи и Законот за здравствено осигурување. Министерството за труд и социјална политика, 
до кое е препратена иницијативата извести дека предложената иницијатива ќе биде земена 
предвид во некое од следните изменувања и дополнувања на Законот за работните односи, а 
Министерството за здравство не даде соодветен одговор.

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПОРАДИ БОЛЕСТ КОГА 
РАБОТНИКОТ-ОСИГУРЕНИК Е ПОВЕЌЕ ОД 30 ДЕНА НА БОЛЕДУВАЊЕ, А НЕМА НАЈМАЛКУ 6 
МЕСЕЦИ ОСИГУРУВАЊЕ, НЕ ГО ПЛАЌА, НИТУ РАБОТОДАВАЧОТ, НИТУ ФОНДОТ, ЗАКОНОТ НЕ 
УПАТУВА КОЈ ДА ПЛАТИ!?!

 Министерството за одбрана на-
правило превид при донесувањето на 
решението за престанок на работниот 
однос на вработен бидејќи овој орган во 
целост не ја утврдил фактичката состојба 
со неговиот вкупен стаж, односно му донел 
решение за престанок на работниот однос 
без да утврди дека подносителот нема 
регистриран пензиски стаж повеќе од 35 
години. Органот се водел од податоци 
кои биле регистрирани во работничката 
книшка, од прегледот на регистрирани 
податоци на Фондот за пензиското и 
инвалидското осигурување и од пода-
тоци на персоналната евиденција на 
подносителот, но истите целосно не ги 
проверил, со што го оштетил граѓанинот кој 
останал и без пензија и без вработување.

 Барањето на Народниот правобра-
нител да се преиспита целосната состојба 
за овој случај или да се прогласи 
решението за престанок на работниот 
однос за ништовно не беше прифатено 
од страна на Министерството за одбрана, 
со образложение дека решението за 
престанок на работниот однос е конечно, а 
подносителот не вложил жалба по истото.

ПОРАДИ ПРЕВИД НА РАБОТОДАВАЧОТ 
ГРАЃАНИН ДЕВЕТ ГОДИНИ ТРПИ ШТЕТНИ 
ПОСЛЕДИЦИ, НЕ ОСТВАРУВА ПРАВО 
НА ПЕНЗИЈА, НИТУ ПЛАТА, И Е БЕЗ 
ЕГЗИСТЕНЦИЈА. ОРГАНИТЕ СЕ ПРАВДААТ 
ДЕКА НЕ Е НИВНА ВИНА
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 Правото на соодветна здравствена 
заштита не се остварува во обем и квалитет 
согласно пропишаните стандарди. Отежнат е 
пристапот на осуденичките до здравствената 
служба, отсуствуваат редовни и контролни 
прегледи, рана детекција и превенцијата 
на болести кај жените. Осуденичките 
сместени во оваа установа воопшто немаат 
обезбедено гинеколошки прегледи, а во 
установата нема вработено лекар-гинеколог. 
Ова, меѓу другото го покажа истражувањето 
на Народниот правобранител спроведено 
во 2016 година во Женското одделение на 
КПД „Идризово“. Покрај наведеното не се 
остварува ниту правото на образование, 
односно нема образовни програми, ниту 
програми за стручно образование, а зна-
чителен број од осуденичките немаат 
претходно никакво образование. 

 Загрижува констатацијата дека во 
затворската кујна нема прибор за јадење, 
туку затвореничките самите го обезбедуваат 
и истиот го чуваат во собите каде што се 
сместени, иако материјалот од кој е направен 
приборот не е безбеден и лесно може да се 
нанесе повреда на друго лице или да дојде 
до самоповредување.

 За овие и други констатации На-
родниот правобранител ги информира над-
лежните министерства и КПД „Идризово“, и 
воедно препорача сериозно да се заложат за 
надминување на констатираните слабости.

НЕМА ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНИТЕ 
ВО КПУ„ИДРИЗОВО“, НИТУ ОБРАЗОВАНИЕ, 
А ЗА ИСХРАНА СЕ КОРИСТИ ПРИБОР ОД 
ДОМА СО КОЈ ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ (САМО) 
ПОВРЕДАТ!

 Народниот правобранител водејќи се 
од принципот на забрана за ретроактивно 
дејство на законите според кој законите и 
другите прописи не можат да имаат повратно 
дејство, освен по исклучок, во случаи кога 
тоа е поповолно за граѓаните, во текот 
на 2014 година до Уставниот суд достави 
иницијатива за поведување постапка за 
оценување на уставноста на член 108 и 109 
од Законот за административните службе-
ници. Народниот правобранител утврди 
дека преку воспоставувањето на посебни 
услови на административните службеници, 
се врши повратно дејство на прописите врз 
административни службеници кои работниот 
однос го засновале под други услови и 
правила, пред донесувањето на Законот за 
административни службеници. Овие услови 
претходно не беа предвидени во Законот за 
државните службеници врз основа на кој 
административните службеници се стекнале со 
статус на државен/административен службе-
ник.

 Уставниот суд по две години постапи по 
иницијативата на Народниот правобранител 
и донесе решение за укинување на горе-
наведените членови од Законот за админи-
стративните службеници.

ПО ДВЕ ГОДИНИ ОД ПОДНЕСЕНА ИНИЦИЈАТИВА 
СЕПАК УСТАВНИОТ СУД ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

 Народниот правобранител, следејќи ја состојбата со децата упатени во Воспитно - 
поправен дом, кој е со локација во Казнено- поправната установа Затвор Охрид, во март 2016 
година изврши посета на Затворот Охрид, а дополнително и во мај истата година, при што 
констатира дека не се обезбедени целосни и квалитетни услови за третман и работа со децата, 
со цел нивно превоспитување. При увидот неспорно се утврди дека Воспитно-поправниот 
дом е со недоволна опременост на просториите во кои се сместени децата, има ограничен 
простор на движење, и не е квалитетно исполнето слободното време на штитениците. Наместо 
задолжително и бесплатно образование во ВПД Тетово во Затвор Охрид се реализира проектно 
описменување на децата, при што образовните активности се реализираат од несоодветен и 
нестручен кадар.

НЕМА УСПЕШНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА БЕЗ ДОВОЛЕН СТРУЧЕН КАДАР, БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И 
АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА КОИ СЕ ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ
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 Ова, меѓу другото го констатира Народниот правобранител од едукативните средби 
и интерактивни разговори со над 1300 ученици од шесто и седмо одделение во 40 основни 
и подрачни училишта на територијата на Република Македонија, како и од анализата на 
одговорите на анкетниот анонимен прашалник кој го одговорија основците. 

 Овие средби со учениците потврдуваат дека познавањата на учениците за правата 
на детето не се на задоволително ниво, не знаат што содржи Конвенцијата за правата на 
детето, ретко кој слушнал за овој документ, а уште помалку некој ја има прочитано. Исто 
така не им се јасни принципите на Конвенцијата за правата на детето, не умеат да го објаснат 
вистинското значење на тоа што е најдобар интерес на детето, не ја разбираат суштината на 
принципот на учество на детето, односно сослушување на мислењето на детето за одлуки кои 
се однесуваат на него и неговиот правилен развој, а нееднаквото третирање на децата по 
основ на припадност, религија или социјална состојба се најчесто наброени како основи на 
дискриминација, во нивните одговори.  

 Наведеното, меѓу другото се должи на недоволно разработеното прашање за правата 
на детето во наставните содржини и учебниците и слабиот фонд на книги (литература) и друг 
материјал во училишните библиотеки за правата на детето, за познавањата на правата на 
децата, согласно Конвенцијата за правата на детето, како и механизмите за заштита на нивните 
права, што Народниот правобранител го препорача до надлежното Министерство.

ДЕЦАТА НЕДОВОЛНО ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА И НЕ ГИ ПРЕПОЗНАВААТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ 
НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

 Народниот правобранител од спроведеното истражување во 107 средни училишта на 
територијата на Република Македонија, констатира ниско ниво на учество на средношколците 
во донесувањето на одлуки за прашања кои ги засегаат, а пред се поради нејасно уредената 
форма на здружување на средношколците. Имено, средношколците најчесто се консултирани 
за прашања поврзани со екскурзии, униформи, матурски одбележувања, разни видови акции и 
натпревари и сл., а поретко се вклучени во следење на работата на органите и се без право на 
учество во процесите на донесувањето на одлуки, во насока на застапување на нивните права 
и интереси. 

 Во Посебниот извештај доставен до министерот за образование и наука Народниот 
правобранител, меѓу другото препорача да се преземат мерки за законско уредување на 
правото на учество на средношколците во образовниот систем во Република Македонија, да 
се обезбеди законска гаранција на правото на здружување на учениците заради заштита и 
остварување на нивните права и интереси, на инклузивен и сеопфатен начин, со што ќе се 
создадат реални можности да се слушне мислењето на ученикот, а во таа насока ќе се обезбеди 
неговото учество во донесувањето значајни одлуки за прашања поврзани со училишниот живот. 
Исто така, Народниот правобранител препорача поголемо вклучување на средношколците 
во процесот на планирање и имплементирање на образовните политики, нивен придонес во 
подобрување на образованието (планирање, донесување или измена на одлуки кои влијаат на 
ученикот во текот на неговото образование), вклучувајќи ги и учениците со посебни потреби.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ НЕ СЕ ПРЕПОЗНАЕНИ КАКО СУБЈЕКТ И ФАКТОР КОЈ МОЖЕ ДА ПРИДОНЕСЕ 
ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
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 Анализирајќи го Правилникот за 
оцена на специфичните потреби на лицата 
со пречки во физичкиот или психичкиот 
развој, Народниот правобранител утврди 
дека цистичната фиброза иако е хронична 
болест не е опфатена во овој подзаконски 
акт, поради што децата/лица со цистична 
фиброза и нивните семејства не можеа да 
остварат право на посебен паричен додаток. 
Во стручното мислење добиено од ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детски болести 
се потврди дека цистична фиброза е тешка, 
комплексна, хронична мултисистемска 
болест која бара континуиран третман во 
текот на целиот живот на пациентот и дека 
ваквиот третман значително го оптоварува 
буџетот на семејствата на овие лица. Воедно, 
несоодветниот третман на болеста може да 
доведе до сериозно влошување на здравјето 
на пациентите, развој на респираторна 
слабост (тежок степен на инвалидитет), па и 
фатално да заврши. 

 Имајќи го предвид изнесеното 
Народниот правобранител до Министерството 
за труд и социјална политика достави 
Иницијатива за измена и дополнување на 
овој Правилник што беше прифатено, со што 
цистична фиброза се опфати со Правилникот 
и се создаде правен основ за остварување 
на правото на посебен паричен додаток за 
децата со цистична фиброза.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УТВРДИ 
ПРАВНА НЕУРЕДЕНОСТ КОЈА Е НА ШТЕТА НА 
ДЕЦАТА/ЛИЦА СО ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА И 
НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА, ПОРАДИ ШТО ПОБАРА 
ИЗМЕНИ

 Клиниката за детски болести во договор 
со Министерството за здравство одлучила 
на тендерска набавка да специфицира само 
биолошки слична хормонска терапија за сите 
деца кои имаат ендокринолошки заболувања. 
По добиените сознанија дека промената на 
терапијата може да предизвика сериозни 
контраиндикации и нус појави по здравјето 
на децата, Народниот правобранител упати 
Препорака и побара преземање на соодветни 
мерки заради обезбедување на континуирана 
и непречена здравствена заштита и создавање 
услови децата да продолжат со истата терапија 
- хормон за раст со која се третираат од самиот 
почеток на лекувањето, без да се воведат 
промени кои може да предизвикаат несакани 
последици по нивното здравје и живот.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ДЕЦАТА СО 
ЕНДОКРИНОЛОШКИ НАРУШУВАЊА ГО 
ПРОДОЛЖИЈА ЛЕКУВАЊЕТО СО ИСТАТА 
ТЕРАПИЈА, ОДНОСНО ХОРМОН ЗА РАСТ

 Голем број скопјани кои редовно ги 
платиле сите доспеани сметки, беа изненадени 
од страна на ЈП со вонредни сметки на име 
„надоврзана состојба“ чии износи надминуваа 
и над милион денари.

 Ни самото ЈП немаше образложение за 
кој период се однесуваат ваквите сметки и по 
кој правен основ се изработени.

 Ова и не треба да зачудува, затоа што 
ниту во одредбите од Законот за заштита на 
потрошувачите, Законот за снабдување со 
вода и одведување на урбани отпадни води и 
Законот за облигационите односи, кои ЈП треба 
да ги применува во работењето, не постои 
терминот вонредна фактура.

 Народниот правобранител за таквото 
постапување достави и посебни извештаи до 
Управниот одбор на ЈП и до Градоначалникот 
на Град Скопје, со цел да преземат мерки за 
нејзино надминување, а во неколку наврати 
ја информира и јавноста, но сепак состојбата 
остана непроменета.

РЕДОВНИТЕ ПЛАЌАЧИ ИЗНЕНАДЕНИ СО 
ВОНРЕДНИ ФАКТУРИ ОД ЈП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ - СКОПЈЕ (ЈП)
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 Одредени единици на локалната самоуправа 
(Општина Карпош и Општина Центар) и покрај посто-
ењето законска обврска за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност, воопшто не 
постапуваат по барањата на надлежните органи, да 
им достават докази или некои други објаснувања и 
податоци, најчесто извод од урбанистички план.

 Општините наместо постапување по Законот се 
обидоа да го убедат Народниот правобранител дека 
таквите докази или податоци, најдобро е граѓаните 
лично да си ги обезбедат, но сосема занемарувајќи 
ја околноста дека за тоа треба да платат паричен 
надомест, правило кое не важи кога документите се 
издаваат по службена должност.

 Оценувајќи ги овие наводи како потполно 
неосновани и констатирајќи повреда на уставните 
и законските права на граѓаните, со ваквото 
постапување на Општините, Народниот правобранител 
побара тие без условување и веднаш да постапуваат 
по предметните барања за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност. 

 Интервенцијата на Народниот правобранител е 
прифатена.

ЗАКОНОТ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ДОКАЗИ 
И ПОДАТОЦИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ, САМО НА 
ХАРТИЈА

 Граѓани со право на глас кои никогаш не ја напуштиле државата во изводите на 
избирачкиот список се третираат како иселеници.

 Имено, овие граѓани неколку дена пред изборите провериле и констатирале дека ги 
има во Електронската апликација на Единствениот избирачки список, но на денот на изборите 
исчезнале од изводите на избирачкиот список, доставени на избирачките места.

 Пријавувале дека на нивните адреси се запишани лица кои не живеат тука, ниту дека 
некогаш воопшто живееле (т.н. фантомски гласачи), по што Министерството за внатрешни 
работи (МВР) издало решенија за поништување на живеалиштето, но ДИК не ги избришало од 
Избирачкиот список.

 Третина од затворенците не можеа да го остварат избирачкото право. Дискриминација 
во поглед на остварувањето на избирачкото право на лица од категоријата болни, односно 
немоќни лица и пријави за закани на вработени и предвремено напуштање на работните места 
во администрација за присуство на митинг/зи на политичка партија.

 Ова се главните неправилности и повреди на избирачкото право, констатирани од 
Народниот правобранител за време на Предвремените парламентарни избори 2016.

 Најголемиот дел од овие појави се повторуваат во континуитет на секои изборни циклуси 
и крајно време е некој да поднесе одговорноста, затоа што поради нечие незаконско и неажурно 
работење, граѓани не можеа да го остварат избирачкотио право, не по нивна вина.

ХАОТИЧЕН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК И ИЗВОДИ НА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК, ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА СЕРВИС НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, А НЕ ОБРАТНО

 Дисциплинските органи на 
Адвокатската комора бавно или во-
општо не постапуваат по прет-
ставките на граѓаните за утврду-
вање одговорност за сторени дис-
циплински повреди од страна 
на адвокатите и често пати ги 
игнорираат нивните барања за 
добивање информација за презе-
мените дејства и исходот на пос-
тапката.

 Адвокатската комора исто-
времено ја попречува и работата 
на Народниот правобранител би-
дејќи не постапува по неговите 
интервенции, со што се добива 
впечаток дека покажува прис-
трасност и наклонетост кон колегите 
адвокати.

АДВОКАТСКАТА КОМОРА БЕЗ СЛУХ 
ЗА БАРАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ
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 Центарот за катастар Скопје, при исти правни околности и фактичка состојба, без какво 
било условување или барање согласности, за вкупно 50-те станови, издал имотни листови само 
на неколку станари иако е неспорно дека сите извршиле легализација согласно Законот за 
стекнување правен статус на бесправни објекти.

 На станарите на кои катастарот упорно одбива да им издаде имотни листови, им бара да 
достават изјави за согласност од Управата за јавни приходи и извршителот дека се согласни да 
се избрише хипотеката, нешто што не го побарал за становите за кои издал имотни листови.

 Притоа, наместо целосно да го истражи случајот, директорот на Агенцијата за катастар 
на недвижности, до Народниот правобранител достави зачудувачки одговор дека службените 
лица кои постапувале по пријавите за запишување на односните станови, самостојно донеле 
потврди во рамките на дадените овластувања и дека по службена должност, катастарот нема 
да изврши поништување на имотните листови. 

 Според него, бришење на незаконски запишаните права, заинтресираните лица треба да 
го бараат исклучиво во постапка со тужба пред Управниот суд и тоа тужејќи се едни со други.

КАТАСТАРОТ СЕЛЕКТИВНО ИЗДАЛ ИМОТНИ ЛИСТОВИ САМО ЗА ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, А ДРУГИТЕ ГИ 
УПАТУВА ДА ТУЖАТ

 Неажурирањето на Регистерот на обвр-
зници за радиодифузна такса, како и со години 
упорното одбивање на раководството на МРТ, 
да донесе одлука за отпис на неосновано 
евидентираниот долг за радиодифузна такса, 
се двете главни причини за повеќе од 1000 
претставки, поднесени до Народниот право-
бранител во 2016 година.

 Имено, граѓаните секојдневно се судру-
ваат со огромни проблеми и без какви било 
објективни причини, беспотребно трошат време 
поминувајќи вистинска голгота на шалтерите 
во МРТ и УЈП за да докажат дека неосновано 
им се утврдува и наплатува радиодифузната 
такса.

 Народниот правобранител констатира 
непроменета состојба на се уште голем број 
лица, кои со години неосновано се евидентирани 
како обврзници за плаќање на радиодифузна 
такса, а одговорноста за тоа се префрла од 
МРТ на УЈП и обратно, или внатре во нивните 
некоординирани служби и раководни лица.

 Ниту Посебниот извештај на Народниот 
правобранител доставен до Собранието и до 
Владата на Република Македонија, не придо-
несе за надминување на ваквата состојба.

МРТ И НАТАМУ ВО СОРАБОТКА СО УЈП 
НЕЗАКОНСКИ НАПЛАТУВА РАДИОДИФУЗНА 
ТАКСА

 Со цел адекватно согледување на 
состојбата во поглед на отпишувањето 
на долг по основ на потрошена вода и 
одведување комунален отпад, Народниот 
правобранител во текот на 2016 година по 
сопствена иницијатива од директорот на 
ЈП побара одговор и за тоа дали, по кој 
основ и кому се отпишани такви долгови.

 Народниот правобранител за 
ниту едно од поставените прашања, 
не доби одговор, ниту пак, му беше 
доставена документацијата во врска со 
спроведувањето на процесот, заедно 
со списокот на лица (граѓани и правни 
субјекти) на кои им е отпишан долг.

 Ова преставува грубо попречување 
на работата и остварувањето на неговата 
функција за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и остава 
сомнеж дека во случајот можеби станува 
збор за злоупотреба на ЈП, негов селективен 
пристап во отписот или намалувањето на 
долгови и овозможување привилегиран 
статус, само за одредени потрошувачи.

ШТО САКА ДА СОКРИЕ ОД НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ЈП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ - СКОПЈЕ (ЈП)
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 Основана е перцепцијата на граѓаните 
за недоверба во судскиот систем ако се има 
предвид дека наместо да ја добијат бараната 
правда, најчесто со години заглавуваат во 
долгите и неефикасни постапки, иако законот им 
го гарантира принципот за судење во разумен 
рок.

 Она што особено загрижува е што и 
Врховниот суд на Република Македонија, 
чијашто надлежност е да утврдува повреда на 
овој принцип, во своето работење и самиот не го 
почитува и не ги решава предметите во законски 
предвидениот рок од шест месеци.

 Како причина за тоа, Врховниот суд 
најчесто се оправдува на околноста дека не 
може да ги обезбеди списите од предметите, за 
кои е поднесено барање за заштита на правото 
на судење во разумен рок, пред се од управните 
судови.

 Дополнително, Врховниот суд го прави 
неажурен и фактот дека од негова страна само 
се поднесува барањето за добивање на списите 
од предметот и потоа не се презема ниту едно 
друго дејствие за да се заврши постапката.

 Ваквата појава е недозволива и воопшто 
не кореспондира со улогата и значењето што 
овој суд го има во заштитата на правото за 
судење во разумен рок.

ПРИНЦИПОТ ЗА СУДЕЊЕ ВО РАЗУМЕН РОК И 
НАТАМУ ВО ПРАКСА НЕОСТВАРЛИВ 

 Повеќе од алармантна е состојбата со депонирањето и управувањето со сметот, покажува 
истражувањето спроведено од Народниот правобранител.

 Единствена депонија која ги исполнува минималните услови за извршување на дејноста 
е регионалната депонија „Дрисла“ - Скопје, додека втората регионална депонија Русино - 
Гостивар, ни најмалку не е место на кое треба согласно утврдените еколошки стандарди и 
критериуми, сметот да го депонираат повеќе општини.

 Локалните депонии се места надвор од градот, кои најчесто се необележани и 
единствено нешто кое упатува на тоа дека е место за депонирање на смет е расфрланиот смет 
и неподносливата миризба.

 Нерешавањето на овој проблем е една од главните причини за загадување на почвата, 
воздухот, па дури и водата.

 Од друга страна, зачудува инертноста и на локалната и на централната власт кои не 
пристапуваат сериозно кон решавањето на овој проблем, иако државата ја има хармонизирано 
правната регулатива која се однесува на оваа сфера.

МЕСТАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ НА СМЕТ ПОД СЕКОЕ НИВО И ВИСОКО РИЗИЧНИ ПО ЗДРАВЈЕТО НА 
ГРАЃАНИТЕ

 Од кабелски оператор бил заверен 
двегодишен договор за услуги со лице 
без деловна способност, состојба која 
неспорно била видлива и без увид во 
медицинската документација.

 Дополнително на неговиот 
старател, операторот не му го прифаќал 
барањето за раскинување на договорот, 
па дури му се заканувал и со тужба ако не 
ги плаќа сметките.

 По интервенцијата на Народниот 
правобранител и со посредство на 
Агенцијата за електронски комуникации, 
договорот беше раскинат без старателот 
да плаќа пенали и без да му се бара да 
ги плати заостанатите месечни сметки за 
услугите.

КАДЕ СЕ ГРАНИЦИТЕ НА (НЕ)
ОДГОВОРНОСТ НА КАБЕЛСКИТЕ 
ОПЕРАТОРИ?
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 Звучи бизарно, но жителка на Општината Ѓорче Петров, остана без дел од својата куќа 
- бањата, откако ја послушала молбата на Градоначалникот на Град Скопје, да го отстапи тој 
дел за пробивање на улицата.

 Ветувањето на градоначалникот било дека како компензација за урнатата бања, ќе и 
биде изградена нова на државно земјиште, кое никому нема да пречи, а архитектонски ќе се 
вклопува во нејзината куќа.

 Градоначалникот почнал да го исполнува ветувањето, па ЈП Улици и патишта, ја 
изградило бањата и се било во ред додека не стигнала пријава дека е дивоградба и мора да се 
урне.

 Оттогаш започнуваат вистинските маки на сопственичката на куќата, а поради судирот 
помеѓу инспекцијата на Општината Ѓорче Петров и Градот Скопје, на некој начин настрада 
и семејството од неколку члена, во кое има и малолетно дете, и кое во пресрет на зимата и 
најстудениот период од годината, беше оставено да се снаоѓа како знае и умее.

 Зачудува ажурноста на инспекциските служби (кои во пракса или со големо задоцнување, 
а најчесто никогаш, не преземаат такви дејства) што и покрај образложеното барање на 
Народниот правобранител за времено одлагање од извршување на предметното решение за 
уривање, истото без оглед на последиците и без претходно согледување на сите аспекти на 
случајот, веднаш го спроведе.

 Општината Ѓорче Петров не постапи согласно одредбите од Законот за народниот 
правобранител, кои налагаат кога Народниот правобранител ќе поднесе вакво барање, 
безусловно веднаш да донесат одлука за одлагање на уривањето и да му ја достават.

ПОРАДИ ПРОБИВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СКОПСКАТА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЖИТЕЛКА НА 
ОПШТИНАТА ОСТАНА БЕЗ БАЊА ВО СВОЈОТ ДОМ
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ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ПО ОБЛАСТИ

ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА

Народниот правобранител со посебно внимание го мониторира полициското постапување, 
односно полициските овластувања во вршењето на полициските работи, имајќи ја предвид 
функцијата на Министерството за внатрешни работи во заштита на човековите слободи и права, 
а во тој контекст и можноста од повреда и непочитување на овие права.  

Полициска бруталност што како појава најфлагрантно ги крши човековите права е нотирана 
и во текот на 2016 година, што беше потврдено преку случаи за кои интервенираше Народниот 
правобранител, по поднесени претставки од граѓани или по сопствена иницијатива. 

Еден од покарактеристичните примери со кои се потврдува оваа констатација е јавниот 
протест на граѓаните пред канцеларијата на Претседателот на Република Македонија во Скопје, 
за што Народниот правобранител отвори постапка по службена должност и го истражи начинот на 
употреба на средствата за присилба од полицијата врз лицата кои протестираа и беа приведени во 
полициски станици. Притоа, неспорно од службените евиденции на Министерството за внатрешни 
работи утврди дека 12 лица кои излегле на протест биле лишени од слобода и приведени во 
полициски станици поради „Учество во толпа што ќе изврши кривично дело“, предвидено во чл. 
385 од Кривичниот законик, при што квалификацијата на делото беше извршена по телефонска 
консултација помеѓу полицијата и Јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство-Скопје. 
Од друга страна, наспроти евиденцијата на Министерството за внатрешни работи приведените 
лица во лично дадени изјави потврдиле дека учествувале на протестот, но немале никакви 
дејствија за нарушување на јавниот ред и мир. И покрај тоа, сите биле совладани од страна 
на припадниците на Единицата за брзо распоредување (ЕБР) со врзување на рацете и биле 
приведени во полициски  станици. 

Народниот правобранител, по обезбедување на потребните докази од службената 
евиденција на Министерството за внатрешни работи и ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки 
болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје, до Основното јавно обвинителство-Скопје поднесе 
барање за покренување постапка за утврдување казнена одговорност на неколку именувани 
и неименувани припадници на Единицата за брзо распоредување, затоа што со прекумерна 
употреба на сила и средства за присилба (удирање со полициски палки и штитници за тело, 
удирање по нозете со цел паѓање на земја и врзување со лисици) спрема приведени лица 
кои биле дел од толпата на демонстранти извршиле кривично дело - Мачење и друго сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување и казнување предвидено во член 142 од Кривичниот 
законик на Република Македонија. Меѓутоа, кривичната пријава на Народниот правобранител, 
Основното јавно обвинителство-Скопје во рок од 2 месеца ја отфрли со образложение дека 
„пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност и дека во дејствијата 
на пријавените (полициски службеници) не се содржани битните елементи на кривичното дело- 
„Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“.
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На полициска бруталност се пожалија и притворени лица од случајот „Дива населба“- 
Куманово укажувајќи дека кон нив била употребена сила од страна на припадници на специјалната 
единица „Тигар“ при нивниот спровод од затворот до седиштето на кривичниот суд. Постапувајќи 
по овие претставки Народниот правобранител обезбеди видеоматеријали од службените возила 
наменети за спровод, но од увид во истите не можеше да се потврдат наводите. 

Во друг случај Народниот правобранител поднесе кривична пријава против непознат 
(маскиран) припадник на специјалната единица на Министерството за внатрешни работи, 
кој по одржаното рочиште во просториите на судот врз едно од лицата од наведениот случај 
употребил сила, на начин што го удрил во пределот на грбот и поради тоа истиот притвореник 
бил подложен на лекарски третман во Затвор-Скопје, што е констатирано од непосреден 
увид на Народниот правобранител во просториите на затворот. До Народниот правобранител 
не е доставена информација од страна на Обвинителството по барањето за покренување на 
постапка за казнена одговорност, но и покрај тоа народниот правобранител продолжи да ги 
следи состојбите со човековите права на притворените лица во случајот „Дива населба“, како 
и почитувањето на начелото на презумција на невиност до правосилноста на судската одлука. 

Покрај наведеното Народниот правобранител регистрираше случаи на непрофесионално 
и нехумано постапување од страна на припадници на Единицата АЛФА, кои при рутинска 
контрола на возило извршиле нехуман и деградирачки претрес на малолетник. Имено, истите му 
наредиле на малолетникот целосно да се соблече на јавно место, а при претресот не било ништо 
пронајдено. Народниот правобранител поднесе барање за поведување постапка за кривична 
одговорност против тројца припадници на Единицата АЛФА заради основано сомневање дека 
сториле кривично дело- Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и 
казнување, казниво по член 142 од Кривичниот законик на Република Македонија, и постапката 
по овој предмет е во тек.

Сепак, загрижува начинот на постапување и односот на припадниците на оваа единица 
кои очекувано би требало да покажат професионалност во вршењето на работите во нивна 
надлежност со почитување на децата како ранлива категорија меѓу другото, и затоа што 
навредливиот, па и деградирачки однос може негативно да се одрази на натамошниот развој на 
децата и да создаде поинаква перцепција за полицијата, од таа дека полицијата е заштитник на 
човековите права.

Покрај наведеното, во неколку поплаки од граѓани од Народниот правобранител се бараше 
заштита на правата поради постапувањето на униформирани и неуниформирани полицајци, 
кои со постојани проверки дали на нивните адреси живеат лица кои се предмет на полициски 
потраги им го повредиле правото на неповредливост на домот и семејниот живот. Во еден 
од овие предмети Народниот правобранител поднесе кривична пријава против командир на 
полициска станица поради повеќекратно малтретирање и вознемирување на граѓанинот и 
неговото семејство„ но надлежниот Јавен обвинител ја отфрли пријавата.

Во овој извештаен период Народниот правобранител до надлежното Јавно обвинителство 
поднесе вкупно 5 (пет) барања за покренување постапка за утврдување кривична одговорност 
против познати и неопределен број непознати припадници на Министерството за внатрешни 
работи дека во вршење на нивната служба сториле казниви дела против слободите и правата 
на човекот и граѓанинот, но досега ниту една не е прифатена. Покрај ова неприфатливо е 
молчењето на Јавното обвинителство, кое или воопшто не одговара на дописите на Народниот 
правобранител или одговорите кои ги доставува ја задоволуваат формата, но не и суштината, 
иако Народниот правобранител со крајна внимателност се впушта во поднесување на конкретно 
барање за казнена одговорност. 

Во овој контекст, како и во претходните извештаи, Народниот правобранител укажува 
на потребата од спроведување на ефективни истраги за случаи во врска со постапувањето на 
припадниците на полицијата, како и соодветно санкционирање на постапувањето и однесувањето 
со што сериозно се повредуваат човековите права. 

Исто така, и понатаму останува констатацијата дека органот за внатрешна контрола во 
Министерството за внатрешни работи постапува субјективно кон припадниците на полицијата 
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како лица вработени во државните органи и не е видлива серизона намера за откривање и 
казнување на полициските службеници во случаи кога постојат сериозни индиции за тоа. 

Во насока на подобрување на моменталната состојба со нецелосните истраги и неказнивоста 
на припадниците на полицијата, заложбите и настојувањата на Народниот правобранител се за 
зајакнување на надворешната контрола над работата на Министерството за внатрешни работи, 
преку зајакнување на капацитетите на институцијата и вклучување на експерти од граѓанскиот 
сектор да дејствува како посебно, независно и надворешно тело (механизам) за контрола на 
полицијата. 

На ваков начин, Народниот правобранител ќе дејствува како дополнителен коректив на 
системот на истрага при кривични дела извршени од страна на вработени во Министерството 
за внатрешни работи со полициски овластувања, (вклучително и од страна на припадници на 
затворската полиција), со што ќе се обезбеди не само мониторинг, туку и навремено проследување 
на случаите до надлежното обвинителство заради обезбедување на брзи и соодветни кривични 
истраги, при што на жртвите ќе им биде обезбедена потребната поддршка од секаков аспект.

Во однос пак, на употребата на средства за присилба Народниот правобранител и оваа 
извештајна година укажа на опасноста од употребата на средствата за присилба предвидени 
со Законот за полиција како што се: физичка сила, полициска палка, електричен парализатор, 
хемиски средства, гумени куршуми (проектили), службени кучиња, специјални возила за јавен 
ред и мир и пиротехничко-експлозивни средства. 

Народниот правобранител и понатаму е на мислење дека прописите на Министерството за 
употреба на средствата за присилба не се добро дефинирани и оставаат можност за злоупотреба 
при имплементацијата. Во таа насока, поради сериозноста на прашањето и со цел поттикнување 
на јавна дискусија и размена на искуства за оправданоста од употреба на средства за присилба, 
Народниот правобранител организираше регионална работилница за употребата на сила од 
страна на полицијата, на која уште еднаш потсети дека измените во Законот за полиција со 
кои се дозволуваат нови, потенцијални опасни средства за присилба овозможуваат широки и 
сеопфатни ограничувања врз почитувањето на човековите права. 

Според Народниот правобранител каква била употреба на сила од полициски службеник 
против кое било лице мора внимателно да се применува и да подлежи на условите на Европската 
конвенција за човекови права и на судската практика на Европскиот суд за човекови права. 

Имајќи го предвид изнесеното, како и фактот дека Народниот правобранител се залага за 
брзо утврдување на одговорност на сите полициски службеници кои применуваат средства за 
присилба кога таа не обезбедува пропорционалност и реална потреба, Народниот правобранител 
до министерот за внатрешни работи достави писмено мислење во кои ги поздрави ограничувањата 
на примената на средства за присилба кон деца, болни, стари и изнемоштени лица, лица со 
тежок инвалидитет и жени со видлива бременост. Истовремено го изрази ставот дека треба 
да се избришат исклучоците  на овие ограничувања, а „електричниот парализатор“ и „гумен 
куршум“, односно „гумени проектили“ треба да се избришат  во текстот  на Законот. Покрај 
наведеното, укажа дека во Законот за полиција треба да се предвиди медицинска помош за 
лицата врз кои се применуваат средствата за присилба, како и обука за укажување на прва 
помош на вработените во Министерството за внатрешни работи, со единствена цел употребата 
на средствата за присилба да биде безбедна и да се спречат евентуални сериозни повреди по 
здравјето и животот на граѓаните.

Во однос на користењето на средствата за присилба од страна на полицијата во случаи 
на воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, Народниот правобранител ја 
поздравува одлуката на Министерството за внатрешни работи за пристапување кон изменување 
и дополнување на Законот за полиција, како и доставувањето на измените на закон на мислење 
до Народниот правобранител.

Народниот правобранител ја следеше и состојбата со задржаните странски државјани во 
Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи во Скопје,  односно 
проблемот со ограничување на слободите и правата на странците, што како бегалци и мигранти  
транзитираат  преку  територијата на  Република Македонија. Во овој правец изврши неколку 
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редовни и вонредни посети на Прифатниот центар за странци, лоциран во општина Гази Баба-
Скопје, а зачестеноста на ваквите посети се должеше на неоснованото задржување на бегалците 
и мигрантите што се на пропатување низ државата, за што Народниот правобранител редовно ја 
известуваше јавноста преку негови соопштенија. 

При увидите Народниот правобранител констатира дека  единствената причина за нивното 
задржување и лишување од слобода  е потребата од нивно евентуално сведочење во судски 
постапки против државјани на Република Македонија, со што им се ограничува слобода на 
движење без конкретна легитимна цел дефинирана со Уставот и меѓународно ратификуваните 
конвенции. Оттука, и понатаму останува констатацијата дека Прифатниот центар за странци на 
Министерството за внатрешни работи не ги задоволува стандардите, на што впрочем укажува 
и Европскиот комитет за превенција од тортура, а од пресудите на Европскиот суд за човекови 
права, се смета дека државата го прекршува член 3 од Европската конвенција за човековите 
права за забрана на мачење, нечовечко или понижувачко постапување иказнување. 

Народниот правобранител, поради ограничување на правата на задржаните странци 
спротивно на уставните и меѓународните норми до Министерството за внатрешни работи и 
лично до министерот достави неколку информации за преземање мерки за надминување на 
констатираните слабости во работата на  полициските службеници од органот за внатрешни 
работи  надлежен  за постапување со  странците.

Народниот правобранител ја продолжи постапката по однос на масовната повреда на правото 
на почитување на приватниот и семејниот живот на поголем број на граѓани  преку следење 
на нивните комуникации во периодот 2011-2014 година. Поради евидентната несоработка на 
органите на државната управа над кои Народниот правобранител има надлежност да постапува 
и согласно Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител до Владата на 
Република Македонија и Собранието на Република Македонија достави Посебен извештај 
за попречување на работата на Народниот правобранител со барање овој извештај да биде 
разгледан на нивните редовни седници, но тоа не беше сторено во текот на 2016 година.

Иако и оваа година не изостана соработката со органот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди во поглед на доставувањето на бараните информации и докази 
од службената евиденција, забелешките на Народниот правобранител и понатаму се дека 
одговорите се од формална природа и со цел да не се дојде до утврдување на одговорност на 
полициски службеници за кршење на правата на  граѓаните. Меѓу другото одговорите не ги 
содржат бараните информации особено во насока на откривање на имињата на припадниците 
на полицијата за кои Народниот правобранител обезбедил податоци дека при спроведување на 
овластувањата ги прекршиле човековите права. 

Во работата по определени предмети пред Народниот правобранител се отвори прашањето 
дали прекршочните органи во состав на Министерството за внатрешни работи ја извршуваат 
нивната функција утврдена со повеќе законски прописи. Имено, генерален впечаток на 
Народниот правобранител е дека комисиите за прекршоци, формирани како прекршочни органи 
во рамките на Министерството за внатрешни работи, се  продолжена рака и во функција на самото 
Министерство, и на тој начин се дерогираат правата на граѓаните за користење на ефективен 
правен лек, но и основното правило од Законот за прекршоците дека прекршочна постапка може 
да води и прекршочна санкција може да изрече  само надлежен суд. 

Во предметното работење Народниот правобранител се среќаваше со примери кога за ист 
настан прекршочниот орган во Министерството за внатрешни работи донесува одлука различна 
од онаа на надлежниот прекршочен суд. Ваквите примери ја потврдуваат констатацијата дека 
Законот за прекршоците против јавниот ред и мир содржи непрецизни одредби кои овозможуваат 
волунтаристичка примена на законот од страна на полициските службеници кои лесно се 
решаваат за примена на мандатни казни во вид на парични глоби и кога нема услови за тоа. Од 
друга страна, Законот за прекршоците, кој е процедурален закон за сите прекршоци, предвидува 
мандатно казнување само ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако 
службеното лице (полициски службеник) прекршокот го утврди лично со употреба на соодветни 
технички средства и направи. 
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Народниот правобранител и понатаму смета дека Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир треба да претрпи сериозни измени, при што акцент ќе се даде на заштитата на мирот 
и правата на граѓаните, а не на заштитата на полициските  службеници. Во овој контекст, 
Народниот правобранител не ја гледа оправданоста на прекршочното дело „лажно пријавување“ 
кога оваа материја е регулирана во Кривичниот законик на РМ како кривично дело - „Лажно 
пријавување“.

• Продолжува појавата на полициска 
бруталност кон граѓаните, но и 
непрофесионалното и нехумано 
постапување на припадници на 
полицијата кон малолетни лица. 
Народниот правобранител бара 
целосни и ефикасни истраги од Јавното 
обвинителство и санкционирање на 
сторителите;

• Вработените во Министерството за 
внатрешни работи со полициски 
овластувања во извршувањето на 
работите од нивна надлежност дословно 
не го почитуваат и применуваат 
начелото на презумпција на невиност;

• Кај органот за внатрешна контрола 
во Министерството за внатрешни 
работи се уште не е видлива серизона 
намера за откривање и казнување на 
полициските службеници дури и кога 
постојат сериозни индиции за вмешаност 
(учество) на полициски службеници 
во случаи на повреда на правата на 
граѓаните;

• Поради попречување на работата 
на Народниот правобранител во 
предметот на масовно следење на 
комуникациите, истиот не успеа да ги 
заштити гарантираните уставни права на 
граѓаните;

• Иако Законот за кривична постапка 
предвидува за лицата лишени од 
слобода да се води посебен регистар 
во информатичкиот систем на 
Министерството за внатрешни работи, 
и увид во истиот да врши и Народниот 
правобранител, ова право не можеше 
да го користи со оглед дека ваков 
систем се уште не е воспоставен во 
Министерството;

• Недостасуваат навремени и 
професионални одговори од Јавното 
обвинителство во однос на кривичните 
пријави на Народниот правобранител. 
Јавното обвинителство, исто како и 
Народниот правобранител, по силата 
на законот е контролор врз законитото 
работење на полицијата, и во таа 
насока Народниот правобранител 
очекува Обвинителството соодветно 
да ги процесуира неговите кривични 
пријави против припадниците на 
полицијата;

• Прифатниот центар за странци на 
Министерството за внатрешни работи не 
ги исполнува меѓународните стандарди 
за задржување. Во овој центар со 
неоснованото задржување, на странците 
(бегалци/мигранти) им беше ограничено 
универзалното право на слобода на 
движење, како и други права;

• Комисиите за прекршоци во рамките 
на Министерството за внатрешни 
работи се продолжена рака на самото 
Министерство и немаат капацитет за 
правилна примена на прекршочните 
одредби и

• Не е прецизно регулирана примената на 
средствата за присилба во согласност 
со меѓународните акти и стандарди, 
поради што во пракса полициските 
службеници во поголемите акции на 
одржување на јавниот ред и мир ги 
повредуваат основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот.

Констатации
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• Јавното обвинителство навремено и 
ефикасно да постапува по кривичните 
пријави на Народниот правобранител 
во кои постојат основани сомневања за 
сторени кривични дела против слободите 
и правата на човекот и граѓанинот, 
односно се однесуваат на повреда 
на членовите 2 и 3 од Европската 
конвенција за човековите права и за 
овие дела да води посебна службена 
евиденција;

• Во извршувањето на полициските работи 
полициските службеници дословно да го 
почитуваат и применуваат начелото на 
презумпција на невиност, а примената на 
средствата за присилба да биде строго 
утврдена и контролирана согласно 
меѓународните акти и стандарди;

• Органот за внатрешна контрола во 
Министерството за внатрешни работи да 
врши целосни и квалитетни истраги по 
барањата на Народниот правобранител 
за кои има индиции за повреда на 
човековите слободи и права, и целосно 
и навремено да го информира за 
преземените мерки;

• При разгледување на Посебните 
извештаи на Народниот правобранител 
за попречување на неговата работа 
во поединечни предмети на масовно 
кршење на човековите слободи и 
права, државните органи секогаш да го 
покануваат Народниот правобранител на 
нивните седници;

• Министерството за внатрешни работи 
во неговиот информатички систем 
што побрзо да го воспостави (устрои) 
регистарот на лицата лишени од слобода 
во кој непречен увид ќе има и Народниот 
правобранител;

• Да се зајакне надворешната контрола 
над работата на Министерството 
за внатрешни работи и Јавното 
обвинителство при водење на истраги 
против полициски службеници и 
затворска полиција со обезбедување 
посилен мандат и зајакнување 
на капацитетите на Народниот 
правобранител.

• Да се отвори нов Прифатен центар 
за странци на Министерството за 
внатрешни работи, кој центар ќе ги 
исполнува меѓународните стандарди 
за задржување на странци(бегалци/
мигранти и други странци);

• Да се преземат мерки со кои на 
Министерството за внатрешни работи 
во пракса нема да му се овозможува во 
прекршочната постапка да учествува 
и како подносител на барањето и како 
прекршочен орган;

• Министерството за внатрешни работи 
измените на Законот за полиција, во 
делот на средствата за присилба, да 
ги усогласи со европските стандарди 
и доставените мислења на Народниот 
правобранител за бришење на 
категоријата „гумени проектили“ и

• Народниот правобранител препорачува 
реформи во образовниот систем на 
полициските кадри со воведување 
на редовен образовен процес за 
регрутирање на нови полициски 
службеници, како и зајакнување на 
континуираната обука.

Препораки
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Од областа на граѓанските состојби што доминираа во предметното работење на 
Народниот правобранител и понатаму најзначаен број се претставките поврзани со регулирање 
на државјански статус и соодветната соработка на органот надлежен за државјанството, во 
рамките на Министерството за внатрешни работи.

Имено, Народниот правобранител констатира дека недоволната координација на 
инволвираните органи кои одлучуваат за државјанство, особено на Управата за безбедност и 
контраразузнавање која се произнесува за исполнување на условот дали  приемот на барателот 
во државјанството ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија, како и 
непримената на поповолните законски норми резултира со непотребно одолжување на постапката 
за стекнување со државјанство. Од директни согледувања на Народниот правобранител оваа 
постапка за некои баратели на државјанство може да трае со години, дури и со децении.

Долгогодишните согледувања на Народниот правобранител се дека во постапката 
за стекнувањето со државјанството на Република Македонија Управата за безбедност и 
контраразузнавање со користење на дискрециони овластувања арбитрира во остварувањето 
на ова фундаментално човеково право пред органот за државјанство. Иако Законот за 
државјанство јасно определува дека услов за прием во државјанството е барателот да не ја 
загрозува безбедноста и одбраната на земјата, има случаи кога Управата за безбедност и 
контраразузнавање дава негативни мислења не поради загрозување од страна на барателот 
на државјанството, туку поради влијанието и мешањето на неговиот претходен брачен партнер 
кога се во прашања природувања по основа на брак.

Актуелен карактеристичен случај на претставка до Народниот правобранител е од страна 
на жена, мајка на 6 деца која е во нецелосно разведен брак со полициски службеник, која тврди 
дека барањето за прием во државјанство и е одбиено само поради влијанието на нејзиниот 
поранешен сопруг во Управата за безбедност и контраразузнавање. Од увидот во решението 
за одбивање на барањето јасно се гледа дека органот не ги образложува причините поради 
кои барателот ја загрозува државата иако тоа е законска обврска. Овој случај, кој моментно 
е на преиспитување пред Управниот суд, Народниот правобранител дословно ќе го истражи 
и доколку дојде до констатација со која ќе се потврдат наводите на граѓанката за причината 
за ограничување на нејзиното право, ќе реагира до сите органи на државната управа со цел 
остварување на нејзиното законско право.

Исто така, од предметното работење се наметнува констатацијата дека во Република 
Македонија се уште постојат голем број на т.н. „затечени странци“ без определен државјански 
статус, иако меѓународните конвенции и договори препорачуваат елиминирање на без-
државјанството.

Иако Законот за државјанството на Република Македонија до сега е изменуван неколку 
пати поради негово усогласување со меѓународните норми и  забрзување на постапката по 
правните лекови, констатација е дека органот надлежен за државјанство се уште директно не 
ја применува Европската конвенција за државјанство, која во Републиката е во сила од 2003 
година. Согласно оваа Конвенција Републиката ги има преземено следните обврски: да овозможи 
со нејзиното државјанство да се стекнат сопружниците на нејзините државјани, барањата за 
стекнување државјанство да се разгледуваат во разумен рок, нејзините државјани да поседуваат 
уште едно државјанство кога тоа државјанство се стекнува автоматски со стапување во брак, 
како и начелата на ефективна врска на засегнатото лице со државата, постојаното живеалиште 
на засегнатото лице во време на сукцесија на државата и волјата на засегнатото лице.

За разрешување на актуелната состојба со прашањето на државјанството, Народниот 
правобранител во редовна комуникација со вработените во органот надлежен за државјанството 
во секој предмет укажува на принципиелна соработка и доставување квалитетни одговори.

Оваа извештаја година втори по бројност се претставките што се однесуваат на работата 
на органот надлежен за матичната евиденција на граѓаните-Управата за водење на матичните 

ГРАЃАНСКИ СОСТОЈБИ И ДРУГИ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
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книги, особено Одделението што ги покрива матичните подрачја за град Скопје и неговите 
општини.

Прва констатација е дека ова Одделение не соработува со канцеларијата на Народниот 
правобранител во рамките на обврските што произлегуваат од Законот за народниот 
правобранител во поглед на доставување брзи, точни и поткрепени со докази одговори за 
наводите во претставките на граѓаните.

Втора констатација е дека Одделението не постапува по барањата на Народниот 
правобранител за доставување исправи од матичната евиденција во вид на изводи за потребите 
на Народниот правобранител, кој истото го бара во име на граѓаните што самите не се во 
состојба тоа да го сторат од најразлични причини.

Трета констатација е дека вработените во органите за матична евиденција не ги 
применуваат(поради несоодветен капацитет или несоодветна обука) доследно одредбите од 
Законот за општата управна постапка за начелото на сервисна ориентација на органите кон 
остварување на правата и интересите на странките, начелото на ефикасно работење и заштитата  
на правата на странките, исто како и заштитата на јавниот интерес.

Поседувањето на јавни исправи за лична идентификација на граѓанинот се предуслов 
за остварување на повеќе права во правниот и политичкиот систем во државата, така што 
државата има обврска навремено и квалитетно да ги сервисира нејзините граѓани. Констатација 
на Народниот правобранител е дека се уште не се создадени материјални и кадровски услови 
за исполнување на обврските на управните служби на Министерството за внатрешни работи.

Од друга страна се уште е на сила законското решение за обврска на граѓанинот до 
службите да достави правни документи дека има вселив стан по основа на сопственост или 
договор за закуп, со што се отежнува регистрацијата на неговото вистинско живеалиште 
или престојувалиште. Евиденциите што се водат во Министерството за внатрешни работи за 
живеалиштата и престојувалиштата на граѓаните можат да имаат сериозни импликации и врз 
остварувањето на нивното избирачко право. Од тие причини Министерството за внатрешни 
работи треба редовно да ги ажурира овие евиденции со соодветни технички средства.

Како куоризитет, за одбележување е фактот дека уште од 2015 година Министерството за 
внатрешни работи на усвојување во собраниска процедура ги достави измените и дополнувањата 
на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето и Законот за личната карта, 
но истите се уште не се донесени од Собранието на Република Македонија.

Народниот правобранител смета дека и кај двата наведени закона може да даде свое мислење 
во правец на унапредувањето на правата на граѓаните во овие области, а на Министерството 
за внатрешни работи да му биде приоритетна контролната функција во обезбедувањето на 
примена на законите.

Карактеристичен предмет од 2015 год., по кој Народниот правобранител постапуваше и во 
2016 година е обраќањето до Народниот правобранител на повеќе 

 граѓански организации кои во име на бошњачката заедница во Републиката, побараа 
државните институции да ги почитуваат уставно гарантираните права на заедницата за 
слободно изразување на националната припадност, а во врска со именувањето  на јазикот и 
писмото на оваа заедница како босански, а не бошњачки јазик и писмо, како што е наведено 
во подзаконските акти и обрасците за издавање на лични документи во Министерството за 
внатрешни работи.

Народниот правобранител отпочна постапка со консултации на Министерството за 
образование и наука кое веќе донело решение за експериментална настава на босански јазик 
во неколку основни училишта во Велес и Скопје. Истовремено, Министерството за внатрешни 
работи изрази подготвеност да пристапи кон измена на подзаконските прописи во кои се регулира 
материјата за обрасците на личните исправи на државјаните на Република Македонија, доколку 
надлежна институција (Институтот за македонски јазик) во Република Македонија потврди дека 
јазикот што го зборуваат Бошњаците треба да се именува како босански, а не бошњачки.

Со последниот допис министерот за внатрешни работи го извести Народниот правобранител 
дека Министерството за внатрешни работи веднаш презело соодветни активности со цел 
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изменување на подзаконските прописи со кои се уредуваат обрасците на барањата за издавање 
лични документи на граѓаните, во согласност со предлогот на Народниот правобранител за 
измена на терминот „бошњачки јазик“ со терминот „босански јазик“. Според сознанијата на 
Народниот правобранител формирана е работна група.

• Во Република Македонија се уште 
има граѓани со нерешен државјански 
статус и покрај нивните ефективни 
врски со Република Македонија и 
спротивно на меѓународните документи 
за одбегнување и елиминирање на 
бездржавјанството;

• Постапките за стекнување со 
државјанството на Република 
Македонија и понатаму се одолжуваат 
поради некоординацијата на органите 
во состав на Министерството за 
внатрешни работи, а особено поради 
арбитрарната поставеност и дискрециони 
овластувања на Управата за безбедност 
и контраразузнавање во состав на 
Министерството за внатрешни работи;

• Управата за водење на матичните 
книги и нејзините подрачни одделенија 
не соработуваат со Народниот 
правобранител согласно овластувањата 
што произлегуваат од Законот за 
народниот правобранител;

• Министерството за внатрешни работи 
ненавремено и неквалитетно ги 
сервисира услугите на граѓаните во 
однос на издавањето на нивните лични 
исправи и

• Се уште постои неусогласеност на 
подзаконските акти во Министерството 
за внатрешни работи во поглед на 
именувањето на јазикот и писмото 
на бошњачкиот народ што живее во 
границите на Република Македонија.

Констатации



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

34

Функционирањето на правосудството е еден од клучните проблеми на македонскиот 
правен систем, за кој Народниот правобранител и оваа извештајна година констатира низа 
слабости што имаат директни последици на ефикасното остварување и заштитата на правата 
на граѓаните. 

 Долготрајноста-судењето во разумен рок, квалитетот на судските одлуки, неодлучувањето 
мериторно од повисоките и од управните судови и судската пракса која не секогаш е воедначена, 
како и пропустите и неправилностите во работата и функционирањето на останатите правосудни 
органи, ја загрозуваат правната сигурност, владеењето на правото и придонесуваат за развојот 
на недоверба во правосудниот систем во целина, која во Република Македонија од година во 
година се зголемува.

 Во бројните претставки евидентна е таква состојба, недоверба на граѓаните во 
правичноста, но и законитоста на донесените одлуки и почитувањето на човековите слободи и 
права.

 Впрочем, неспорна состојба е дека во последните неколку години чести и многу силни 
критики на македонското судство упатуваат и релевантни меѓународни организации и тела, кои 
ги оценуваат состојбите во судството.

ПРАВОСУДСТВО

• Соодветна и доследна примена на 
одредбите на Европската конвенција 
за државјанство и Законот за општата 
управна постапка од страна на органот 
надлежен за државјанство, при што 
разгледувањето и одлучувањето по 
барањата за стекнување со државјанство 
да биде во разумен временски рок;

• Заради ефикасно остварување на 
правото на стекнување на државјанство, 
органите во состав  на Министерството за 
внатрешни работи мора да соработуваат 
и да се координираат, а при донесување 
на одлуки за одбивање на барањата 
стрикно да се применува членот 7 став 
5 од Законот за државјанството на 
Република Македонија, со тоа што ќе 
ги образложи причините заради кои ја 
донел одлуката;

• Управата за водење на матичните 
книги и нејзините подрачни одделенија 
редовно и во определениот рок да 
одговараат на барањата и укажувањата 
на Народниот правобранител и да бидат 
сервисно ориентирани кон барањата 
на граѓаните за издавање исправи од 
матичната евиденција;

• Зајакнување на правната рамка и 
можностите на Министерството за 
внатрешни работи за навремено и 
квалитетно сервисирање на услугите на 
граѓаните во доменот на издавање на 
нивните лични исправи и

• Министерството за внатрешни работи 
да изврши измена на подзаконските 
прописи во однос на именувањето 
на јазикот и писмото на бошњачката 
заедница во Република Македонија.

Препораки
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Анализата и на резултатите од предметното работење во 2016 година, покажува дека 
досегашните реформи во правосудниот систем се уште не обезбедуваат доволно претпоставки 
за ефикасно остварување и заштита на уставните и законските права на граѓаните со правично, 
фер и судење во разумен рок. 

Оттука, а со цел да се забрза решавањето на предметите и да се направи современ 
и функционален, целокупниот правосуден систем, мора да се преиспита и дополнително 
реформира. 

Во тој сегмент, потребно е да се обезбедат претпоставки за ефикасно остварување на 
правото на пристап до судовите на социјално најзагрозените граѓани бидејќи постојниот систем 
на бесплатна правна помош, поради бројните административни процедури и органичувачки 
услови, во пракса воопшто не функционира, ниту пак, може да ги задоволи нивните потреби. 

Граѓаните скоро во сите претставки поднесени поради незадоволство од правосилните 
судски одлуки иако најчесто не посочуваат конкретни докази и аргументи за потврда на таквата 
состојба, наведуваа дека се донесени под притисок, незаконито, со злоупотреба на судската 
должност, под влијание од одредени центри на политичка моќ или од коруптивни причини.

Следствено на тоа, се бара Народниот правобранител да ги промени судските одлуки и да 
преземе мерки за санкционирање на судиите кои учествувале во нивното донесување, за што 
пак, неспорно дека во ниту еден случај, не е надлежен за преземање такви дејства.

Голем е бројот на претставки во кои граѓаните оправдано се жалат на долгото траење 
на постапките и непочитување на начелото за судење во разумен рок, во постапките пред 
првостепените судови, Апелационите судови, Врховниот суд на Република Македонија, како и 
Управниот и Вишиот управен суд.

Констатација на Народниот правобранител е дека поради долготрајните постапки граѓаните 
во пракса се судираат со потешкотии во остварување на правото за судење во разумен рок, 
пред се, во граѓанските постапки и во помал обем во кривичните, а состојбата воопшто не е 
различна, ниту во останатите правосудни органи.

Причина за тоа, покрај во субјективните слабости, недоволното користење на законските 
можности за справување со некоректно однесување на странките и другите учесници во 
судските постапки, како што се сведоци, вештаци итн., треба да се бара и во обемната, често 
променлива и некодифицирана законска регулатива и недоволното работно и стручно искуство 
на носителите на судиската функција пред нивниот избор.

Статистичките податоци од предметното работење покажуваат дека бројот на претставки 
на граѓаните за одолжување на судските постапки пред судовите од втор степен е значително 
намален. Сепак, Народниот правобранител констатира дека Апелациониот суд Скопје има 
потешкотии со решавањето на предметите, со почитувањето на законски определените рокови 
за донесување одлука и со времето потребно за изготвување и доставување на писмена 
одлука. Притоа, отворено е прашањето дали постапките се одолжуваат само поради, како што 
претседателот наведува, големиот прилив на предмети и немањето доволен број судии или е и 
од други причини, вклучително и несоодветна организација и фукционалност. 

Народниот правобранител во интерес на остварување на правото на странките-подносители 
на претставка, до овој суд, доставуваше укажувања одреден предмет по жалба неодложно да 
биде земен во постапка на разгледување и одлучување. Ова бидејќи предметните постапки по 
жалба се одолжуваа (дури и оние за кои согласно законот треба итно да се постапува), со што 
пак, не се почитуваат начелото на судење во разумен рок и соодветните одредби од Европската 
Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.

Одолжување на постапките Народниот правобранител констатира и од Врховниот суд на 
Република Македонија, за кој претставките се незначително намалени во однос на претходната 
извештајна година. Врховниот суд на Република Македонија, спротивно на соодветните законски 
прописи, во кои е определен рок во кој треба да донесе одлука (шест месеци), ги одолжува и 
постапките по барањата за заштита на правото на судење во разумен рок, а како причина за 
тоа, најчесто ја наведува околноста дека не може да ги обезбеди списите од предметите, за кои 
е поднесено такво барање, особено од управните судови.
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Но, факт е дека Врховниот суд иако изминал подолг временски период од денот на 
доставувањето на барањето за доставување на списите, дополнително ништо не презел за 
ажурирање на постапката. Ваквата појава е недозволива и воопшто не кореспондира со улогата 
и значењето што овој суд треба да го има како највисок во хиерархијата на судството.

Народниот правобранител раководејќи се исклучиво од интересот за остварувањето на 
правото на странката, преземаше дејства пред управните судови, за веднаш да постапат по 
барањата на Врховниот суд.

Состојбата со постапките пред Управниот суд се уште не е на задоволително ниво бидејќи 
иако се постапува по тужби против управни акти кои задираат во егзистенцијалните интереси 
на граѓаните, предметите навремено, ефикасно, квалитетно и мериторно не се решаваат.

Поради повеќегодишно отсуство на соработка и исклучително лошата комуникација 
на Управниот суд, со управните и другите органи, чијшто управен акт е оспорен и обратно, 
комплетирањето на предметите со потребните списи се уште претставува голема пречка во 
постапувањето, која доведува до одолжување на постапките по управните спорови.

Поради пасивноста и несоодветното работење на Управниот суд и неговото непреземање 
мерки за решавање на овој проблем, Народниот правобранител за не мал број предмети утврди 
дека се заглавени во бирократски лавиринт и со години остануваат нерешени.

Евидентирани беа претставки и за предмети за кои Управниот суд до тужените органи 
ја доставил само донесената одлука, а подолг временски период не ги доставил списите од 
предметите или дека без објективни причини не постапил по барањата за доставување доказ 
во поглед на правосилност на неговите одлуки.

Управниот суд, исто така, навремено или воопшто не презема ниту мерки и дејства кои му 
стојат на располагање, за да може предметот да се комплетира и да се достави на надлежност 
до Вишиот управен суд по повод жалба, кој пак, ја одолжува постапката за донесување одлука 
бидејќи жалбата не ја прима без списите од предметот. 

Законското решение од членот 42-а став 2 од Законот за управните спорови, според кое 
против одлука на Управниот суд, органот чиј акт бил предмет на управниот спор да може 
да поднесе жалба преку Државниот правобранител на Република Македонија, исто така, на 
најдиректен начин ја загрозува довербата на граѓаните во институциите и не обезбедува 
квалитетна и навремена заштита, туку единствено служи за одолжување на остварувањето на 
правната заштита.

Имено, во пракса сите органи чиишто акти биле предмет на управен спор, по добивањето 
на одлуките од Управниот суд, се обраќаат со барање до Државното правобранителство да 
поднесе жалба до Вишиот управен суд.

Ова е недозволива состојба бидејќи органот чијшто акт бил предмет на управниот спор, 
воопшто не е носител на правата и обврските за кои се решавало и со донесениот акт не се 
повредуваат никакви негови права и правни интереси.

Конкретно, органот што ја води постапката и што решава за правата и обврските на 
граѓаните во поединечни управни работи, не може и не смее да се третира и како странка на 
постапката, со право да користи правни средства против одлуките на орган кој врши судска 
контрола над законитоста на управните акти.

Инаку, соработката на Управниот и Вишиот управен со Народниот правобранител во 
извештајната година е коректна во делот што значи навремено постапување по неговите 
барања за доставување објаснувања, информации и докази за постапката по одреден предмет. 

Во процесуирањето и доставувањето одговор на претставките на граѓаните поднесени 
до Судскиот совет, Народниот правобранител констатира застој од причина што во фаза на 
формирање беше новото тело Совет за утврдување на факти и покренување постапка за 
утврдување одговорност на судија, кој исто така, со задоцнување решаваше по претставките 
на граѓаните.

Загрижува состојбата во континуитет, за долготрајноста на јавно обвинителските постапки 
пред надлежните јавни обвинителства, особено Основното јавно обвинителство Скопје.
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Конкретно, Народниот правобранител констатира постапувања спротивни на законските 
одредби и одолжување на донесување јавно обвинителски одлуки од страна на јавните 
обвинителства, многу пати и без објективна причина.Покрај тоа, неспорен факт е дека 
Обвинителството е премногу затворено и не комуницира на задоволителен начин бидејќи не 
одговара на барањата на граѓаните за добивање информации за стусот и фазата во која се 
наоѓаат постапките по нивните пријави, најчесто оправдувајќи се дека истрагата е тајна. Но 
обвинителството и по интервенциите на Народниот правобранител, исто така, доставуваше 
нецелосни и исклучиво формални одговори.

Заклучокот е дека со ваквиот начин на работење, обвинителството и само придонесува 
во зголемувањето на и онака негативниот впечаток, кој веќе го има во јавноста. Довербата на 
граѓаните и севкупната јавност за објективно работење и навремено и непристрасно преземање 
дејства по секој поединечен случај, најбргу се стекнува со квалитетна комуникација. 

Народниот правобранител активно ја следеше состојбата и постапуваше по претставки 
за заштита на правата на граѓаните и во постапките за извршување. Во најголем број случаи, 
граѓаните бараа интервенција во постапки иницирани пред надлежните извршители од јавните 
претпријатија или од компании со државен и приватен капитал, најчесто даватели на одредени 
услуги, кои како доверители бараат наплата на долгови за комунални, телекомуникациски, 
кредитни и други услуги, како и за користење на електрична енергија и вода.

Причините кои граѓаните ги наведуваат како основ за повреда на нивните права, со 
години се повторуваат. Тоа се дека навремено или воопшто не биле известени за постоењето на 
долгот, извршителот не им доставил налог за извршување, а таквата информација ја дознале 
при обидот да подигнат парични средства од трансакциските сметки кои им биле блокирани, 
застареност, во налозите за извршување се опфатени побарувања кои биле платени, неводење 
сметка за изземањето/ограничувањето на извршувањето итн.

Во случаите во кои беше утврдена повреда на правата, Народниот правобранител 
интервенираше до извршителите за правилна примена на одредбите од Законот за извршување 
и надминување на состојбата со која се загрозува егзистенцијалниот минимум на должниците 
или за отстранување на други неправилности, како што се, непочитување на редот при 
спроведување на присилната наплата (истовремено од повеќе извршители на ист начин), 
неземањето предвид на доказите дека дел од долгот во меѓувреме е платен и слично.

Извршителите постапуваа по интервенциите на Народниот правобранитеп, при што мора 
де се истакне дека најчесто и самите се свесни за повредите кои ги прават кон должниците, 
но се раководат од интересите за брза наплата на долгот, од немоќта и правното незнаење 
на доверителите за нивните права и начинот на заштита, и претпоставката дека тие немаат 
средства за ангажирање адвокат.Таквиот начин на постапување најмногу доаѓа до израз во 
случаите кога се спроведува извршување врз примања стекнати по основ на социјална помош, 
минимална пензија, законска издршка, привремена невработеност и разни субвенции, кои со 
Законот за извршување се изземени од присилна наплата или за надминување на законскиот 
максимум од 1/3 од плата или пензија.

За претставките во кои граѓаните се жалеа на висината на средствата наведени во 
налозите за извршување и за кои тврдеа дека се превисоки со оглед на примањата кои тие 
ги остваруваат, Народниот правобранител утврди дека извршителите постапуваат согласно 
Законот за извршување и Тарифата за награди и други трошоци за работа на извршителите.

 Мал дел од претставките против извршителите, беа поднесени и од доверители за 
неоправдано одолжување на постапките за присилно извршување, односно дека извршителите 
навремено не преземаат доволно мерки и активности за ефикасна наплата на паричното 
побарување утврдено во извршна исправа. 

Народниот правобранител констатираше дека извршителите постапиле согласно Законот 
за извршување и при тоа нема неправилности во нивното постапување, затоа што  причините 
за таквата состојба најчесто се од објективен карактер, непоседување на имот или средства на 
име на должникот, должникот е во стечај и слични ситуации.
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 Народниот правобранител постапуваше и по претставки во кои граѓаните укажуваа 
дека не им биле доставени решенијата за дозвола за извршување, донесени врз основа на 
веродостојна исправа од страна на нотарите, со што го пропуштиле законски предвидениот рок за 
поднесување приговор. Заради утврдување на фактичката состојба, Народниот правобранител 
од нотарите бараше да достават докази дека навремено и уредно ги известиле должниците, а во 
случаи кога имаше неправилности, ги советуваше граѓаните да достават предлог за укинување 
на правосилност и извршност на одлуката, преку нотарот до претседателот на надлежниот суд 
и доколку судот позитивно одлучи, да ја продолжат постапката на докажување, со поднесување 
соодветен приговор на решенијата.

Што се однесува до повреди на правата на граѓаните од страна на адвокатите, иако 
бројот на претставки не е многу голем, се забележува дека дисциплинските органи на 
Адвокатската комора на Република Македонија бавно постапуваат по нивните претставки и 
често пати се оглушуваат на барањата за добивање информација за преземените дејства и 
исходот на постапката.Со оглед на тоа што истата состојба произлегува и од постапувањето по 
интервенциите на Народниот правобранител, може да се заклучи дека тие покажуваат одредена 
пристрасност и наклонетост кон колегите адвокати.

• И оваа извештајна година останува 
непроменета перцепцијата на граѓаните 
која резултира со недовербата во 
првосудниот ситем бидејќи секојдневно 
се соочуваат со пречки при остварување 
на правото на правично, фер и судење 
во разумен рок и со долготрајност на 
постапките во граѓанските судови, 
Апелациониот суд Скопје, Врховниот 
суд на Република Македонија, а особено 
пред Управниот и Вишиот управен суд и 
Јавното обвинителство;

• Судските одлуки, наспроти 
императивните законските рокови се 
носат со големо задоцнување, со што 
се прекршува принципот за судење во 
разумен рок, а кај граѓаните, странки во 
судските постапки, присутна е убеденост 
за различни влијанија и притисоци врз 
судиите; 

• Загрижувачко лошата комуникација, 
особено на органите на управата 
со Управниот суд, како и со години 
непреземањето мерки за надминување 
на таквата состојба придонесува 
Управниот суд и Вишиот Управен суд 
по тужбите и жалбите на граѓаните да 
одлучуваат со големо задоцнување; 

• Органите чиишто акти биле предмет 
на управен спор, по добивањето 
на одлуките од Управниот суд, 
наместо по истите да постапат, 
користејќи го членот 42 став 2 од 
Законот за управните спорови се 
обраќаат со барање до Државното 
правобранителство да поднесе жалба до 
Вишиот управен суд;

• Одолжување на донесување јавно 
обвинителски одлуки од страна на 
јавните обвинителства, многупати и без 
објективна причина;

• Во помал број, но се уште присутни 
случаи за постапување на извршителите 
спротивно на одредбите од Законот 
за извршување што се однесуваат 
на иззмањето/ограничувањето на 
извршувањето, со што неосновано се 
загрозува егзистенцијалниот минумум 
на должниците и 

• Дисциплинските органи на Адвокатската 
комора на Република Македонија 
бавно или воопшто не постапуваат по 
претставките на граѓаните, а исто така, 
се оглушуваат и на интервенциите на 
Народниот правобранител.

Констатации
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ИЗБИРАЧКИ ПРАВА

Изминатата 2016 беше изборна година, па со цел промоција и заштита на избирачкото 
право на граѓаните, Народниот правобранител пред изборите, за време на изборната кампања, 
на денот на изборите и по изборите, во континуитет го следеше овој процес. 

Во таа насока, како и во пресрет на сите досегашни избори, Народниот правобранител 
ги информира граѓаните за важноста на избирачкото право и начинот на негово остварување 
и заштита. Истовремено апелираше до граѓаните да не молчат, да бидат активни и да ги 
пријавуваат сите прекршувања на избирачкото право, затоа што на тој начин ќе придонесат за 
демократичноста на изборниот процес во целина. 

За таа цел, Народниот правобранител ги предупреди институциите и сите други чинители 
на изборниот процес, да ги почитуваат и спроведуваат правилата и да ја имаат предвид 
обврската и одговорноста за создавање на реални услови за овозможување и почитување на 
избирачкото право на граѓаните, без никакви уцени, притисоци и заплашувања.

• Преземање конкретни мерки за 
безусловно и доследно почитување на 
принципот за судење во разумен рок 
од судовите и зајакнување на улогата 
на повисоките судови за создавање 
воедначена судска пракса усогласена 
со меѓународните правни стандарди и 
праксата на Европскиот суд за човекови 
права;

• Апелациониот суд Скопје да ги надмине 
потешкотиите со одолжување на 
постапките за одлучување по жалба и 
совладување на поголемиот прилив на 
предмети;

• Врховниот суд на Република Македонија 
ефикасно да решава и ажурно да 
презема дејства по правните средства 
и барањата на граѓаните за заштита 
на правото за судење во разумен рок, 
како базичен принцип кој произлегува 
од член 6 од Конвенцијата за човекови 
права;

• Органите на државната управа и 
другите органи и организации со јавни 
овластување неодложно и ефикасно 
да ја подобрат комуникацијата со 

Управниот суд и предметите-списите 
навремено да ги доставуваат, а 
Управниот суд ефикасно, мериторно и 
во разумен рок да одлучува;

• Да се преиспита законското решение 
од членот 42-а став 2 од Законот за 
управните спорови, според кое против 
одлука на Управниот суд, органот чиј 
акт бил предмет на управниот спор, 
да може да поднесе жалба преку 
Државниот правобранител на Република 
Македонија;

• Јавните обвинителства без каква 
било селективност да ги почитуваат 
законските одредби и рокови за 
преземање на потребните дејствија и за 
донесување одлуки и

• Во постапките за извршување да не 
се применуваат мерките за присилна 
наплата на долгот со блокирање на 
трансакциските сметки во банка, 
се додека извршителот не добие  
информација за основот на примања 
кои ги остваруваат должниците.

Препораки
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Народниот правобранител пред започнувањето на кампањата за изборите, упати апел до 
сите чинители во изборниот процес за неопходната потреба од водење сметка за најдобриот 
интерес на детето и воздржување од нивно инволвирање во изборните кампањи. Покрај тоа, 
Народниот правобранител укажа медиумите да водат сметка да не прикажуваат снимки, спотови 
од кампањи и слично каде се вклучени деца, со цел истите да бидат заштитени од политички и 
идеолошки манипулации и ги повика на објективно, избалансирано и доследно информирање, 
придржувајќи се кон етичкиот кодекс за информирање. 

Следствено, како и за секој изборен циклус, така и за предвремените парламентарни 
избори 2016 година, Народниот правобранител воспостави и бесплатна телефонска линија 
на која граѓаните можеа да пријават каква било повреда на избирачкото право и да добијат 
совет и правна помош. Оваа телефонска линија, од започнувањето на изборната кампања, 
функционираше секој работен ден, во периодот од 08.00 до 16.00 часот, а по пријавите на 
граѓаните се постапуваше веднаш, по примениот повик или снимената порака. 

На денот на гласањето, за да им се помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата 
на нивните избирачки права, да добијат совет и соодветна правна помош, покрај бесплатната 
телефонска линија беа отворени сите седум канцеларии на Народниот правобранител.

Врз основа на преземените активности од предизборниот период, од денот на гласањето 
и спроведената постапка по формираните предмети за повреда на избирачкото право, чијшто 
број беше и најголем досега, Народниот правобранител констатира состојба на неправилности 
и повреда на избирачкото право во неколку сегменти.

Одредени лица исклучиво поради пропуст на Државната изборна комисија (ДИК) не можеа 
да го остварат избирачкото право иако ги исполнуваат законските услови и беа запишани 
во Единствениот избирачки список, потоа, поради постоење на т.н. „фантомски“ гласачи, 
проблеми со остварувањето на избирачкото право на затворениците, дискриминација на лица 
од категоријата болни, односно немоќни лица и пријави за закани на вработени и предвремено 
напуштање на работните места во администрација за присуство на митинг/зи на политичка 
партија.

Имено, на овие избори се повторуваа состојбите кои Народниот правобранител веќе ги 
има детектирано и за што во изминатиот временски период до сите надлежни органи има дадено 
соодветни препораки.

Загрижувачка е состојбата исклучиво поради пропусти во работењето на Државната 
изборна комисија. Имено, граѓани без своја вина да не може да го остварат избирачкото право 
затоа што ги нема во изводите од избирачкиот список на избирачките места иако ги има во 
Единствениот избирачки список, поради што на денот на гласањето од избирачките одбори не 
им беше дозволено да гласаат.

Народниот правобранител ваквата состојба ја потврди со увид во апликацијата за 
е-избирачки список и разговор со членовите на избирачките одбори извршени на денот на 
гласањето, кои искажуваа немоќ проблемот да го решат, а вината директно ја насочуваа кон 
Државната изборна комисија.

 Исто така, одредени лица иако на денот на распишувањето на Предвремените 
парламентарни избори – 18.10.2016 година, имале важечки лични карти/пасоши, а во меѓувреме 
извадиле и нови, од ДИК биле избришани од Единствениот избирачки список и следствено 
на тоа, не можеа да го остварат избирачкото право. Поради слични пропусти на ДИК и без 
постоење објективни причини, други лица, не по своја вина се наоѓаа на списокот за гласање 
во странство иако воопшто не поднеле пријава таму да гласаат.

Во овој сегмент, ДИК доставувајќи до Народниот правобранител сосема нејасни и 
непрецизни одговори, како што се „дека лицето се наоѓа во избирачкиот список дека, лицето 
се наоѓа на посебниот извод од избирачкиот список или дека, лицето е запишано во посебниот 
извод од избирачкиот список“, дополнително само ги потврди констатациите за таквата 
конфузна состојба со Избирачкиот список.

Појавата единствениот избирачки список да не се совпаѓа со неговите изводи, не се 
случува за прв пат, туку во континуитет се повторува.
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Оттука за Народниот правобранител се отвара сомнеж како, врз основа на што и дали 
воопшто ДИК непосредно го ажурира и контролира избирачкиот список и податоците кои се 
внесуваат, колкав е бројот на лица на кои исклучиво по вина на Државната изборна комисија 
и нејзините служби, им е оневозможено остварувањето на избирачкото право и крајно дали, на 
каков начин и кога се контролира околноста дали изводите од избирачките списоци одговараат 
и во потполност се исти со податоците во Единствениот избирачки список што е исклучиво 
законска надлежност на ДИК.

Нецелосното спроведување на методот на вкрстени проверки, доведе до тоа граѓани кои 
со години гласале, кои поседуваат важечки документи и кои речиси никогаш не ја напуштите 
земјата, да не можат да гласаат, затоа што од ДИК биле евидентирани или во списокот на 
спорни гласачи или во списокот на оние што се исселени во странство.

Токму затоа, отворено е и прашањето дали само поради околноста што постоеле 
несовпаѓања со адресните податоци, преку 20.000 (дваесет илјади) лица од Државната изборна 
комисија да бидат ставени на списокот на спорни гласачи, а вината за тоа исклучиво да се 
префрла на нивна страна со бирократски изговор дека не поднеле пријави за време на јавниот 
повик и јавниот увид пред изборите.

Впрочем, какви претпоставки треба да создава системот, дали граѓаните да бидат сервис 
на институциите или обратно. Уставот на Република Македонија, во поглед на избирачкото 
право е потполно јасен, определувајќи дека секој граѓанин со наполнети 18 години живот, 
стекнува избирачко право, кое е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни 
избори со тајно гласање. Согласно уставните одредби, избирачко право немаат единствено 
лицата на кои им е одземена деловната способност.

Натаму, исклучиво поради некоординација, неподготвеност и отсуство на каква било 
професионална соработка помеѓу Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни 
работи (МВР) голем број од т.н. „фантомски“ гласачи и понатаму беа евидентирани во 
избирачкиот список.

Народниот правобранител за граѓаните кои по сопствена иницијатива се обиделе да 
помогнат за брзо евидентирање и отстранување на „фантомските“ гласачи, констатира дека 
се изложуваа на постапки спротивни на одредбите од Изборниот законик и се препраќаа од 
Државната изборна комисија во Министерството за внатрешни работи или обратно.

Во овој дел, неспорно е дека избирачкиот список не се прочисти целосно бидејќи 
Народниот правобранител во текот на предметното работење констатира дека Министерството 
за внатрешни работи иако донесува решенија дека живеалиштето на одреден граѓанин е 
поништено, поради целосно непочитување и неспроведување на пропишаната постапка, ДИК 
овие граѓани не ги избриша од избирачкиот список. Со незаконски добиените лични карти, сите 
овие „фантомски“ гласачи на овие избори, можеа да гласаат.

На овој начин и Државната изборна комисија најдиректно придонесува во евентуалното 
остварување на избирачко право на лица кои не треба да го имаат, а тоа секако дека го 
доведува во прашање и кредибилитетот на институците и на целокупниот изборен процес.

Народниот правобранител на денот на гласањето изврши посета и увид на најголемиот 
затвор во Републиката - КПУ „Идризово“ и констатира дека речиси 30% од затворениците не 
може да гласаат од причина што ги нема на избирачкиот список. Притоа, голем дел од нив 
наведуваа дека поседуваат валидни лични карти/пасоши и дека во соодветната апликација на 
ДИК за е-Избирачки список, ги има.

Ден по изборите, Народниот правобранител и од Затворот Штип доби пријава дека 50 
затвореници од истите причини не можеле да гласаат.

Сосема неприфатливо и недозволиво е тоа што никој од надлежните, а првенствено 
затворската управа и ДИК, не сакаа да преземат одговорност зошто затворениците во континуитет 
и навремено не се информираат за начинот како може да им се обезбедат биометриски патни 
исправи, кога тоа може да го направат и зошто мобилната екипа на МВР, се повикува единствено 
во случај ако затвореник лично побара да биде постапено на таков начин.
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За Народниот правобранител при отсуство на преземање такви дејства по службена 
должност, како од затворската управа, така и од ДИК, неприфатливи се објаснувањата дека 
затворениците наводно не се заинтересирани за обезбедување нови лични карти и за гласање.

ДИК за гласањето на затворениците внесе дополнителна забуна и со директното прекршување 
на одредбите од Изборниот законик (според кои, избирачот личниот идентитет го докажува со 
лична карта или патна исправа), кога без да наведе согласно кој член од Изборниот законик има 
такво овластување, непосредно пред гласањето донесе упатство, без образложение, а според 
кое затворениците може да гласаат (и гласаа) со затворските легитимации.

Факт е дека личните карти или пасошите, затворениците не ги имаат лично кај себе (со 
нив располага затворската управа), но тоа не може да претставува основ ДИК да ја суспендира 
примената на Изборниот законик. Впрочем, затворениците на гласачките места се носат 
организирано и под надзор, па сигурно дека ДИК во рамките на утврдените надлежности може 
да обезбеди претпоставки да се организира пред самото гласање да им се дадат нивните лични 
карти, кои по гласањето ќе ги вратат.

За лица од категоријата болни и немоќни, Народниот правобранител констатира дискрими-
нација, затоа што не за прв пат, туку во сите изборни циклуси, без нивна вина им се ускратува 
избирачкото право и се оставаат сами да си го решаваат проблемот или да бараат негова помош. 
Народниот правобранител единствено може повторно да препорача на надлежните конечно да 
се изнајде соодветно решение.Притоа дека не се работи за изолиран случај, туку за проблем со 
кој се судруваат поголем број лица, може да се илустрира со тоа што на денот на гласањето се 
јави лице сместено во Геронтолошкиот завод во Прилеп и посочи дека 70 од нив нема да може 
да гласаат затоа што ДИК, за нив не организира гласање. Дискриминацијата на оваа категорија 
лица, произлегува од околноста што без постоење какви било објективни околности од ДИК, 
воопшто не се овозможува тие да гласаат во местата каде подолго или трајно престојуваат - 
старски домови и слични такви установи, геронтолошки заводи, болници и други медицински 
установи.

 Покрај упатениот апел на Народниот правобранител до сите раководни лица во 
институциите и до другите лица во јавната администрација, да не се осмелат на каков било 
начин да вршат заплашување и притисоци врз вработените и Институциите и нивните ресурси 
да не се користат за партиски цели, затоа што таквото однесување е недозволиво и подлежи на 
кривична одговорност, во текот на кампањата за овие избори, до Народниот правобранител за 
прв пат беа забележани пријави и за такви појави.

Меѓутоа, во сите вакви случаи пријавите беа анонимни, затоа што кај граѓаните поради 
реперкусии по нив или нивните блиски, постои страв да се претстават со име и презиме и да 
дадат изјави за лицата кои ги преземаат таквите недозволени дејства и начинот на кој тоа го 
прават.

Сепак, воопшто не може да се избега од констатацијата за нивно постоење ако се има 
предвид состојбата која произлезе врз основа на неколку извршени проверки од претставници 
на Народниот правобранител.

Конкретно, сигурно дека не е случајно тоа што системот за регистрација на доаѓањето 
и одењето од работа во посочениот ден не бил функционален, односно бил расипан дека, 
раководителите на ЈП или општини, се на одмор за време на изборната кампања и други слични, 
но сосема апсурдни објаснувања.

Од страна од НП евидентиран е и случај во кој додека учениците се на голем одмор, 
персоналот на училиштето присуствува на партиски митинг, кој се одржувал во дворот на 
училиштето.

За ваквите појави, кои содржат елементи на кривични дела против изборите, мора единствено 
надлежниот орган - Јавното обвинителството по секој допрен глас или пријава, веднаш да реагира 
и да ги процесуира до надлежните судски органи за адекватно санкционирање.

Конечно, неспорен факт е и дека постојат неедуцирани и непрофесионални изборни органи 
или поединци, кои се задолжени за спроведување на изборите, па сигурно дека многу повеќе 
внимание треба да се посвети и на преземањето дејства во таа насока, како што дополнително 
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мора многу повеќе да се работи и на информирањето на граѓаните за своето избирачко право, 
како да го искористат и како и на кој начин да се заштитат во случаи кога им е нарушено или 
повредено.

Моќта пак, на Народниот правобранител е до таму да ги достави сознанијата за овие 
појави, но и поединечните случаи до надлежните институции, а на нив останува колку ќе бидат 
прифатени и искористени за надградба на системот за доследно почитување на човековите 
права.

• Државната изборна комисија не успеа 
да им го овозможи остварувањето на 
избирачкото право на сите граѓани со 
право на глас, Избирачкиот список и 
натаму останува непрочистен и голем 
дел од т.н. „фантомски“ гласачи, се уште 
можеа да гласаат на Предвремените 
парламентарни избори 2016;

• Државната изборна комисија нема 
механизми да ги обезбеди сите 
неопходни податоци за ажуриран и точен 
Избирачки список, со МВР одговорноста 
и вината за таквата состојба меѓусебно 
си ја префрлуваат, а последиците 
исклучиво ги трпат граѓаните со 
неостварување на уставно гаранираното 
право на глас;

• Една третина од затворениците не 
можеа да го остварат правото на глас – 
ги нема на избирачкиот список;

• Дискриминација за лица од категоријата 
болни и немоќни лица сместени во 
старски домови и слични установи, 
геронтолошки заводи или кои се 
наоѓаат на подолготрајно лекување во 
болници и други медицински установи, 
затоа што без нивна вина им се 
ускратува избирачкото право и

• Пријави за притисоци и закани врз 
вработените во администрацијата и 
јавниот сектор да посетуваат партиски 
митинзи на владејачката партија.

Констатации
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ПРАВА НА БЕГАЛЦИ/МИГРАНТИ

Соочувањето со предизвиците и справувањето со актуелната бегалска криза во Република 
Македонија беше и се уште е предмет на постојан и засилен мониторинг од страна на Народниот 
правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ), кој во рамките на својот мандат 
и надлежности континуирано ја следи состојбата со почитувањето на правата на мигрантите/
бегалците.

Во текот на 2016 година Народниот правобранител изврши 40 посети на местата каде што 
се врши привремено прифаќање и задржување на мигрантите/бегалците и тоа: Прифатниот 
центар за странци, Центарот за баратели на азил и привремените транзитни центри „Винојуг“ 
и „Табановце“, при што вршеше мониторирање на условите за сместување, постапувањето и 
третманот со мигрантите/бегалците во местата на задржување.

Од извршените посети во Прифатниот центар за странци, Народниот правобранител 
констатира дека иако со намален интензитет, сепак се уште продолжува праксата на долготрајно 
задржување на мигрантите/бегалците заради потребата од нивно обезбедување како сведоци 
во кривичните постапки што се водат против трети лица. 

 Формално-правниот основ наведен во решенијата за нивно задржување е „утврдување 
на идентитетот“, но ако се има предвид фактот дека по овој основ единствено судот е 
надлежен да донесе такво решение, Народниот правобранител изразува сериозна загриженост 
што Министерството за внатрешни работи, спротивно на законските прописи, ја преземало 
надлежноста за донесување на решенија за задржување на странци во прифатен центар по 
овој основ, за што упати јавна критика. Притоа, Народниот правобранител-НПМ утврди дека 

• Да се испита состојбата зошто одредени 
граѓани без своја вина не можеа да го 
остварат избирачкото право и да се 
утврди одговорност за таквата состојба;

• Државата е таа која на секој граѓанин 
со наполнети 18 години живот, му го 
гарантира избирачкото право и за 
таа цел не треба да се воведуваат 
никакви административни процедури 
со кои граѓаните истото ќе треба пред 
Државната изборна комисија да го 
докажуваат;

• Да се создадат услови и да се изнајдат 
адекватни  решенија, затворениците 
и лицата сместени во старски домови 
и слични установи, во геронтолошки 

заводи или кои се наоѓаат на 
подолготрајно лекување во болници 
и други медицински установи, без 
условувања да може да го остваруваат 
избирачкото право во местото каде 
престојуваат;

• Обвинителството по секој допрен глас 
или пријава веднаш да реагира и сите 
појави на притисоци и закани врз 
избирачите со елементи на кривични 
дела против изборите, да ги процесуира 
до надлежните судски органи за 
адекватно санкционирање и

• Институциите и нивните човечки и 
материјални средства и ресурси да не се 
користат за партиски цели.

Препораки
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во голем број случаи, Министерството вака донесените решенија не им ги доставува на лицата 
на коишто се однесуваат, со што всушност им е оневозможено да се запознаат со содржината 
на решенијата и истите во законски предвидените рокови да ги обжалат. Како резултат на 
препораките и настојувањата од страна на Народниот правобранител – НПМ, ваквата пракса 
беше запрена кон крајот на месец август, кога Управата на Центарот почна да им доставува 
копии од решенијата за задржување. Сепак, останува како проблем фактот што на бегалците/
мигрантите се уште не им се обезбедува преведувач, поради што и најголем број од лицата не 
можат да ја разберат содржината на решенијата, ниту пак, да вложат ефективен правен лек во 
законски предвидените рокови. 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам во своите посебни 
извештаи ги нотираше и лошите материјални услови во Прифатниот центар и сместувањето на 
голем број лица во мал број простории, и покрај тоа што во Центарот има слободни сместувачки 
капацитети, факт што го утврди Народниот правобранител - Национален превентивен механизам.

Во втората половина на 2016 година, постапувајќи по препораките на Народниот 
правобранител, Министерството за внатрешни работи значително ги подобри материјалните 
услови во сместувачките капацитети, а намалувањето на бројот на задржаните лица влијаеше 
да нема прекубројност во просториите за сместување. 

Покрај прашањето за легалитетот и легитимитетот на задржувањето на лицата во 
Прифатниот центар за странци, Народниот правобранител од непосредно извршените разговори 
со задржаните лица констатира дека храната која се обезбедува за задржаните лица е со 
исклучително лош квалитет и количество и дека не им се почитува правото на дневни прошетки, 
ниту правото на преведувач, иако овие права се предвидени во Правилникот за куќниот ред на 
Прифатниот центар за странци. 

Од извршените посети во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, Народниот 
правобранител констатира дека истиот овозможува соодветни услови за сместување и третман 
на барателите на азил, врз што дополнително влијаеше и подобрувањето на материјалните 
услови во сместувачките капацитети и изградбата на спортско-рекреативни игралишта за 
најмладите. Центарот за баратели на азил има воспоставено добра соработка со повеќе граѓански 
организации (Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе – „Отворена порта“, 
Македонско здружение на млади правници, Језуитска служба за бегалци и раселени лица и 
др.), коишто се постојано присутни во Центарот, овозможувајќи им на барателите постојан и 
полесен пристап до услугите што ги нудат.

Една од забелешките на Народниот правобранител – НПМ во однос на Прифатниот центар 
за баратели на азил е квалитетот на храната, особено за децата и нередовна достава, како и 
отсуството на преведувач во попладневните и ноќните часови, со што на барателите на азил им 
е отежната комуникацијата и пристапот до информации во тој период.

Во текот на 2016 година, предмет на континуиран и засилен мониторинг беше и 
постапувањето со лицата сместени во Привремените транзитни центри „Винојуг“ - Гевгелија 
и „Табановце“ - Куманово, особено во периодот по официјалното затворање на границите на 
т.н.„Балканска рута“.

Имено, голем дел од мигрантите/бегалците коишто имаа намера да го продолжат своето 
патување во некоја од западно-европските земји, по затворањето на границите останаа 
„заглавени“ во Македонија без можност да продолжат до посакуваната дестинација. Ова беше 
главната причина поради која Привремените транзитни центри чијашто првична намена беше 
краткотрајно сместување и обезбедување на првична помош и задоволување на елементарните 
потреби, беа фактички пренаменети во еден вид на бегалски кампови.

Народниот правобранител констатира дека мигрантите во Република Македонија, по 
затворањето на т.н. „Балканска рута“ имаат проблем со пристапот до постапката за признавање 
на правото на азил, како и со определување на правниот статус за нивното задржување.

Имено, фактичката состојба укажа на една воспоставена пракса во која на мигрантите кои 
успеале да влезат во Република Македонија пред затворањето на „рутата“ им е оневозможено или 
се спречени да поведат постапка за признавање на правото на азил, од страна на припадниците 
на Министерството за внатрешни работи со најразлични образложенија и изговори. Исто така 
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евидентен е проблемот за правниот статус на задржаните мигранти, кој и по истекот на скоро 
цела година се уште не е дефиниран.

 Народниот правобранител реагираше на ваквата состојба, а за одредени случаи 
формираше предмети и поведе постапки, при што од Министерството за внатрешни работи-
Секторот за азил побара започнување со постапките за признавање на правото на азил и 
привремена заштита, така што по негова интервенција, во надлежниот сектор за повеќе лица 
беше поведена соодветна постапка.

Понатаму, во текот на извештајната година, Народниот правобранител -НПМ увиде состојба 
на задржување на барателите на азил во самите транзитни центри, наместо нивно префрлање 
во соодветниот Центар за баратели на азил во Визбегово.

Ценејќи дека ваквиот третман претставува селективен и дискриминаторски пристап кон 
барателите на азил, Народниот правобранител повеќепати јавно и со доставување Посебен 
извештај до надлежните министерства и органи побара, барателите на азил, сместени во 
контејнери во близина на Привремените транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“, да бидат 
префрлени во Центарот за баратели на азил. Препораката беше прифатена, а барателите на 
азил беа префрлени во Центарот за баратели на азил во Визбегово.

Исто така, Народниот правобранител - НПМ утврди дека мигрантите/бегалците со илегален 
влез, најчесто од Република Грција, од страна на службени лица на Министерството за внатрешни 
работи се носат во шаторот „Хабитат“, сместен надвор од оградата на Привремениот транзитен 
центар  „Винојуг“, а само по неколку часа, без соодветна процедура групно се депортираат 
на територијата од каде што бил извршен нерегуларниот влез, за што не се води официјална 
евиденција. Воедно, невладините организации беа ограничени во посетите на шаторот „Хабитат“, 
со што на мигрантите/бегалците им беше оневозможен пристапот до соодветна правна помош.

Притоа, во шаторот „Хабитат“ беа нотирани исклучително тешки и несоодветни услови за 
престој, евидентен беше проблемот на пренатрупаност, а постоеше и непосредна опасност од 
појава на заразни болести или опасни вируси.

Според оцена на Народниот правобранител ваквата пракса претставува грубо погазување 
на човековото достоинство и прекршување на меѓународната регулатива. Народниот 
правобранител во повеќе наврати јавно истакнуваше дека праксата на масовно депортирање 
без спроведување на правна процедура мора веднаш да запре и да се надмине преку целосно 
почитување на меѓународната и домашната регулатива и имплементација на договорите за 
реадмисија. 

Ваквите препораки беа изнесени и во Посебните извештаи што Народниот правобранител 
ги достави до надлежните органи и министерства и до Владата на Република Македонија. 
По повод бројните реакции на Народниот правобранител и на невладиниот сектор, шаторот 
„Хабитат“ престана да се користи за краткотраен престој на мигрантите, но за жал праксата на 
масовно депортирање и неевидентирање на илегалните мигранти и натаму продолжува.

Со измените и дополнувања на Законот за азил и привремена заштита од април 2016 
г., законодавецот дополнително го отежна, односно го оневозможи пристапот до правото на 
азил, со воведување на временско ограничување на принципот на семејното обединување, а 
се востанови и институтот „Безбедна трета земја“, држава членка на Европската Унија, држава 
членка на Северноатланската договорна организација (НАТО) или држава членка на Европската 
асоцијација за слободна трговија (ЕФТА), со што се воспостави правен основ, лицето коешто 
пристигнува на територијата на Република Македонија од овие земји, да биде вратено без да 
му се даде можност да докаже дека третата земја не е безбедна за него, со оглед на неговите 
лични околности.

Имајќи ги во вид ваквите одредби, Народниот правобранител во соработка со невладиниот 
сектор поднесе иницијатива за измена на Законот за азил и привремена заштита, со која се 
побара и услогласување на Законот за азил и привремена заштита со Директивите на Европската 
Унија и останатите меѓународни прописи. За поздравување е фактот што препораките на 
Народниот правобранител се прифатени и истите ќе бидат инкорпорирани во новиот Закон за 
азил и привремена заштита.
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Натаму, Народниот правобранител констатира различен третман и режим во однос 
на можноста мигрантите/бегалците слободно да ги напуштаат, и да се движат надвор од 
привремените транзитни центри. Во оваа смисла, за разлика од Привремениот транзитен 
центар „Табановце“ каде што беше нотиран полиберален третман во однос на можноста за 
напуштање и излегување од Центарот, Привремениот транзитен центар „Винојуг“ функционира 
како Центар од затворен вид, а на бегалците им е оневозможено слободно да се движат надвор 
од неговите граници. 

Пролонгирањето на состојбата на затворени граници, непосредната близина на 
Привремениот транзитен центар „Табановце“ до српската граница, како и можноста на лицата 
слободно да го напуштат Центарот, во голема мера влијаеше дел од мигрантите да се одлучат 
да стигнат до западно-европските земји преку преминување на границите по илегален пат. 
Затворањето на границата, исто така доведе и до отворање нов нелегален коридор што 
предизвика зголемување на трговијата со луѓе и ја наметна потребата од зајакнување на 
капацитетите за идентификување и заштита на жртвите на трговија со луѓе.

Ова непосредно се одрази и значително го намали бројот на лица сместени во Привремениот 
транзитен центар „Табановце“, па така првичната бројка од околу 1200 -  лица по затворањето 
на границите, брзо се намали, така што според официјалните податоци во декември 2016 година 
оваа бројка изнесуваше само 60-тина мигранти/бегалци.

Народниот правобранител констатира дека надлежните органи во Привремениот транзитен 
центар „Табановце“ не водат официјална евиденција за бројот на пристигнати лица  и лица кои 
го напуштаат Центарот (категоризирани по возраст, пол, датум на пристигнување и слично), 
ниту пак, се врши евидентирање на лицата кои секојдневно повремено излегуваат и влегуваат 
во Центарот.

За разлика од состојбите во Привремениот транзитен центар „Табановце“, на бројот 
на лицата сместени во Привремениот транзитен центар „Винојуг“, влијаеше фактот што на 
мигрантите/бегалците им беше оневозможено слободно да се движат надвор од границите на 
Центарот, што доведе бројката од околу 100 –120 лица да биде подолготрајно константна. 

Задржувањето на лицата во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ без можност 
слободно да се движат надвор од границите на Центарот траеше повеќе од 6 месеци, кога по 
иницијатива и настојувања од Народниот правобранител и невладините организации, бегалците 
имаа можност за кратки прошетки до градот, со придружба од претставници на Црвен Крст.

Од непосредно извршените разговори со лицата сместени во Привремените транзитни 
центри, како и со претставниците на меѓународните и невладините организации што им 
пружаат психосоцијална поддршка на овие лица, беа добиени информации за промена во 
расположението и психичката состојба на мигрантите, поради што Народниот правобранител 
ангажираше надворешни соработници, претставници на Здружението на психијатри и Комората 
на психолози, коишто имаа за цел да ја испитаат психичката состојба на мигрантите/бегалците 
сместени во Привремените транзитни центри.

Резулататите од спроведеното истражување укажаа дека кај лицата постои високо изразено 
чувство на незадоволство, анксиозност и депресивност, состојби кои имаат негативно влијание 
врз нивното ментално здравје. Особено загрижува фактот дека и кај децата е забележано 
присуство на анксиозност и депресивност, што предизвикува изразено нарушување  на нивното 
поведение  и однесување.

Заради надминување на овие негативни состојби, Народниот правобранител во Посебните 
извештаи доставени до надлежните органи и до Владата на Република Македонија препорача за 
бегалците/мигрантите да се обезбедат комбинирани психијатриско-психолошки, медикаментозни 
и психотерапевтски третмани, односно психолошко советување, а за децата организирање на 
различни психолошки работилници заради справување со психолошките потешкотии.

 Што се однесува до материјалните услови во Привремените транзитни центри, Народниот 
правобранител – НПМ констатира извесни подобрувања во инфраструктурна смисла, како 
и во пристапот до останатите услуги (храна, облека, затоплување, топла вода, здравствени 
услуги и др.) за разлика од периодот непосредно по затворањето на границите, но сепак 
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пролонгирањето на оваа состојба и повеќемесечното задржување во колективни сместувачки 
капацитети, според Народниот правобранител е спротивно на правото на соодветен стандард на 
живеење гарантирано во меѓународните акти, како и на правото на приватен и семеен живот.

Во оваа смисла и Народниот правобранител – НПМ констатира дека иако овие привремени 
транзитни центри претставуваат соодветно решение за краткотрајно привремено сместување, 
сепак подолготрајното сместување е спротивно на правото на соодветен животен стандард како 
основ за обезбедување здравје и благосостојба на лицата и нивните семејства, што е предвидено 
во Универзалната декларација за човекови права, а според Конвенцијата за правата на детето 
е спротивно на најдобриот интерес на детето.

Народниот правобранител-НПМ утврди дека кон крајот на 2016 година започнаа да се 
спроведуваат одредени образовно-едукативни активности од страна на претставници на 
меѓународните и невладините организации за децата во транзитните центри, врз основа на 
програма одобрена од Министерството за труд и социјална политика. Народниот правобранител 
го поддржа овој позитивен исчекор кон образовниот развој на децата, но истовремено препорача 
дека и Министерството за образование треба да преземе конкретни мерки за верификување 
на соодветно завршениот степен на образование, со што би се овозможило продолжување на 
образовниот процес на децата.

• Во Македонија се практикува групно 
депортирање на бегалците/мигрантите 
без запазување на формално правната 
процедура што претставува грубо 
прекршување на човековото достоинство 
и прекршување на меѓународната и 
домашната регулатива. Оваа негативна 
појава која  загрижува не е својствена 
само за Република Македонија ,туку 
и за останатите земји кои се дел од 
„Балканската рута“;

• На бегалците/мигрантите во Македонија 
им беа повредени правото на слобода на 
движење, недискриминација, невраќање, 
како и други права, со што не беа 
испочитувани основните принципи на 
Конвенцијата во обезбедувањето на 
гаранции дека лицата кои имаат потреба 
од меѓународна заштита ќе успеат 
да ја остварат во услови на масовни 
миграциски текови;

• Министерството за внатрешни работи, 
спротивно на законските прописи, носи 
решенија за задржување на лица во 
Прифатен центар за странци заради 
утврдување на идентитет, а воедно 
продолжува праксата на долготрајно 
задржување на странците заради 
потребата од нивно обезбедување 
како сведоци во кривичните постапки. 
Утврдена е неуредна  достава на 
решенијата, со што на задржаните лица 
всушност им беше оневозможено да се 
запознаат со содржината на решенијата 
и истите во законски предвидените 
рокови да ги обжалат; 

• Храната која се обезбедува за 
задржаните лица во Прифатниот 
центар за странци е со исклучително 
лош квалитет и количество, а не се 
почитува Правилникот за куќниот ред, 
во делот којшто ги гарантира правото 
на дневни прошетки на свеж воздух и 
правото на преведувач;

Констатации
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• Условите за престој во Прифатниот 
центар за баратели на азил ги 
задоволуваат меѓународните стандарди, 
но барателите на азил се жалат на 
квалитетот на храната и нејзината 
нередовна достава, како и на отсуството 
на преведувач во попладневните и 
ноќните часови;

• Министерството за внатрешни работи им 
го отежнува и оневозможува пристапот 
до постапката за признавање право 
на азил на мигрантите/бегалците, 
без соодветна процедура групно ги 
депортира мигрантите со нерегуларен 
влез на територијата од каде што 
извршиле нерегуларен влез, а за тоа не 
води официјална евиденција. Правниот 
статус на задржување на мигрантите и 
по истекот на подолг период се уште не 
е определен;

• Постои различен третман и режим во 
однос на можноста мигрантите/бегалците 
слободно да ги напуштаат и да се движат 
надвор од привремените транзитни 
центри. За разлика од Привремениот 
транзитен центар „Табановце“, каде 
слободата на движење не е ограничена, 
Привремениот транзитен центар 
„Винојуг“ функционира како центар од 
затворен вид, така што на бегалците им 
е оневозможено слободно да се движат 
надвор од границите на Центарот;

• Надлежните органи во Привремениот 
транзитен центар „Табановце“ не 
водат официјална евиденција за бројот 
на пристигнати лица и лица кои го 
напуштаат Центарот, ниту пак, се врши 
евидентирање на лицата кои во текот на 
денот  излегуваат и влегуваат во него; 

• Во Привремените транзитни центри 
започна спроведување на образовно-
едукативни активности за децата, 
врз основа на програма одобрена од 
Министерството за труд и социјална 
политика, меѓутоа Министерството за 
образование не презема конкретни 
мерки за верификување на соодветно 
завршениот  степен на образование и

• Резултатите од психолошкото 
истражување на мигрантите сместени во 
транзитните центри, покажаа присуство 
на посттрауматско стресно растројство 
(ПТСР), чувство на незадоволство, 
анксиозност и депресивност, состојби 
кои имаат негативно влијание 
врз менталното здравје. Особено 
загрижува фактот што и кај децата е 
забележано присуство на анксиозност 
и депресивност, кое предизвикува 
изразено нарушување  на нивното 
поведение  и однесување.

Констатации
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• Веднаш да запре праксата на масовно 
депортирање без спроведување на 
формално правна процедура, преку 
целосно почитување на меѓународната и 
домашната регулатива и имплементација 
на потпишаните договори за реадмисија; 

• Законот за азил и привремена 
заштита да претрпи дополнителни 
измени во насока на усогласување 
со меѓународните документи во 
обезбедување поголема заштита на 
бегалците и остварување на правата 
гарантирани со Конвенцијата за статусот 
на бегалците и други меѓународни акти;

• Министерството за внатрешни работи да 
ја запре праксата да носи решенија за 
задржување на странци во Прифатниот 
центар за странци заради утврдување 
на идентитет, со оглед дека согласно 
Законот за странци за носење вакви 
решенија надлежен е единствено судот, 
а мора да запре задржувањето на 
мигрантите/бегалците заради потребата 
од нивно обезбедување како сведоци во 
кривичните постапки. Неопходно е да се 
врши уредна достава на решенијата, со 
што задржаните лица ќе можат истите 
во законски предвидените рокови да ги 
обжалат;

• Неопходно е подобрување на квалитетот 
и количество на храната која се 
обезбедува за задржаните лица во 
Прифатните центар за странци и 
почитување и остварување на правата 
предвидени во Правилникот за куќниот 
ред, меѓу кои и правото на дневни 
прошетки и правото на преведувач; 

• Во  Прифатниот центар за баратели 
на азил да се врши редовна достава 
на храната, да се подобри нејзиниот 
квалитет, при што особено треба да се 
води сметка за исхраната на децата, а во 
попладневните и ноќните часови да се 
обезбеди присуство на преведувач;

• Да им се овозможи непречен пристап 
на мигрантите/бегалците до постапката 
за признавање право на азил, да 
престане групното депортирање. 
Министерството за внатрешни работи 
да води евиденција за бројот на лицата 
кои по илегален пат влегле во земјата 
и да води официјална документација 
за начинот и постапката за нивно 
враќање во земјата од којашто 
извршиле нерегуларен влез. Потребно 
е да се преземат конкретни мерки 
за регулирање на првниот статус на 
лицата сместени во привремените 
транзитни центри и да се регулира 
нивниот престој;

• Неопходно е надлежните органи да 
воспостават единствен третман во 
однос на слободата на движење на 
мигрантите/бегалците, односно и во 
двата транзитни центри да постои 
можност за слободно напуштање 
и непречено движење надвор од 
границите на камповите;

• Надлежните органи во Привремениот 
транзитен центар „Табановце“ да водат 
официјална и ажурна евиденција за 
бројот на пристигнати лица и лица кои 
трајно или повремено го напуштаат 
Центарот (категоризирани по возраст, 
пол, датум на пристигнување и слично); 

• Министерството за образование 
треба да преземе конкретни мерки 
за верификување на соодветно 
завршениот степен на образование, со 
што би се овозможило продолжување на 
образовниот процес на децата и

•  За бегалците/мигрантите кои имаат 
психолошки проблеми неопходно е да се 
обезбедат комбинирани психијатриско-
психолошки, медикаментозни и 
психотерапевтски третмани, односно 
психолошко советување, а за децата 
организирање на различни психолошки 
работилници заради справување со 
психолошките тешкотии.

Препораки
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Во извештајниот период не се забележани значителни промени во однос на состојбата  
со пренатрупаноста на установите и влијанието за негативни појави во однос на условите за 
сместување, квалитетот на исхраната, одржувањето на личната и општата хигиена во установите, 
како и условите во санитарните простории и сл., кои и понатаму се лоши и незадоволителни. 
Народниот правобранител континуирано во текот на целата година им укажуваше на надлежните 
органи и институции на обврската за преземање мерки за обезбедување услови за издржување 
на казната затвор и мерката притвор, почитувајќи го човековото достоинство на овие лица. 
Меѓутоа, мерките што се преземаа беа незначителни и во суштина не ја променија состојбата 
по однос на несоодветните услови во казнено-поправните установи. 

Не се преземени ниту сериозни мерки по забелешките на Народниот правобранител во 
врска со системот на здравствената заштита во казнено- поправните установи. Имено, и покрај 
укажувањата под итно да се обезбедат услови за соодветна здравствена заштита и третман на 
лицата кои се на издржување казна затвор, кои Народниот правобранител со години наназад 
ги упатува до надлежните органи,  истите не беа сериозно сфатени, што во пракса го потврдува 
бројот на поднесените претставки од притворените и осудените лица. 

Народниот правобранител констатира дека најголем број поплаки осудените и притворените 
лица доставуваа поради неможноста да користат здравствена услуга во попладневните и 
вечерните часови, несоодветната и нецелосна здравствена заштита, неупатување на специ-
јалистички прегледи во други здравствени установи, како и непостапување по нивните барања 
за местење на вештачко забало (вилица). 

Следејќи ја состојбата со здравствената заштита и третманот на лицата во овие установи, 
Народниот правобранител трета година по ред констатира дека не е спроведена измената на 
Законот за извршување на санкциите од 2013 година, со која здравствените служби на затворите 
требаше да бидат преземени од здравствените домови како дел од јавното здравство. Во смисла 
на претходното, а особено поради неорганизираноста на здравствениот систем во овие установи 
(во некои од нив воопшто немаа вработено ниту едно медицинско лице, а здравствена нега им 
се дава во Јавни здравствени установи), не изненадува фактот што осудените и притворените 
лица најчесто изразуваа незадоволство или бараа заштита на правата токму поради повредата 
на правото на здравствена заштита во казнено-поправните установи на територијата на 
Република Македонија. Немањето на здравствен работник во казнено-поправните установи 
во попладневните и вечерните часови го констатира и Народниот правобранител, поради што 
основано се поставува прашањето дали на осудените и притворените лица им е обезбеден 
целосен и соодветен пристап до здравствена заштита, односно дали доколку навремено и 
континуирано се следеше состојбата на осудените лица од стручно медицинско лице ќе се 
спречеа случаите со смртен исход?

Во врска со несоодветниот здравствен третман, отежнатиот пристап до домскиот лекар и 
несоодветното делење медицинска терапија, во извештајниот период беа поднесени неколку 
претставки и од осуденички од Женското одделение на КПД „Идризово“, а поплаки беа дадени 
и при непосредните разговори со претставници на Народниот правобранител. 

Народниот правобранител детално ги истражи ваквите наводи, а во текот на постапувањето 
ја вклучи и Управата за извршување на санкциите со барање за вршење на вонреден инспекциски 
надзор. По потврдувањето на наводите за необезбедена здравствена заштита, отежнат пристап 
до лекар и делење на терапија од страна на други осуденички, Народниот правобранител 
достави препорака до директорот на КПД „Идризово“, на осуденичките да ми се обезбеди 
сеопфатна здравствена заштита, согласно Законот за извршување на санкциите и Европските 
затворски правила. Во исполнение на дадените препораки, директорот на установата презеде 
мерки за надминување на ваквите состојби со издавање писмена наредба по однос на начинот 
на дистрибуција и делење лекарства, пристап до лекарства и до претходно подготвената дневна 
или редовна неделна терапија да имаат само службени лица, и подготвување месечен распоред 
за вршење здравствени прегледи за жените осуденички во посебно определена просторија, 
односно амбуланта. 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ
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 Покрај претходно наведените проблеми околу несоодветниот здравствен третман, голем  
број претставки се однесуваа на услугите од стоматолошката служба, така што во сите овие 
случаи Народниот правобранител до Управата на установата доставуваше укажувања во правец 
на преземање мерки за санација на оштетените заби, односно отпочнување постапка за местење 
вештачки забала на трошок на установата. Иако во сите случаи беа прифатени укажувањата на 
Народниот правобранител и се отпочнуваа постапки за стоматолошка интервенција и местење 
на забала, истите траеа бавно, со што поради несоодветниот начин на конзумирање на храната 
постоеше опасност од појава на други здравствени проблеми кај овие лица.

 Незначителен број претставки беа поднесени за конфликти меѓу осудените лице и тоа 
најчесто за КПД „Идризово“. Чувствителноста на ваквата појава особено е важна од аспект на 
безбедноста на осудените лица, но и на безбедноста на установата во целост. Поради претходното, 
а особено од безбедносни причини некои осудени лица бараа да бидат преместени во други 
одделнија на установата, а дел бараа преместување во друга казнено-поправна установа. 
Народниот правобранител од управата на установата бараше итно преместување и разместување 
на некои од осудените лица учесници во конфликтите во други одделенија, укажувајќи доколку 
е потребно да се покрене постапка за нивно преместување во други казнено-поправни установи, 
како и доследна примена на Правилникот за вооружување и начинот на вршење на работите на 
Секторот за обезбедување на казнено-поправните и воспитно- поправните установи.  

 Во три од седум случаи по поднесени претставки од осудените лица кои се жалеа на 
тортура и непрофесионално однесување на лица од Секторот за обезбедување, Народниот 
правобранител констатира постоење на основ за сомневање за сторено кривично дело, поради 
што против припадници на затворската полиција во Затворот Струмица, КПД Штип и КПД 
„Идризово“ поднесе Барања за покренување постапка за утврдување казнена одговорност до 
надлежните јавни обвинителства во Скопје, Штип и Струмица.  По едно од барањата Основното 
јавно обвинителство Струмица одлучи да не покрене постапка, со образложение дека во 
дејствијата на службеното лице не биле содржани елементи на  кривичното дело Малтретирање 
во вршењето на службата кое се гони по службена должност, односно дека евентуално истото 
би можело да се подведе под кривично дело - Телесна повреда кое се гони по приватна тужба. 
Постапките по барањата на Народниот правобранител за останатите два случаи, од април и 
септември 2016 година, се уште се во тек, односно се уште нема јавно обвинителска одлука.

Како и претходната година поголем број претставки се однесуваа на неможноста за 
користењето погодности, од кои најбројни беа барањата на осудените лица за преместување 
од едно во друго одделение на установата или преместување во друга установа, како и за 
користење викенд отсуство. Иако во овие случаи не стануваше збор за повреда на некое право 
на осудените лица, туку за погодност спрема кои Народниот правобранител нема надлежност 
да постапува, сепак со цел кај осудените лица да не се предизвика несигурност и недоверба 
во функционирањето на установата и да не се чувствуваат во подредена положба спрема 
другите осудени лица кои ги користат погодностите, Народниот правобранител преземаше 
дејствија за утврдување дали осуденото лице ги исполнува условите за користење погодност. 
За добиените сознанија во текот на постапувањето Народниот правобранител редовно ги 
известуваше подносителите на претставките и ги информираше за причините поради кои се 
уште не ги исполнуваат условите за користење на некоја од погодностите. Покрај наведеното, 
Народниот правобранител во непосредните разговори при посетите во казнено-поправните 
установи, редовно ги советуваше осудените лица за условите и начинот на користење на некоја 
од погодностите.

 Постапувајќи по претставките за  трансфер на осудени лица, по укажување на Народниот 
правобранител во три случаи осудени лица од КПД „Идризово“ се трансферирани во нивните 
матични држави- Република Бугарија, Република Полска и Република Германија, а во еден 
случај матичната држава Холандија одби да прифати трансфер на нејзин државјанин, додека 
случајот за трансфер на македонски државјанин од Република Турција во Република Македонија 
е се уште во тек. 

Народниот правобранител во извештајниот период ја следеше состојбата со обезбедувањето 
и остварувањето на правата на притворените лица, при што од непосредните увиди и доставените 
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претставки констатира дека во притворските одделенија на казнено-поправните установи се 
уште е присутен проблемот со пренатрупаност, а сместувачките услови и хигиената не се на 
задоволително ниво, иако беа преземени определени мерки за реновирање на притворските 
одделенија во Затвор Скопје-Скопје. 

Третманот на притворените лица генерално, вклучително и на лицата од случајот 
„Дива населба“ беа под редовен мониторинг на Народниот правобранител, при што дел од 
притворените лица се пожалија на тортура од страна на припадници на посебните единици при 
Министерството за внатрешни работи, при нивното лишување од слобода или транспортирање до 
надлежен суд на судско рочиште, како и при нивното враќање во казнено-поправната установа. 
Во таа насока, Народниот правобранител до Управата на Затворот Скопје достави мислења за 
неколку поединечни случаи, во правец на потребата од давање соодветен медицински третман 
на повредените притворени лица, а доколку е потребно и нивно упатување на дополнителни 
специјалистички прегледи во соодветни медицински установи, по кои Управата на Затворот 
целосно постапи и притворените лица ја добија потребната здравствена нега. 

Во тековната година Народниот правобранител во два случаи по сопствена иницијатива 
покрена постапка во врска со смртта на две осудени лица кои беа на издржување казна во 
КПД „Идризово“, при што побара од Институтот за судска медицина и криминалистика при 
Медицинскиот факултет во Скопје информација за причините за смртта на осудените лица, 
констатирани по извршената обдукција, за што постапката е во тек.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

54

• Здравствениот систем во казнено-
поправните установи изумира, 
здравствената заштита во затворите 
е под секакво ниво и стандарди, а по 
три години од донесените законски 
измени истата не е целосно преземена 
од Министерството за здравство, ниту 
за нејзино ефикасно функционирање се 
обезбедуваат потребните финансиски и 
материјални средства; 

• Загрижува состојбата во затворите, затоа 
што во дел нема воопшто вработено 
лекар, а таму каде што има истиот е 
достапен само до 16 часот, по што за 
осудените и притворените лица се грижи 
друго осудено лице или затворската 
полиција. Појавата на смртни случаи на 
осудени лица во извештајниот период, 
која е нотирана и во периодот потоа 
алармира на потребата од сериозен 
пристап и решавање на проблемот со 
здравствената заштита, како од аспект 
на превенција така и за навремена, 
соодветна и ефикасна здравствена 
заштита на притворените и осудените 
лица;

• Не е решен најгорливиот проблем 
во казнено-поправните установи- 
пренатрупаноста, што во најголема 
мерка придонесува осудените и 
притворените лица да ја издржуваат 
казната во лоши и деградирачки услови, 
што претствува нехуман и деградирачки 
третман;

• Системот на здравствена заштита 
во казнено-поправните установи 
не е функционален, уште помалку 
е ефикасен, а во некои и воопшто 
го нема. Осудените и притворените 
лица добиваат некаков здравствен 
третман само во работното време на 
здравствената служба. Во спротивно за 
нив се грижи или друго осудено лице 
или затворската полиција, а само во 
посебни случаи се носат на Клиника;

• Пристапот на осуденичките до 
здравствената служба во КПД 
„Идризово“ е тежок и многу редок. 
Отсуствуваат редовни и контролни 
прегледи, рана детекција и 
превенцијата на болести кај жените, 
нема обезбедено гинеколошки 
прегледи, а во установата нема 
вработено лекар-гинеколог;

• Со години не е обезбеден редовен 
образовен процес во казнено-
поправните установи, ниту е соодветно 
екипиран Секторот за превоспитување 
што негативно влијае на ефикасноста 
на процесот на ресоцијализација и 
социјална адаптација на осудените и 
притворените лица и

• Случаите на прекумерна употреба 
на сила врз осудени лица од страна 
на затворската полиција укажуваат 
на недоволна едуцираност и 
непрофесионален однос на вработените 
во вршењето на службата.

Констатации
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• Да се пристапи кон измена на Законот 
за извршување на санкциите  со 
што здравствената заштита ќе се 
врати во надлежност на Управата за 
извршување на санкциите, со што 
ќе се безбеди соодветен и ефикасен 
пристап до здравствени услуги, преку 
обезбедување на редовни и навремени 
прегледи од здравствени работници во 
затворите, во текот на 24 часа, и  ќе се 
отстрани опасноста од влошување на 
здравствената состојба на осудените и 
притворените лица, односно зачувување 
на нивниот живот и здравје;

• Итно преземање мерки за создавање 
на основни предуслови и ресурси 
(кадровски, материјални, финансиски) за 
обезбедување на правото на здравствено 
осигурување и здравствена заштита на 
лицата во казнено-поправните установи, 
согласно меѓународните и домашните 
стандарди; 

• Владата во соработка со Министерството 
за правда, Управата за извршување 
на санкциите и управите на казнено 
поправните установи неодложно да 
преземат мерки за намалување и 
ефикасно решавање на проблемот 
со пренатрупаноста, како и мерки за 
подобрување на условите за издржување 
казна затвор/притвор, почитувајќи го 
човековото достоинството на овие лица;

• Министерството за здравство да преземе 
мерки за итно имплементирање на 
Законот за извршување на санкциите 
за воспоставување соодветен систем 
на здравствена заштита во казнено-
поправните и воспитно-поправните 

установи, преку доекипирање и 
вработување на потребниот здравствен 
персонал, како и мерки за подобрување 
на условите и опременоста во 
затворските амбуланти;

• Здравствената заштита  на 
осуденичките да биде редовна и 
навремена. Без одлагање, Женското 
одделение, односно Управата на 
установата во КПД „Идризово“ да 
обезбеди, во секое време, пристап 
до лекар на осуденичките, согласно 
нивните потреби, да се доекипира 
здравствената служба со соодветен 
персонал и под итно да се обезбедат 
редовни гинеколошки прегледи;

• Министерството за образование и 
наука и Управата за извршување на 
санкциите сериозно да се ангажираат 
за воспоставување и реализирање на 
задолжителното редовно основно и 
средно образование на осудениците 
во казнено-поправните установи, како 
дел од општиот систем на образование 
и воспитување, користејќи ги 
компаративните искуства и позитивните 
практики од други држави и

• Почести и континуирани едукативни 
обуки на вработените во затворската 
полиција за почитување на 
човековите слободи и права и 
поголема професионалност во односот 
и постапувањето со осудените/
притворените лица.

Препораки
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Правата од социјална заштита во извештајниот период граѓаните ги остваруваа со 
потешкотии и низ долготрајни постапки. Наместо спречување и надминување на основните 
социјални ризици и намалување на сиромаштијата и исклученоста истите се продлабочуваа, 
со што системот не успеа да ги јакне капацитетите на корисниците за сопствена заштита, а го 
зголеми нивното незадоволство и недоверба во надлежните органи. 

Најголемиот број на претставки беа поднесени за постапувањето на центрите за социјална 
работа и Министерството за труд и социјална политика кои решавајќи по барањата или жалбите 
на граѓаните одлучуваа надвор од законски предвидениот рок, потоа ненавремена исплата на 
паричните надоместоци за права од социјална заштита, а беа констатирани голем број случаи 
за ретроактивна примена на подзаконски акт на штета на граѓаните. Исто така, граѓаните 
бараа заштита поради неоправдано одолжување на постапките пред надлежните органи, за 
неосновано укинување на правата на парична помош од социјална заштита, како и поради 
нереализирање на исплата на парична помош, а голем дел од претставките се однесуваа на 
непостапување или одбивање на нивните барања за еднократно отпишување на долговите од 
страна на Комисијата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните при Министерството 
за труд и социјална политика.

Постапувајќи по претставките Народниот правобранител констатира ненавремно 
одлучување на дел од центрите за социјална работа по барањата кои целосно ја содржеа 
потребната документација, а во помал број по предметите не беше постапено поради некомплетна 
документација, која инаку центарот треба да ја обезбеди по службена должност. Поради 
ваквите состојби, тргнувајќи од начелото на социјална праведност, од страна на Народниот 
правобранител континуирано беа спроведувани непосредни увиди во предметите, при што 
бараше и укажуваше да се донесе соодветна одлука, со почитување на роковите во Законот 
за социјална заштита, а по претходно правилно и целосно утврдување на состојбата за секој 
предмет поединечно. Укажувањата на Народниот правобранител во најголем број предмети беа 
прифатени и граѓаните по негова интервенција ги остваруваа правата од социјална заштита. 

Народниот правобранител констатира нередовна исплата на паричните надоместоци од 
социјална заштита што особено беше изразено за правото на еднократната парична помош 
на корисниците на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје-Подрачно 
одделение Чаир. Постапувајќи по претставките се констатира дека на странките не им 
се исплаќаат навремено средства по донесено решение за еднократна парична помош или 
надоместокот за субвенции за потрошена електрична енергија, поради што се губи целисходноста 
на признатото право. Оттука, граѓаните долго време прво чекаат решение, а потоа и средства 
за исплата, иако во меѓувреме редовно доставуваат докази за платени сметки за електрична 
енергија. 

Народниот правобранител со цел да ги утврди причините поради кои подносителите 
на претставките се попречени во остварувањето на правото на еднократна парична помош 
и надоместокот за субвенции за потрошена енергија писмено се обраќаше до надлежниот 
центар, вршеше непосредни увиди и разговор со службени лица. Притоа, беше известен дека 
причината за непостапување по барањата на граѓаните за субвенционирање на потрошена 
енергија е немањето доволен број стручни работници, а за правото на еднократна парична 
помош причината е недостигот на средства кои се лимитирани за таа намена, односно дека 
Министерството за труд и социјална политика распределил одредена сума на средства која 
Центарот не може да ја пречекори.

Тргнувајќи од правото на корисникот да го оствари правото да добие средства кои му се 
признати со соодветна одлука, а имајќи предвид дека износот на еднократната парична помош 
определена на годишно ниво е надминат, Народниот правобранител за проблемот го информира 
надлежното Министерство и директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на 
Град Скопје. Меѓу другото, укажа на Законот за социјална заштита согласно кој износот на 
еднократна парична помош определен на годишно ниво, во зависност од вкупниот број на 

СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА
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жители на подрачјето за кое е надлежен Центарот, може да се зголеми со одлука на Владата 
на Република Македонија. Оттука, лимитираните средства за исплата на правото не смеат да 
бидат пречка за престанок на правото или за нереализирање на донесеното решение, со што на 
овие граѓани како лица кои се во тешка социјална криза со пролонгирање на исплатата не само 
што им се отежнува состојбата во која се наоѓаат, туку се губи и целисходноста на одобрената 
помош, поради што побара да се изнајдат средства и можности за навремена исплата на 
паричните надоместоци.

Во извештајниот период Народниот правобранител продолжи да постапува по претставки 
на граѓани на кои им беше укинато правото на социјална и постојана парична помош, поради 
примени средства преку брзиот трансфер на пари. По прифатеното мислење и информација 
на Народниот правобранител дека со општи акти се врши повреда на уставниот принцип на 
забрана на ретроактивно дејство на прописите, Министерството за труд и социјална политика 
изврши измена и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на 
приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото 
и потребната документација за остварувањето и користењето на правото на социјална парична 
помош и Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните 
права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација 
за остварувањето и користењето на правото на постојана парична помош, составот и начинот 
на работата на стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните 
лица, начинот на водење на евиденцијата на издадените наоди и формата и содржината на 
образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособноста за работа, го укина основот 
дека брзиот трансфер на парични средства е категорија имот и дека претставува пречка за 
користењето на социјалната, односно постојаната парична помош. Со овие измени се создаде 
можност за преиспитување на донесените решенија на 40 и повеќе граѓани на кои поради 
брзиот трансфер на пари им беше укината социјалната, односно постојаната парична помош, 
па така Народниот правобранител до Министерството за труд и социјална политика достави 
предлог повторно да се спроведе постапка во согласност со закон. Министерството за труд и 
социјална политика постапувајќи по барањето за повторно спроведување на постапките донесе 
заклучок и дозволи повторување на постапките, со што во повторените управни постапки голем 
број граѓани повторно станаа корисници на социјална и постојана парична помош и на тој 
начин го остварија правото од социјалната заштита.

Меѓутоа, Народниот правобранител констатира нов проблем со кој се соочуваат корис-
ниците на права од социјална заштита, како последица на измените и дополнувањата на Законот 
за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.116/2014) со воведување на нов став кој 
предвидува забрана за граѓанинот да оствари одредено право на социјална заштита додека 
не ги врати претходно примените парични средства. Имено, поради дуализмот на  одредбите 
на членот 213 од Законот за социјална заштита (став 4) - забрана за граѓанинот да оствари 
одредено право на социјална заштита, доколку не ги врати претходно примените парични 
средства и утврдената можност (став 3) центарот за социјална работа да поднесе тужба и 
во судска постапка да ги поврати средствата и со тоа да ја надомести евентуално причинета 
штета, Народниот правобранител поднесе Иницијатива за измена и дополнување на Законот за 
социјална заштита до Владата на Република Македонија и Министерство за труд и социјална 
политика, а постапката е во тек. 

Во средината на 2016 година Народниот правобранител јавно реагираше поради уривање 
на импровизираните домови на околу стотина граѓани од ромската заедница, лоцирани под 
Скопското Кале до реката Вардар. Воедно, отвори предмет по сопствена иницијатива, при што 
со повеќе интервенции се обрати до Градот Скопје, до ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје и Министерството за труд и социјална политика. За истиот случај 
претставка во име на повеќе граѓани достави и Европскиот центар за правата на Ромите со 
седиште во Будимпешта.

Народниот правобранител постапувајќи во заштита на правата на овие граѓани на 
споменатите институции им укажа на неодложно преземање мерки за сместување на семејствата 
кои останале без живеалиште. И покрај одговорите дека се преземаат мерки за времено и 
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долгорочно решавање на проблемот со бездомните лица од под Скопското Кале, овој проблем не 
беше решен до крајот на извештајниот период. Имајќи ја предвид целокупната состојба во врска 
со лицата кои живеат под Кале, несоодветните временски услови, особено ниските температури 
и можното негативно влијание врз здравјето на овие лица кои се без соодветно згрижување и 
нерешено прашање со домувањето, земено предвид дека меѓу овие семејства има голем број 
деца, бремени жени и бебиња, Народниот правобранител препорача и укажа Министерството 
во соработка со други органи и институции за заштита на оваа ранлива категорија граѓани без 
одлагање да преземе мерки за времено сместување на овие семејства, како и мерки за трајно 
решавање на прашањето со домувањето на овие семејства, почитувајќи го нивното човеково 
достоинство. Проблемот со обезбедување на соодветно сместување и остварување на правото 
на домување се уште не е решен.

Во однос на претставките за непостапување по барањата на граѓаните за отпис на долгови 
од страна на Комисијата за еднократен отпис на долгови, Народниот правобранител поединечно 
за секоја претставка вршеше увиди и во случаи кога беа исполнети законски предвидените 
услови им се признаваше правото на отпис на долг, во спротивно бараше граѓаните да бидат 
писмено известени за постапувањето и одлуката на надлежната комисија.

• Поради необезбедени финансиски 
средства, корисниците на права 
од социјална заштита, кои и онака 
се во тешка социјална криза, а на 
кои властите им признаа право на 
еднократна парична помош и субвенција 
на потрошена енергија,  правото го 
имаат само на хартија; 

• Наместо надминување на социјалниот 
ризик истиот уште повеќе се 
продлабочува кај корисниците на 
права од социјална заштита, со 
што се зголемува сиромаштијата и 
незадоволството кај граѓаните за 
начинот на обезбедување на социјалната 
заштита;

• Министерството за труд и социјална 
политика и поголем дел од центрите 
за социјална работа ненавремено 
одлучуваат по барањата и жалбите. 
Воедно, задоцнетата и нередовна 
исплата на правата од парична помош, 
влијае  за поголем социјален ризик на 
корисниците на социјална заштита;

• Со ретроактивната примена на 
подзаконски акт (Правилник), од страна 
на центрите за социјална работа им се 
нанесе штета на голем број семејства 
на кои незаконски им беше укинато 
правото на социјална/постојана парична 
помош;

• Корисниците на права на парична 
помош на кои им е донесено решение за 
престанок на правото, и по истекот на 
рокот за забрана не можат да поднесат 
ново барање, ниту да остварат право 
се додека не ги вратат неосновано 
примените средства. Оваа нова одредба 
од Законот за социјална заштита е на 
штета на граѓаните и 

• Бездомните лица не се соодветно и 
доволно заштитени. Единствениот 
центар за згрижување на бездомни 
лица на ниво на држава не е доволно 
безбеден, нема доволно сместувачки 
капацитети, ниту во целост ги 
исполнува условите за живот и 
остварување на правата на овие 
граѓани.

Констатации
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Правата од пензиско и инвалидско осигурување се права од есенцијално значење за 
граѓаните, а начинот на нивното остварување е загарантирано со Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување. Народниот правобранител, постапувајќи по претставките за заш-
тита на правата од оваа област констатира отежнато остварување на правата во различни 
подобласти од пензиското и инвалидското осигурување поради одолжувањетo на самите 
постапки од страна на надлежните првостепени органи (Подрачните служби на Фондот), и во 
постапките по жалба пред Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен. 

Најголем број од граѓаните побараа заштита за остварување на правото на инвалидска 
пензија, поради предвремено запирање на исплатата на инвалидската пензија во случаите на 
времена инвалидска пензија, затоа што по извршените контролни прегледи добиваа наоди, 
оценки и мислења од надлежните инвалидски комисии дека не се со загубена работна способност, 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

• Да се преземат мерки за измени на 
правната регулатива во насока на 
обезбедување на правото на грижа 
за социјалната заштита и социјалната 
сигурност на граѓаните, согласно со 
уставната гаранција на начелото на 
социјална праведност;

• Во тој контекст при донесување на 
закони од сферата на социјална заштита 
сериозно да се посвети внимание на 
потребата од обезбедување на доволно 
средства (фискална импликација) заради 
ефикасно остварување на правата во 
пракса;

• Да се преземат мерки со цел надлежните 
органи кои одлучуваат по барањата 
на граѓаните и нивните жалби да ги 
разгледаат и по истите да одлучат 
во законски предвидените рокови, 
врз основа на правилно и целосно 
утврдена фактичка состојба. Воедно, да 
се обезбедат потребните финансиски 
средства со цел Министерството и 
Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа навреме да ги реализираат веќе 
донесените решенија;

• Подзаконските акти од областа на 
социјална сигурност и заштита да бидат 
законски основани, и со нив да се 
поедностави постапката за остварување 
на определено право од социјалната 
заштита, со цел олеснување на 
пристапот на граѓаните до овие права;

• Владата на РМ и Министерството за 
труд и социјална политика да преземат 
мерки за укинување на одредбата од 
Законот за социјална заштита со која се 
забранува граѓанинот да оствари права 
на парична помош на социјална заштита 
и

• Обезбедување на доволни и соодветни 
сместувачки капацитети за заштита 
на бездомните лица и непречено 
остварување на нивните права, и 
разгледување на можноста за отворање 
на Центри за бездомни лица и во други 
градови на територијата на Република 
Македонија.

Препораки



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

60

односно дека се работоспособни. Во овие случаи Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
ја запираше исплатата на пензијата, од денот на донесувањето на актот согласно добиениот 
наод. Народниот правобранител постапувајќи по ваквите претставки констатираше повреда на 
правата на граѓаните со запирање на исплата на пензијата пред актот да стане конечен заради 
што укажуваше и бараше правилно да се применат одредбите од Законот за општата управна 
постапка и Законот за пензиското и инвалидското осигурување, со кои се дефинира моментот 
на настапување на конечност и правосилност на решението, односно членот 134 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување согласно кој, доколку со жалбата се напаѓа оценката 
за утврдување на инвалидност, се одлага и извршувањето на обжаленото решение. 

Народниот правобранител не навлегувајќи во основаноста и оправданоста на наодите 
од стручните комисии констатира дека граѓаните кои при контролните прегледи добиваа 
наоди, оценки и мислења од надлежните инвалидски комисии дека повеќе не ги исполнуваат 
условите за остварување на право на инвалидска пензија, затоа што не се со загубена работна 
способност, односно дека сега се работоспособни, во пракса остануваат без основни услови за 
егзистенција, односно и без пензија и без работа, затоа што работниот однос им престанува со 
остварување на правото на времена инвалидска пензија.

Во однос на незадоволството на граѓаните од одлуките на надлежните лекарски комисии 
одговорни за оценување на работната способност истите беа советувани да го користат правото 
на жалба пред второстепениот орган, по што Народниот правобранител, во рамки на своите 
надлежности, укажуваше на потребата од правилно утврдување на фактичката состојба во 
овие случаи заради донесување на законити решенија.

Граѓаните, исто така се жалеа на нецелосно и неправилно утврдена фактичка состојба при 
носењето на одлуките на првостепените органи, особено во случаи кога повеќепати се водени 
жалбени постапки, па и управни спорови, по кое е одлучено во нивна корист, а првостепениот 
орган во повторената постапка по трет пат или повеќе пати носи решение за одбивање на 
барањето. Согласно Законот за основање на државна комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен, Државната комисија кога постапува по 
изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање, 
постапувајќи по жалбата сама ќе го реши предметот (член 8 став 7). Народниот правобранител 
констатира дека оваа надлежност мериторно да одлучува, Државната комисија не ја практикува, 
поради што граѓаните се принудени со години да водат управни и судски постапки, со  што ја 
губат довербата во институциите.

Во однос на поплаките поврзани со правата од старосна пензија, незадоволството на 
граѓаните беше поради оневозможеноста за остварување на правото на старосна пензија, 
најчесто  поради немање соодветна документација потребна за евидентирање на пензискиот 
стаж, неправилно пресметан пензиски износ, ненавременост во постапувањето од страна 
на Фондот, невнесување или погрешно внесување на податоци во матичната евиденција, 
ненавремено платени придонеси или ненавремено доставување податоци до Фондот од страна 
на работодавачите. 

Народниот правобранител сеопфатно постапуваше по секој поединечен случај, а со цел 
да им помогне на граѓаните се вклучуваше во постапката барајќи докази за основаноста на 
наводите пред Државниот архив на Република Македонија и неговите подрачни единици, па и 
од самите работодавачи, по што на дел од граѓаните успеа да им помогне во обезбедување на 
потребната документација или докази за платени придонеси, а друг дел преку правни совети 
ги насочуваше како да го заштитат своето право.

Во извештајниот период постапувајќи по неколку претставки Народниот правобранител 
констатира уште еден реален и се уште актуелен проблем од областа на старосната пензија, за 
што отвори постапка и по сопствена иницијатива. Имено, беше констатирана повреда на права 
на граѓани кои се вклучени во доброволното пензиско осигурување во вториот пензиски столб, 
со утврден понизок пензиски износ. Во оваа смисла, Народниот правобранител, презеде повеќе 
дејствија во насока на утврдување на фактичката состојба, се обрати до Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување на Македонија, двете пензиски друштва-НЛБ Нов пензиски столб и 
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КБ Прво пензиско друштво, до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување – МАПАС, а по добиените одговори дополнително иницира заедничка средба со 
сите инволвирани страни, вклучително и со Министерството за труд и социјална политика. 
Народниот правобранител, неспорно констатира дека повеќе од 300 осигуреници се оштетени 
со значително низок пензиски износ, затоа што биле вклучени во вториот пензиски столб, 
а во моментот на склучувањето на договорот биле повозрасни и имале 10 до 15 години до 
остварување на правото на старосна пензија. 

Народниот правобранител, со цел заштита на правата на оваа група осигуреници до 
Министерството за труд и социјална политика достави укажување дека е потребно измена 
на правната регулатива што го уредува прашањето за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување, во насока на бришење на оваа категорија осигуреници од регистерот 
на Вториот пензиски столб. Воедно, укажа и на потребата од поширока анализа на целокупната 
состојба за членовите осигуреници, вклучени во Вториот пензиски столб, а со цел да се изнајде 
сеопфатно и соодветно законско решение, со што осигурениците би оствариле достојна пензија 
во иднина. Министерството одговори дека е во тек со оваа состојба, и дека истата ќе ја следи 
за да се изнајде начин како да се надмине проблемот, а Народниот правобранител ќе продолжи 
да го следи решавањето на проблемот и во тековната година.

Претставките пред Народниот правобранител поради непочитување на законските рокови 
од страна на надлежните државни органи за остварување на правата од пензиско и инвалидско 
осигурување и оваа година се многубројни. Во текот на оваа извештајна година, Народниот 
правобранител констатираше одолжување на постапката пред второстепениот орган поради 
недоставување на потребните списи од страна на првостепениот орган-подрачните служби на 
Фондот и поради недоставена правосилност на судски одлуки од страна на Управниот суд, 
како и отсуство или недоволна координираност и ефикасност во работата на надлежните 
органи. Во овие случаи Народниот правобранител континуирано бараше и укажуваше секој во 
рамките на надлежностите да ги преземе потребните дејствија, затоа што граѓаните непотребно 
се принудени да чекаат долг временски период за да добијат акт во врска со барањето за 
остварување на права од пензиската област.

Помал број на претставки се доставени во врска со остварување на правото на семејна 
пензија, а во текот на постапувањето по истите Народниот правобранител утврди дека причина 
за бавното остварување на правото на семејна пензија во случаите на присуство на странски 
елемент е поради потребата од проверка на остварениот стаж кај нас и во странската држава 
заради надминување на евентуалниот сомнеж од удвојување на стажот. Во спротивно Законот 
за пензиско и инвалидско осигурување налага бришење на едниот стаж заради неможноста 
осигуреник да остварува стаж во две различни земји, а во ист временски период. Во однос пак, 
на претставките за остварување на правото на пензија врз основа на меѓународни и билатерални 
договори, Народниот правобранител преку континуирани контакти со Омбудсманите на 
односните држави, интервенираше во насока на остварување на граѓанските права, по што 
како резултат на добрата меѓународна соработка, и успешното дејствување, граѓаните кои ги 
исполнуваа законските услови го остварија правото на пензија.

Иако во помал број од претходниот извештаен период, оваа извештајна година  беа 
поднесени претставки поради повреда на правата поврзани со пензијата како предмет на 
извршување. По овие случаи Народниот правобранител постапуваше на начин што му укажа на 
надлежниот орган на задршка на законски дозволениот износ кој не смее да надмине една третина 
од износот на пензијата. Во сите случаи во кои Народниот правобранител интервенираше, беше 
постапено по укажувањата. 

Народниот правобранител интервенираше и по претставките на граѓаните кои се однесуваа 
на неостварени права на паричен надоместок за телесно оштетување, неостварени права на 
сместување во пензиски дом под закуп, права на минимална пензија, права на борци и воени 
инвалиди, права врз основа на намалена или преостаната работна способност и слично, и во 
случаи кога неспорно констатира повреда на правата им помагаше истите да ги остварат.
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• За остварување на права од пензиско 
и инвалидско осигурување многу често 
граѓаните се принудени повеќе години 
да водат управни и судски постапки, 
затоа што ниту Државната комисија 
во втор степен, ниту Управниот суд 
не одлучуваат мериторно по нивните 
барања;

• Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија продолжува 
да ја запира исплатата на пензија пред 
конечност и правосилност на правниот 
акт, со што постапува на штета на 
граѓаните и

• Група граѓани кои биле повозрасни и 
имале 10 до 15 години до остварување 
на правото на старосна пензија се 
оштетени со исплата на ниски пензии 
несоодветни на платените придонеси 
за пензискиот стаж, поради нивното 
вклучување во Вториот пензиски столб 
(фонд).

Констатации

• Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен да практикува да 
носи мериторни решенија во случаи кога 
граѓаните претходно, во неколку наврати 
воделе управни постапки; 

• Фондот доследно да ги почитува 
одредбите од Законот за општата 
управна постапка и Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, 
во однос на конечноста и правосилноста 
на управните акти и

• Министерството за труд и социјална 
политика како овластен предлагач да 
спроведе постапка за измена на Законот 
за капитално финансирано пензиско 
осигурување, во насока на бришење 
на оваа категорија осигуреници од 
регистерот на Вториот пензиски столб.

Препораки
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Правото на здравствена заштита во 2016 година граѓаните го остваруваа со потешкотии 
и низ долготрајни постапки. Забележано е извесно зголемување на бројот на поднесените 
претставки во однос на претходната година, а проблемите за кои е побарана заштита се 
речиси идентични, односно нема значителен позитивен исчекор во пристапот до правата на 
здравствената заштита и здравственото осигурување. И оваа извештајна година доминираат 
претставките за остварувањето на правата за здравствена заштита и здравствено осигурување 
поврзани со партиципацијата за здравствените услуги, рефундирањето на средствата за 
здравствени услуги и сл., а најприсутен е  проблемот со одолжувањето на постапките, како 
пред второстепениот, така и пред првостепениот орган.

Истовремено, граѓаните коишто секојдневно се обраќаат во канцелариите на Народниот 
правобранител, се почесто го изразуваат своето незадололство од проектот „Мој термин“, кој 
наместо да придонесе за поедноставен и ефективен начин на здравствена заштита создаде хаос 
во јавното здравство. 

Проблемот со плаќање партиципација за здравствени услуги оваа година беше особено 
карактеристичен за пациентки од ромска етничка заедница кои во услови на необезбедени 
гинеколошки прегледи во општина Шуто Оризари беа принудени да изберат матичен гинеколог 
во приватни здравствени установи во други општини. Нивните поплаки беа дека од страна 
на приватните гинеколози избрани за матични лекари беа задолжени да плаќаат за прегледи 
кои согласно прописите се бесплатни. По укажувањата дека неосновано им се наплатуваат 
гинеколошките прегледи Народниот правобранител се обрати до Фондот за здравствено 
осигурување со барање за вршење на контрола и инспекциски надзор во неколку приватни 
здравствени установи. Со оглед дека преземената контрола и надзорот не дадоа позитивен 
резултат, а претставките поврзани со овој проблем и понатаму беа поднесувани, Народниот 
правобранител достави Мислење до Фондот за здравствено осигурување и сугерира да изврши 
ненајавена контрола во соработка со Управата за јавни приходи, кое беше прифатено и таквите 
контроли беа реализирани. Меѓутоа, при контролите освен незначителни неправилности не 
биле пронајдени докази за наплата на дополнителни финансиски средства и партиципација за 
укажани здравствени услуги спротивно на прописите, иако жените Ромки укажуваа на поинаква 
состојба.

Неколку години присутниот проблем со немање на гинеколошка здравствена установа 
во амбулантата во Шуто Оризари не е надминат ниту во извештајниот период. Народниот 
правобранител следејќи го овој проблем, а и по добиена претставка од невладината „Иницијатива 
на жени Ромки од Шуто Оризари“, достави укажување до Министерството за здравство за итно 
преземање активности и мерки за надминување на проблемот со гинеколошките прегледи на 
жените во Шуто Оризари. Притоа, до трајно разрешување на овој проблем и вработување на 
гинеколози во споменатата амбуланта Народниот правобранител укажа на потребата за доследно 
спроведување на Програмата за активна заштита на мајки и деца во Република Македонија, 
со која покрај другото е предвидено и обезбедување на гинеколошки услуги од СГАБ - Чаир 
во амбулантата во Шуто Оризари. По интервенцијата на Народниот правобранител започнаа 
гинеколошките прегледи во споменатата амбуланта со доаѓање на специјалист-гинеколог 
еднаш во неделата, меѓутоа проблемот трајно се уште не е решен.

Проблемот со партиципацијата беше евидентиран и во неколку случаи каде што на 
пациенти згрижени на универзитетските клиники не им се издаваше отпусно писмо се додека 
не ги уплатат паричните средства по основ на партиципација. Повторно, со овој проблем 
најмногу се среќаваше ромската заедница, а за дел од нив претставки доставуваше невладината 
организација  - Здружение на граѓани за заштита на жени и деца „ЛИЛ“-Скопје. Народниот 
правобранител укажа дека болничкото лекување и издавањето на отпусното писмо не смее да 
се условува со претходна наплата на партиципација. Во случаи кога граѓаните во меѓувреме ги 
уплаќаа потребните средства ја запираше постапката, во спротивно укажуваше на соодветна 
и доследна примена на Законот за здравствено осигурување и Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
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според кој по завршеното болничко лекување, болничката здравствена установа на осигуреното 
лице му дава отпусно писмо и совет, а на избраниот лекар упатство за понатамошно лекување, 
по што клиниките им издаваа отпусно писмо на граѓаните.

Значителен број на претставки во извештајниот период се однесуваа на одолжување 
на управните постапки пред Министерството за здравство и подрачните служби на Фондот 
за здравствено осигурување. Во сите предмети беше констатирано неажурно постапување и 
траење на постапките по повеќе месеци, односно непостапување по барањата на граѓаните во 
законскиот рок и ненавремено постапување по донесени пресуди од Управниот суд. Притоа, 
за неажурното постапување како причини беа утврдени ненавремено доставување списи од 
еден до друг орган и ненавремено комплетирање на документацијата. Така на пример, во еден 
конкретен случај по протек на две години и преземени дејствија на Народниот правобранител 
за комплетирање на предметните списи, граѓанинот конечно доби второстепена одлука. 

Во насока на надминување на неажурното постапување Народниот правобранител изврши 
бројни увиди во ваквите предмети, како пред Министерството за здравство, кое постапува како 
второстепен орган, така и пред подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување, 
укажувајќи на потребата од постапување во законски предвидените рокови, се со цел покрај 
почитувањето на принципите на управната постапка доследно да се обезбеди и начелото на 
правна сигурност на граѓаните. 

Изминатата извештајна година Народниот правобранител презеде дејствија и по претставки 
поднесени од невладината организација „ХОПС“, за проблеми во третманот на зависници во 
центарот за лекување на зависност при општата болница во Велес. По извршен непосреден увид 
беше констатирана неопходност од обезбедување на приватност на пациентите при приемот на 
терапијата. Во контекст на изнесеното Народниот правобранител укажа на задолжителноста 
на одредбата на членот 28 од Законот за заштита на правата на пациентите, според која 
пациентот при медицинската интервенција или грижа треба да има приватност и медицинската 
интервенција да се укажува само во присуство на оние лица кои се неопходни за медицинската 
интервенција.Укажувањето е прифатено, а Центарот обезбеди услови за почитување на 
приватноста на пациентите при приемот на терапијата во присуство на медицински лица и во 
времето на викендите и празниците.

Во друг случај по претставка поднесена од Здружението за поддршка на луѓето што 
живеат со ХИВ – „ЗАЕДНО ПОСИЛНИ“, Народниот правобранител презеде дејствија спрема ЈЗУ 
Универзитетската клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, 
интензивно лекување и ургентен центар и побара првенствено прием на пациентот, а потоа 
и извршување на оперативен зафат на пациентот кој беше претходно хоспитализиран на ЈЗУ 
Универзитетската клиника за инфективни болести. Во овој предмет беше остварена соработка и 
беше побаран и стручен надзор од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат кој 
резултираше со констатирани пропусти во работењето на здравствените институции идентични 
со претходно дадените укажувања на Народниот правобранител.

Оваа извештајна година Народниот правобранител постапуваше и по претставки во кои 
беше барано реализирање на стручен надзор од страна на Лекарската комора на РМ, меѓутоа 
истиот не можеше да се оствари поради недостаток на финансиски средства, поради што 
Народниот правобранител достави посебна информација до министерот за здравство со предлог 
неопходните средства да се предвидат во буџетот или да се пренаменат од некоја буџетска 
ставка, што беше прифатено и таквите средства во иднина ќе бидат опфатени со Програмата 
за јавно здравје. 

Покрај предметното работење Народниот правобранител во извештајниот период 
спроведе истражување за остварувањето на правата на лицата сместени во специјализираните 
здравствени установи во Демир Хисар, Негорци и Скопје. За утврдените состојби Народниот 
правобранител изготви посебна информација со конкретни констатации и препораки, при што, 
меѓу другото препорача донесување на стратешки документ - Стратегија за ментално здравје, 
со што ќе се обезбедат предуслови за продолжување на процесот на деинституционализација, 
преку отворање на центри за ментално здравје, а воедно ќе се зајакне превенцијата во областа 
на менталното здравје со нагласена континуирана грижа на ментално заболените лица. 
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• Продолжува перцепцијата на граѓаните 
за неефикасноста на проектот „Мој 
термин“ и нивното незадоволство 
поради долгото чекање за определена 
медицинска услуга, за што иако 
осигуреници, често се приморани да 
користат услуги на приватни здравствени 
установи;

• Граѓаните и понатаму со години чекаат 
решавање на нивните барања поради 
ненавремено и неажурно постапување 
на Фондот за здравствено осигурување и 
Министерството за здравство;

• Во општина Шуто Оризари не е решен 
проблемот со вработување на гинеколог 
во амбулантата, со што пациентките се 
попречени во остварувањето на правата 
од областа на здравствената заштита;

• Дел од Приватните гинеколошки 
здравствени установи вршат неоснована 
наплата на парични средства за 
гинеколошки прегледи и партиципација 
за услуги кои се бесплатни, а 
надлежните не гледаат начин како да ги 
потврдат ваквите наводи и

• Долги постапки и ненавремено 
реализирање на стручниот надзор се 
констатирани и при постапувањето на 
Лекарската комора на РМ по барањата 
за стручниот надзор предвиден со 
Законот за здравствена заштита. 
Ограничувањата се пред се поради 
недостаток на финансиски средства.

Констатации

• Надлежните органи сериозно да 
ја преиспитаат оваа реформа во 
здравствениот систем со цел непречено 
остварување на правото на здравствена 
заштита на граѓаните и пристап до 
ефикасни здравствени услуги во јавните 
здравствени установи;

• Фондот за здравствено осигурување 
и Министерството за здравство да 
преземат континуирани активности 
за елиминирање на проблемот со 
неажурноста и долготрајноста на 
управните постапки, со што непречено 
ќе се остваруваат правата на граѓаните 
во законски предвидените рокови. 
Народниот правобранител препорачува 
редовно одржување на заеднички 
средби помеѓу преставници на Фондот и 
Министерството;

• Итно преземање активности за 

вработување на специјалист – 
гинеколог во амбулантата во Шуто 
Оризари и да се обезбеди трајно 
решение за здравствената заштита на 
жените во оваа општина;

• Фондот за здравствено осигурување 
да ја засили контролата во приватните 
гинеколошки здравствени установи во 
врска со наплатата на партиципацијата 
за здравствени услуги кои се бесплатни 
и се покриени со средствата на 
Фондот, како и да изнајде начин за 
доследно спроведување на бесплатните 
гинеколошки прегледи и

• Министерството за здравство 
да обезбеди трајно решение за 
финансирањето на стручниот надзор 
на Лекарската комора на РМ преку 
буџетот или преку посебна ставка во 
Програмата за јавно здравје.

Препораки
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Препораките на Народниот правобранител за почитување на правата на детето, 
обезбедување еднакви права и слободи за сите деца, овозможување достоинствен живот и 
почитување на детето како носител на овие права не се имплементирани во целост, ниту во 
овој извештаен период. 

Предметното  постапување и вонпредметните активности на Одделението за заштита на 
правата на детето и лица со посебни потреби укажуваат на незначителен напредок во однос на 
остварување на правата на детето во семејството, установите и институциите за заштита. Како 
последица на оваа состојба децата се уште недоволно ги знаат своите права, не ги препознаваат 
механизмите за заштита, а не се ниту доволно охрабрени да пријават каква било повреда, 
независно дали непочитувањето или повредата на правото е во семејството, училиштето или во 
некоја друга институција која има обврска да се грижи за неговите права и интереси.

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Несомнено е значењето на семејство во развојот на детето, како и влијанието на родителите/
старателите врз правилното воспитување и изградба на неговата личност.  Во случаи кога 
семејството не може да се грижи за детето, органите и институциите за заштита на детето се 
обврзани да преземат соодветни мерки за негово соодветно згрижување и образование, согласно 
најдобриот интерес на детето. Меѓутоа, праксата на Народниот правобранител потврдува дека 
поради проблемите меѓу возрасните многу често децата се принудени да живеат разделени од 
едниот или двајцата родители, при што одржувањето на личните односи и непосредни контакти 
на детето со родителот се одвива со потешкотии, а во многу случаи овие контакти воопшто и 
не се одржуваат. 

Наведеното произлегува и од големиот број претставки доставени до Народниот 
правобранител од оваа област, а во врска со семејните односи, меѓу кои барањата за заштита 
на правото на лични односи и непосредни контакти предничи пред другите права.

Постапувајќи по претставките, Народниот правобранител констатира дека детето, како во 
брачни, така и во вонбрачните заедници е секогаш жртва на односот на возрасните, кои поради 
лична одмазда и нетрпеливост го користат како инструмент, не водејќи притоа грижа за неговите 
чувства и неговите права. Иако за ова право најчесто беа поднесени претставки од родителите  
кои укажуваа на повреда пред се на нивните права, а потоа на правата на детето и изразуваа 
незадоволство од работењето на стручните тимови, обвинувајќи ги дека работат во интерес 
на едниот или другиот родител, Народниот правобранител во ваквите случаи постапуваше од 
аспект на почитување на правото на детето. Во тој контекст, се залагаше за остварување на 
правото на детето да живее со двајцата родители и непречено да остварува контакти и средби 
со родителот со кого не живее,  постојано. 

Нема видливи поместувања во однос на ефикасноста на центрите за следење на вршењето 
на родителското право и за непречена реализација на нивните решенија за видување, особено 
во случаите кога едниот од родителите е надвор од државата. 

Народниот правобранител во соработка со Јавната установа Завод за социјални дејности 
интервенираше по поединечни предмети во однос на сомневањата на подносителите во 
стручното постапување и бараше да се изврши стручен надзор над работата на тимот, при што 
се даваа насоки за поквалитетно и сеопфатно постапување во интерес на детето, и почитување 
на неговите права.

Следејќи го начинот на постапување и преземените активности од страна на надлежните 
центри за социјална работа, Народниот правобранител утврди дека донесеното решение за 
остварување на видување често пати не може да се спроведе и правото да се оствари, меѓу 
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другото и поради капацитетите и можностите на надлежните центри, со што формално само се 
признава право кое во пракса не може да се остварува. Поради тоа, Народниот правобранител 
препорача поажурно и во континуитет да се следи состојбата со децата и семејствата, а особено 
на децата кои се во ризик, деца во судир со законот, како и деца од дисфункционални семејства 
за да се превенираат негативните појави и последици. Да се сослуша детето секогаш кога за 
тоа има потреба, да се земе предвид неговото мислење, согласно возраст и зрелоста на детето, 
како и навремено да им се укаже на слабостите на родителите во односот и воспитувањето на 
децата, и да се преземат други мерки согласно Законот за семејството.

Народниот правобранител ја повторува препораката дека е потребно преземање на 
превентивни мерки за навремено детектирање на ризиците и упатување во советувалишта 
на семејствата со нарушени односи и комуникација, се со цел да се превенираат поголеми 
нарушувања во брачната/вонбрачната заедница, а со тоа и евентуалните негативни последици, 
занемарувања или злоупотреба на детето во семејството.

Претставките за заштита на детето од насилство ги поднесуваа родители со укажување на 
повреда на правата поради непреземање мерки од училиштето (наставен кадар и педагошко-
психолошка служба) во случаи на насилство меѓу децата, меѓу кои имаше петиции од родители 
за преместување на деца од едно во друго одделение или училиште поради несоодветно, 
односно насилно однесување на ученик. 

Постапувајќи во заштита на правото на образование на сите деца, врз еднаква основа 
и без дискриминација, Народниот правобранител преку непосредни увиди и разговори со 
одговорните во училиштата ја утврдуваше фактичката состојба и доставуваше укажување за 
преземање на превентивни мерки за спречување на секаков вид на насилство меѓу децата, 
особено за време на нивниот престој во училиште, кога се под  одговорност  на наставниот 
и педагошко-психолошкиот кадар. Исто така, Народниот правобранител препорачуваше 
мултидициплинарен пристап во справувањето со состојбата,  преку вклучување на надлежни 
стручни лица од центрите за социјална работа и други стручни органи во насока на изнаоѓање 
на соодветни решенија за заштита на децата и соодветна работа и третман за подобрување и 
коригирање на насилничкиот однос на децата. 

Од посетите на основните училишта на територијата на Република Македонија и разговорите 
со над 1300 ученици, како и од разговорите со учениците кои ја посетија канцеларијата на 
Народниот правобранител неспорно произлегува дека има состојби кои може да се подведат 
под поимот насилство над детето од страна на наставниот кадар. Меѓутоа, најчесто децата не 
ги пријавуваат случаите или само го информираат класниот раководител, прифаќајќи го како 
нормално таквото однесување од страна на наставникот, што исто така беше потврдено и на 
средбите со децата избрани за правобранители во основните и средните училишта во Битола, 
Прилеп, Охрид, Гостивар,Струга, Кавадарци, Дебар, Тетово, Куманово и Штип. 

За наведеното не е доставена претставка до Народниот правобранител, освен во еден 
случај со наводи за психичко малтретирање и несоодветен однос на професор ангажиран 
на одреден временски период односно на замена, на кој во меѓувреме му истече договорот. 
Во друг случај, постапувајќи по претставка од родител со наводи за физичко малтретирање 
на дете згрижено во детска градинка Народниот правобранител не можеше да ги потврди 
наводите, меѓу другото поради тоа што од настанот беше изминато подолго време, односно 
една година, но и покрај тоа доставено е Укажување до директорот да преземе мерки за 
следење на односот на воспитниот кадар кон децата, како и мерки за санкционирање на какво 
било несоодветно и непрофесионално однесување  спрема децата.

Останува констатацијата на Народниот правобранител за потребата од воспоставување 
на пријателски однос на релација ученик-наставник/професор, поголема посветеност на 

Семејно и друг вид насилство врз децата и помеѓу децата



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

68

стручните служби и класните раководители за состојбите во нивните одделенија/класови и 
навремено пријавување и санкционирање на однесување кое е спротивно на најдобриот интерес 
на детето, а кое ги повредува неговите права преку психичко или физичко малтретирање/
насилство.

Народниот правобранител продолжи да го следи остварувањето на правата на децата на 
улица, за кои во своите годишни и посебни извештаи информираше за констатираната состојба 
од непосредните увиди и предметното постапување. Во таа насока, со загриженост ја прими 
информацијата дека Општина Шуто Оризари побарала Здружението за заштита на правата на 
детето, чиј Дневен центар за деца на улица фунционира и работи повеќе од осум години во 
општината, да ги напушти просториите кои ги користи во рамките на детската градинка ЈОУДГ 
„8-ми Април“. Испитувајќи ги причините за барањето на општината, Народниот правобранител 
констатира дека има иницијатива и барање на родители за отворање на јаслени групи во 
градинката. 

Во насока на заштита на правата на децата чија бројка е над 100    згрижени во овој 
Дневен Центар, кој обезбедува не само згрижување на децата на улица туку и соодветна 
лична документација, вклучување во образование, здравствена заштита и грижа, исхрана и сл. 
Народниот правобранител достави Мислење до градоначалникот на општината дека ваквата 
постапка не е во најдобар интерес на децата кои впрочем живеат на територијата на оваа 
општина. Притоа, укажа дека локалната самоуправа треба активно да учествува во изнаоѓање 
на решение, со цел Дневниот центар да продолжи непречено да функционира и да дејствува на 
постоечкиот простор кој веќе и е познат на локалната заедница. Мислењето беше прифатено 
и Дневниот центар за деца на улица остана да работи заштитувајќи ги децата како ранлива 
категорија и настојувајќи преку помош и поддршка да им помогне на децата и нивните семејства.

По спроведената вонпредметна активност за согледување на условите за извршување на 
воспитно-поправната мерка упатување во воспитно - поправен дом и степенот на остварување 
на правата на децата во Воспитно-поправниот дом Тетово, кој моментално е лоциран во Казнено-
поправната установа Затвор Охрид, Народниот правобранител покрена постапка по сопствена 
иницијатива за заштита на правата и интересите на дел од децата упатени на издржување 
воспитна мерка во оваа установа.

Имено, Народниот правобранител неспорно утврди неколку случаи во кои деца кои дошле 
во судир со законот и се на издржување на воспитна мерка во меѓувреме станале полнолетни, 
при што постапувајќи по претставки во три случаи констатира дека децата кои се без родители, 
односно родителска грижа со стекнатото полнолетство повеќе не се под старателство на 
Центарот и нема каде да се вратат по завршување на мерката.

Во вакви услови тргнувајќи од целта на воспитно-поправната мерка- ресоцијализација и 
нивно одвраќање од повторно сторување на казниви дела, според Народниот правобранител 
поради состојбата во која се наоѓаат горенаведените лица (без родители и роднини за прифат, 
без дом и средства за егзистенција) големи се можностите и реални се очекувањата  дека тие 
нема да покажат волја за подобрување на однесувањето додека се во установата заради нивно 
пуштање на слобода, во услови кога нема каде да се вратат и нема кој позитивно да влијае да 
не го повторат делото, односно однесувањето. Исто така, под прашање е дали ќе успеат да се 
снајдат во средината без помош и поддршка од соодветни стручни лица, односно служби, ако 
се има предвид дека се работи за лица со низок степен на образование, низок социјален статус, 
за кои не пројавуваат интерес ниту некој од нивните подалечни роднини.

Со оглед на изнесеното Народниот правобранител достави Мислење  до ЈУ Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на град Скопје како орган под чие старателство беа овие деца/
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лица, да иницира средба со други органи (Завод за социјални дејности, Министерство за труд 
и социјална политика, Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите и сл.) со 
цел да ги информира за состојбата со лицата кои неодамна станале полнолетни, а нема кој 
да се грижи за нив, за да се спречи рецидивизмот, преку изнаоѓање на соодветно решение 
за нивен прифат и помош по завршување на мерката. Исто така, побара во соработка со 
надлежните органи да се утврди бројот на децата кои во моментот се на издржување воспитно 
поправна мерка во ВПД Тетово, а се во иста или слична состојба, заради пошироко и сеопфатно 
планирање на активности и мерки за помош и поддршка на лица во вакви случаи.

Од страна на Министерството за правда Управата за извршување на санкциите, Народниот 
правобранител беше известен дека се преземени мерки за утврдување на бројот на лица кои 
се на издржување воспитно- поправна мерка, при што потврдија дека во три случаи децата 
станаа полнолетни, а во еден случај е без назначен стартел. Поради тоа, заедно со центарот 
беа преземени мерки за назначување старател за малолетното дете, а воедно дека во соработка 
со надлежните центри за социјална работа и со вклучување на граѓанските здруженија и 
локалната самоуправа ќе се интензивираат активностите за помош и поддршка на овие лица 
и во тој контекст се планираат активности за изготвување на национална програма за нивно 
реинтегрирање во заедницата.

Народниот правобранител следејќи ја состојбата со бездомните лица на кои од страна на 
Градот Скопје на средината на 2016 година им беа урнати импровизираните домови изврши 
непосреден увид, при што констатира дека станува збор за 31 ромско семејство, под Скопското 
Кале, кои се во многу тешки услови, живеат во шатори, без светло, без вода за пиење и без 
каква било помош од институциите. При посетата е констатирано дека има вкупно 135 лица од 
кои 78 деца (меѓу кои и бебиња), како и 6 бремени жени. 

Имајќи го предвид изнесеното, а во насока на надминување на проблемот и остварување 
на правото на домување на овие лица, со посебен акцент на децата, Народниот правобранител 
со повеќе интервенции-Укажување, Препорака и  Информација до надлежното Министерството 
за труд и социјална политика под итно побара и препорача во соработка со другите органи 
и Министерства да се преземат мерки и активности за времено обезбедување на соодветни 
објекти за живот на децата, како и мерки за трајно решавање на прашањето со домувањето 
на овие семејства, имајќи во предвид дека истите немаат дом, условите во кои во моментот 
живеат се под секаков минимум, и го нарушуваат нивното човеково достоинство. Народниот 
правобранител особено потенцира да се имаат предвид временските прилики кои не дозволуваат 
живеење на отворен простор.

И покрај одговорите дека се преземаат мерки, во суштина овие семејства заедно со 
децата останаа незгрижени (под отворено) подолг временски период, и дури во декември кога 
се влошија временските услови, а температурите драстично се намалија институциите реално 
се заложија за времено сместување на дел од семејствата, а трајно решение се уште не е 
изнајдено. 

За Народниот правобранител наведеното не е ништо друго освен непочитување и 
флагрантно прекршување на правата на детето и принципот на најдобар интерес, согласно 
Конвенцијата за правата на детето.

Состојбата со остварување на правата на мигрантите/бегалците, како и грижата и 
третманот кој го добиваат од страна на државата, со посебен акцент за заштита на правата 
на децата мигранти/бегалци и непридружуваните деца сместени во Привремените Транзитни 
центри беше во фокусот на интерес на Народниот правобранител, со оглед на бегалската криза 
во која се наоѓа земјата. 

Политиките и активностите на надлежните за време на бегалска криза ја отсликаа немоќта 
на институциите да менаџираат и координираат преку целосно почитување на меѓународните 
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обврски за обезбедување соодветна евиденција и регистрација, хуман и достоинствен третман 
на децата како посебна ранлива група, вклучително и непридружуваните деца.   

Во таа насока Народниот правобранител по сопствена иницијатива отвори постапка за 
заштита на права на непридружувано дете во Привремениот транзитен центар Табановце и по 
негова иницијатива надлежните му назначија старател. Воедно, изврши посета на Безбедната 
куќа каде беа сместени 4 непридружувани деца, при што констатира дека кон нив се преземаат 
мерки и се водат постапки за заштита согласно стандардните оперативни процедури за 
непридружувани малолетници.

Покрај наведеното, Народниот правобранител изразува загриженост и смета дека 
посериозно треба да се пристапи кон прашањето за заштита на  непридружуваните деца од 
страна на старателите и од органите и институциите во привремените транзитни центри, со цел 
да се спречи заминување на непридружувано дете без довола и знаење на старателот. 

Народниот правобранител укажува дека дури и во вакви случаи не смее да се занемари 
обврската на старателот кој го заменува родителот на непридружуваното дете и треба да води 
грижа за неговите права и најдобриот интерес.

Во извештајниот период како член на мрежата на детски Омбудсмани на Југоисточна 
Европа Народниот правобранител организираше тематски состанок посветен на децата бегалци 
и непридружуваните деца, на кој меѓу другото беше констатирано дека во секоја држава треба 
да се осигура сите активности што се однесуваат на овие деца да произлегуваат од најдобрите 
интереси на детето, а постапките за назначување старател да се зајакнат со цел вистински 
да функционираат во таа насока. Исто така, обезбедување на соодветни услови за децата во 
засолништата кои се во согласност со Упатствата на Обединетите нации за алтернативна грижа 
на децата, како и обезбедување услови за пристап до образование и подобрени услуги за 
поддршка, при што посебно внимание да се посвети на психичкото здравје на децата бегалци/
мигранти или во камповите, согласно нивната возраст и преземање мерки за соодветно 
терапевтско советување за нивните семејства.

Согласно Конвенцијата за правата на детето, детето има право на највисоко ниво на 
здравствена и медицинска заштита и рехабилитација, а државата треба да настојува ниедно 
дете да не биде лишено од правото на соодветна здравствена заштита.

 До Народниот правобранител беа доставени мал број поединечки поплаки во врска со 
обезбедувањето и остварувањето на правото на здравствена заштита на детето, но следејќи ги 
општите состојби по сопствена иницијатива интервенираше за заштита на групи деца кои беа 
засеганти со одредени здравствени политики на нивна штета, со што им беше  оневозможено 
во целост да го остварат правото на соодветна здравствена заштита.   

Имено, по добиени сознанија од средствата за јавно информирање Народниот 
правобранител отвори постапка за заштита на правата на децата со ендокринолошки 
заболувања, кои се лекуваат во Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника 
за детски болести-Скопје, поради ненавремено обезбедување на потребната терапија за 
лекување. Истражувајќи го случајот констатира дека децата се лекуваат со четири вида на 
хормони за раст и често пати се соочуваат со недостаток на терапија, а родителите на децата 
се изложени на финансиски трошоци, затоа што неколку пати во текот на три месеци треба 
да доаѓаат во клиниката во Скопје за да ја подигнат терапијата за нивните деца. Покрај 
наведеното Народниот правобранител оствари непосреден увид и разговор со директорите на 
Клиниката за детски болести, при што се стекна со нови сознанија, односно дека дел од децата 
од самиот почеток се третираат со хормон за раст врз база на биолошки хормони, а друг дел 
примаат терапија врз основа на биолошки сличен хормон, која е за скоро половина поефтина 
од онаа која им се набавува на поголемиот број деца третирани со биолошки хормон, а во 
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пракса се покажа дека е ефикасна. Поради тоа Клиниката во договор со Министерството за 
здравство одлучи на тендерска набавка да  специфицира биолошки слична хормонска терапија 
за сите деца кои имаат ендокринолошки заболувања. Наспроти ова, во текот на разговорот 
добиени се информации дека секоја промена на терапијата на децата може да предизвика 
одредени контраиндикации и нус појави по нивното здравје.

Тргнувајќи од Конвенцијата за правата на детето, според која во сите активности кои 
се однесуваат на децата треба да се има предвид најдобриот интерес на детето, и правото 
на детето да му се обезбеди највисоко ниво на здравствена заштита и грижа, како во поглед 
на  лекувањето, така и при користење на здравствените услуги, Народниот правобранител, 
достави препорака до Клиниката, Фондот за здравствено осигурување и Министерството за 
здравство да преземат мерки заради обезбедување на континуирана и непречена здравствена 
заштита, и третман на овие деца со потребниот хормон за раст. Едновремено препорача и 
укажа во активностите кои се преземаат секогаш да се тргне од тоа што е најдобро за детето, 
од неговата потреба за соодветна здравствена заштита која ќе биде квалитетна и ефикасна,и 
во тој контекст да се создадат потребни администативни, медицински, финансиски и други 
услови  децата да продолжат со истата терапија со која се третираат од самиот почеток на 
лекувањето, без да се воведат промени кои може да предизвикаат несакани последици по 
здравјето и животот на детето. 

Клиниката преземала соодветни мерки по препораката и укажувањето  за продолжување 
на лекувањето на децата со ист вид хормон со кој се третираат од самиот почеток, а по однос 
на препораката за дисперзија на хормонската тепрапија за раст во Здравствените домови низ 
државата заради редовен и лесен пристап на родителите, без притоа да се изложуваат на 
непотребен финансиски трошок, извести дека треба да се произнесат Фондот и Министерството 
за здравство.

Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива и во врска со 
вакцинирањето против ХПВ на ученички од основно училиште во општина Македонска Каменица, 
а дополнително за истиот случај беше доставена претставка од страна на Здружението на граѓани 
за заштита на човековите права „Здравје со игла не влегува“. Според објавените податоци во 
медиумите, ученички на возраст од и над 12 години биле повикани на систематски преглед, 
каде без согласност на родител/старател биле вакцинирани против ХПВ во Здравствениот дом.

Постапувајќи по овој случај Народниот правобранител констатира дека на овој начин 
постапено е спротивно на Конвенцијата за правата на детето, особено на Законот за заштита 
на правата на пациентите, според кој пациентот има право да биде информиран за сите фази 
на здравствената заштита и право да учествува во одлучувањето, што покрај информираноста 
опфаќа и право на прифаќање или одбивање на определена медицинска интервенција за што 
потпишува изјава. Во однос на малолетен пациент Законот утврдува дека  споменатата изјава 
за прифаќање или одбивање на медицинска интервенција ја потпишува неговиот родител, 
законски застапник односно старател. Меѓутоа, во конкретниот склучај тоа не било сторено и  
непобитна е констатацијата дека ученичките биле вакцинирани без дадена изјава од страна на 
родителите, односно старателите.

Во насока на превенирање и спречување на идни повреди на правата на децата и 
навремено информирање на родителите/старателите за опфатот на систематските прегледи, 
Народниот правобранител достави укажување до директорот на основното училиште. Воедно 
укажа на потребата од спроведување на едукација на вработените во училиштето во однос 
на познавањето на прописите од областа на правата на пациентите, заштитата на правата 
на децата и сл., со кои, меѓу другото е уредено прашањето за информирање и одобрување 
на родителот/старателот за мерки и дејствија кои треба да се преземат, а се во врска со 
неговото дете, имајќи го притоа предвид принципот на најдобар интерес на детето. Директорот 
ги прифати укажувањето и препораката  наведувајќи дека во иднина нема да се повторат 
несакани дејствија со кои би се довело во прашање правото на информираност на пациентот, 
односно ученикот.

Народниот правобранител постапувајќи во рамките на овластувањата да ги штити уставните 
и законските права на граѓаните, и во тој контекст заштита на правата на децата и лица со 
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посебни потреби утврди дека децата/лицата со цистична фиброза не можат да остварат право 
на посебен додаток, иако се сметаат за хронично болни лица. За наведеното беше поднесена и 
конкретна претставка за повреда на право на дете со цистична фиброза. 

На барање на Народниот правобранител ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести  
достави стручно медицинско мислење за болеста Цистична фиброза и потребата овие пациенти 
да имаат право на посебен додаток поврзан со хронична болест од најтежок  облик. Меѓу 
другото, се потврди дека правната неуреденост на ваквите состојби е на штета на децата/
лицата со цистична фиброза и нивните семејства, имајќи предвид дека третманот на болеста 
е комплексен и постојан, и има потреба од набавка на витамински препарати за секојдневна 
употреба, помагала за инхалациона и физикална терапија, обезбедување на соодветна исхрана 
која е скапа, како и набавка на додатоци за одржување на добар нутритивен статус. 

Имајќи ја предвид наведената ситуација и проблемот со кој се соочуваат пациентите со 
цистична фиброза и нивните семејства, Народниот правобранител достави Иницијатива со 
предлог да се измени и дополни член 9 став 1 од  Правилникот за оцена на специфичните 
потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој, односно Цистичната фиброза 
да биде опфатена во групата на најтешки облици на хронични заболувања. 

Министерството за труд и социјална политика постапи по иницијативата и во септември 
2016 година го измени Правилникот, со што заболените од оваа болест имаат непречен пристап 
до правото на посебен додаток како паричен надоместок.  

Народниот правобранител во однос на правото на здравствено осигурување и здравствена 
заштита на децата утврди дека при нивна хоспитализација во здравствената установа како 
придружник најчесто се јавува мајката или роднина од женски пол ( баба или тетка), а само 
во мал број случаи ова право е искористено од родител/старател од машки пол. Наведеното 
произлегува од истражувањето кое по повод поднесена претставка од Хелсиншкиот комитет 
за човекови права Народниот правобранител го спроведе во 2016 година. Притоа, ги опфати 
здравствените установи во кои функционираат детски болнички одделенија на територијата на 
Република Македонија.

Меѓу другото, се констатира дека просторните и хигиенско-санитарните услови во 
болничките одделенија не овозможуваат при хоспитализација на дете како придружник 
да биде присутен родител/старател од различен пол, што како состојба сама по себе не 
упатува на дискриминација, но содржи елементи за можна индиректна дискриминација по 
основ на пол, односно за дискриминација на родител /старател од машки пол. Исто така, во 
здравствените установи не се води посебна евиденција за одобрување, односно не одобрување 
на хоспитализација на дете со придружник, ниту се евидентира половата припадност на 
придружникот. Покрај ова, во здравствените установи не се води прецизна евиденција дали 
некое лице по овој основ поднело поплака согласно одредбите на Законот за заштита на правата 
на пациентите. 

За констатираните состојби во болничките одделенија при здравствените установи во 
Македонија Народниот правобранител го информира Министерството за здравство, како 
и директорите на здравствените установи во кои има детски одделенија. Притоа препорача 
да се преземат сите неопходни мерки за обезбедување на просторни и други предуслови 
во одделенијата во кои се хоспитализира дете со придружник, и ова право на подеднаква 
основа да може да го користи секој родител/старател, без разлика на полот.  Исто така, 
препорача задолжително да се води посебна евиденција за поднесени и одобрени барања за 
хоспитализација на дете со придружник, при што да се евидентира и половата припадност на 
придружникот, а не само роднинската врска со детето, како и да се овозможи на родителот/
старателот да поднесе поплака и да се обезбеди соодветно постапување по истата, согласно 
Законот за заштита на правата на пациентите.
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Образование на децата во основните и средните училишта 

Значителен број претставки беа поднесени од родители и ученици за заштита на правото 
на основно и средно образование во повеќе училишта, укажувајќи на повреда од страна на 
наставниот или раководниот кадар на училиштата, поради необезбедени услови за непречено 
следење на наставата.

Имено, родители на ученици од четврта година во скопско средно училиште побараа 
интервенција за заштита на правата на учениците повредени од страна на професор кој воедно 
беше и класен раководител, затоа што им допишувал изостаноци за часови кога учениците 
биле присутни на настава. Со цел заштита на правата на поголема група ученици Народниот 
правобранител писмено се обрати до директорот на училиштето  со укажување неодложно да 
преземе мерки за целосно испитување на случајот и утврдување на основаноста на наводите 
на родителите, а заради заштита на правата на учениците побара Државниот просветен 
инспекторат да изврши вонреден надзор во училиштето. 

Училиштето покрена постапка за испитување на случајот во кој беше вклучен и надлежен 
просветен инспектор, а при вонредниот инспекциски надзор било потврдено неуредно водење 
на педагошката евиденција во дневникот на паралелката заради што со решение на Државниот 
просветен инспекторат директорот беше задолжен да ги отстрани овие неправилностите. При 
непосредниот увид во училиштето Народниот правобранител констатира дека во целост е 
постапено по задолженијата на Државниот просветен инспекторат, со што класниот раководител 
извршил целосна корекција на изостаноците на учениците, а го опомена професорот за таквото 
однесување, при што во текот на учебната година постојано ја следеше неговата работа.  

Не изостанаа претставките за насилство над децата во повеќе основни училишта, при што 
посебно загрижуваат сознанијата за нетрпеливост на родителите насочено кон ученици кои 
покажуваа одредено анти-социјално однесување, а во тој контекст и непреземањето мерки или 
несоодветното решавање на проблемот од страна  на надлежните органи во училиштето. Имено, 
родителите во име на децата бараа заштита на правата и очекуваа Народниот правобранител 
да ги поддржи во барањето за отпишување на „проблематичното“ дете од тоа училиште или 
пак, негово префрлување во друго одделение.

Во постапувањето по ваквите претставки Народниот правобранител се раководеше секогаш 
од најдобриот интерес на детето и правото на секое дете на непречено образование. Во тој 
контекст препорачуваше и им укажуваше на директорите и стручните служби во училиштата 
да имаат проактивна улога во контактите со учениците и нивните родители, вклучително  и со 
учениците кои покажуваат антисоцијално однесување.  Во таа насока бараше вклучување и на 
надлежните служби од Меѓуопштинските центри за социјална работа со цел континуирано и во 
координација сите заедно да изнајдат најсоодветен начин за подобрување на однесувањето на 
учениците, со активна улога на семејството.

Според Народниот правобранител училиштето како воспитно образовна установа, меѓу 
другото е должно да обезбеди грижа и заштита на децата, и за таа цел да презема пред се 
превентивни мерки за спречување на каков било вид насилство не само над децата туку и 
меѓу децата, особено за време на нивното присуство во училиштето, како и мерки поради 
занемарување или немарен однос кон децата од лицата коишто се одговорни да се грижат за 
нив. 

Препораките и укажувањата на Народниот правобранител во пракса резултираа со 
позитивен исход, и во поголем дел учениците кои имаа определено негативно однесување го 
променија истото, а во дел стручните служби ја продолжија работата со семејството и ученикот/
учениците.

Народниот правобранител уште во 2015 година отвори постапка во врска со лошите услови 
во кои се остварува образовниот процес на ученици од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“-Тетово, 
и со цел изнаоѓање на просторно решение за следење на наставата во соодветни услови се 
обрати до Министерството за образование и наука и до градоначалничката на Општина Тетово. 
Во извештајниот период продолжи во континуитет со повеќе писмени барања и укажувања да 
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интервенира до надлежните органи заради преземање мерки за решавање на проблемот, по 
што на крајот на овој извештаен период писмено е известен од градоначалничката дека како 
привремено решение било договорено Општина Тетово да ги реновира објектите на старото 
медицинско училиште и учениците во овој обjeкт да ја следат наставата во една смена, до 
реализирање на доградба/наградба во централниот објект на Гимназијата. Притоа, едниот 
објект е целосно реновиран и обезбедени се девет училници, но поради инсистирање наставата 
да се следи во една смена, само шест паралелки ја изведуваат наставата во овој објект. Покрај 
наведеното  паралелно се работи на реновирање на вториот објект и негово оспособување 
за настава, по што и останатите ученици ќе се префрлат од општинската сала, каде што ја 
следат наставата. Според Општината, била изработена и планска документација за измена 
на постоечкиот детален урбанистички план, за што известени се и надлежните централни 
органи. Ваквата состојба беше потврдена и од страна на Подрачната служба на Народниот 
правобранител во Тетово која за горенаведеното изврши и непосреден увид.

Постапувајќи по поединечна претставка за повреда на право од работен однос Народниот 
правобранител утврди повреда на правата на учениците, затоа што  во дел од  основните 
училишта во Република Македонија како задолжителен втор странски јазик го изучуваат 
италијанскиот јазик, кој согласно утврдената наставна програма донесена од Бирото за развој 
на образованието не е утврден како задолжителен предмет. За наведеното отвори постапка по 
сопствена иницијатива, при што за случајот ги информира Државниот просветен инспекторат, 
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. По преземените 
мерки до Народниот правобранител беше доставено известување дека се констатирани 
неправилности во осум училишта во кои се изучува италијанскиот јазик спротивно на утврдената 
наставна програма донесена од Бирото за развој на образованието. 

Имајќи го предвид изнесеното Народниот правобранител укажа на повреда на правата на 
децата ученици во основните училишта, затоа што беа задолжени да изучуваат странски јазик 
кој не е опфатен со наставната програма. Меѓу другото, учениците беа оценувани за овој предмет 
иако не е дел од задолжителните образовни предмети, а дополнително оценката влијаеше на 
нивниот успех, со што беа тројно оштетени. Министерството за образование и наука, ниту 
Бирото за равој на образованието не се произнесоа дали  изучувањето на  италијанскиот јазик  
ќе се опфати со наставната програма како задолжителен втор странски јазик. 

Постапувајќи по две претставки од средношколки кои изразија незадоволство од добиената 
оценка по странски јазик (англиски јазик), Народниот правобранител утврди состојба која 
негативно се одразува на учениците кои полагаат државна матура, затоа што по доставен 
приговор и увид во тестот само усмено се информираат за причините поради кои истиот се 
прифаќа или одбива од надлежните комисии. Народниот правобранител покрена постапка по 
сопствена иницијатива заради заштита на правата и интересите на учениците кои полагаат 
испити од Државна матура, затоа што  на лицето кое приговара му се дозволува увид во тестот 
во Државниот испитен центар, но усмено добива објаснување за причината поради која ја 
добил оценката. Во Законот за средното образование и Правилникот за начинот на полагање 
и оценување на резултатите на учениците на испитите од државна матура во гимназиското, 
стручното и средното уметничко образование не се предвидува Државниот испитен центар да 
доставува писмени известувања на учениците кои се жалат за начинот на оценување или пак, 
на спроведување на испитите од Државната матура, со што според Народниот правобранител 
се врши повреда на правата на учениците. 

Во таа насока достави препорака до Државниот испитен центар за преземање мерки 
со цел изменување и дополнување на Правилникот  за начинот на полагање и оценување 
на резултатите на учениците на испитите од државна матура во гимназиското, стручното и 
средното уметничко образование. Во тој контекст, препорача уредување на постапката по 
доставување на приговорот, со цел на ученикот кој поднел писмен приговор да му се овозможи 
увид во одговорите, односно тестот, а по разгледување на приговорот писмено да биде 
известен за одлуката по истиот со образложение за причината за прифаќање или одбивање, 
со цел непречена натамошна заштита на правата. За наведеното Народниот правобранител 
одржа средба со претставници на Државниот испитен центар, при што ги информира дека не 
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Права на деца/лица со посебни потреби

Оваа извештајна година Народниот правобранител постапуваше по релативно поголем 
број на поединечни претставки за заштита на правата на децата/ лицата со посебни потреби 
во неколку области, меѓу кои најмногу за остварување на права од социјална заштита, како 
што се додаток за мобилност, слепило и глувост, за остварување на правото на образование и 
непречена здравствена заштита.

Првата од социјална заштита подносителите ги остваруваа по интервенција на Народниот 
правобранител пред надлежните центри за социјална работа и Министерството за труд и 
социјална политика,  а во однос на правото на образование и интервенирањето за обезбедување 
на бесплатен превоз на деца со посебни потреби со придружник, истото се прифаќаше во 
случаи кога беа исполнети законските услови. Народниот правобранител во сите случаи до 
училиштата и општините упатуваше укажување за почитување на Конвенцијата за правата 
на детето,  Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби и Законот за основното 
образование. 

Во врска со остварување на правото на здравствена заштита и здравствено осигурување 
на деца со посебни потреби, до Народниот правобранител претставка поднесе Здружението на 
граѓани родители на деца со посебни потреби „Ресурсен центар“, во која укажаа на повреда 
на правата на децата со посебни потреби од страна на Министерството за труд и социјална 
политика поради нејасна и непрецизна постапка за издавање на потврди за ослободување од 
партиципација на децата со посебни потреби, согласно постоечките законски прописи. Имено, 
во дописот Здружението наведе дека согласно досегашната практика и постоечките прописи, 
ослободувањето од партиципација родителите на децата со посебни потреби го докажувале со 
потврда добиена од страна на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. 

Во текот на постапувањето по претставките, Народниот правобранител констатира повреда 
на правата на децата со посебни потреби, затоа што  Фондот само ги известил родителите дека 
досегашниот начин повеќе не важи, но не дал објаснувања и напатствија како да постапат 
понатаму, односно кој треба да ги издаде ваквите потврди. Народниот правобранител упати 
укажување до Фондот за здравствено осигурување и Министерството за труд и социјална 
политика потсетувајќи на обврските од Конвенцијата и побара решавање на проблемот заради 
непречено остварување на правата на децата/лица со посебни потреби. Министерството за 
труд и социјална политика презеде дејствија и го извести Народниот правобранител дека 
се прифаќа укажувањето, по што ги задолжило центрите за социјална работа да издаваат 
потврда на корисниците на социјална заштита, врз основа на која службите во подрачните 
единици на Фондот за здравствено осгурување на Република Македонија им издаваа потврди 
за ослободување од партиципација за одредени здравствени услуги. 

Одделението за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби при Народниот 
правобранител, со цел да ги промовира правата на децата/лицата со посебни потреби, да ги 
информира за институцијата Народен правобранител, мандатот, улогата и надлежностите на 

е ефикасно ниту оправдано ученик прво да поднесе приговор, а потоа да му се дозволи да 
изврши увид во тестот. На тој начин при поднесување на приговорот ученикот само општо 
може да изнесува поплака и незадоволство од оценувањето на тестот во целина, но не и 
конкретно за определени прашања/задачи, затоа што нема претходен увид. Според Народниот 
правобранител, само на овој начин ќе се елиминира можноста од појавата на незадоволство 
кај учениците кои приговараат за испитите од државната матура, како и сомневањето во 
објективноста на оценувањето, со што ученикот ќе има писмено образложена одлука за 
основаноста или неоснованоста на приговорот, односно оправданоста на дадената оценка.

Државниот испитен центар писмено го извести Народниот правобранител дека ќе започне 
со активности за имплементација на неговите препораки по претходно добиена согласност од 
Државниот матурски одбор и министерот за образование и наука
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овој орган, да ги запознае со начините на нивно обраќање, како и да ги слушне размислувањата 
на оваа група граѓани за пристапот до правата во различни сфери од општественото живеење, 
во периодот март-април 2016 година реализираше едукативни и промотивни средби со децата/
лицата со попреченост и нивните родители/старатели, односно Здруженијата на лицата со 
посебни потреби.

Првата информативна средба ја одржа со претседателите на: Национален совет на 
инвалидските организации на Македонија, Национален сојуз на слепи на Република Македонија, 
Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Национален сојуз на лица со 
телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Македонија, Републички центар за поддршка на 
лица со интелектуална попреченост-Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната 
на Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија-
Македонски параолимписки комитет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република 
Македонија. По оваа средба реализирани се средби со родители на деца и лица со церебрална 
парализа, родители на деца со Даунов синдром членови на здружението „Трисомнија 21“, 
родители чии деца посетуваат дневен центар за деца со интелектуална попреченост „Порака“- 
Скопје, како и со членови на Здружението на слепи и слеповидни лица на град  Скопје.

Иницијативата на Народниот правобранител за средби со родители на деца/лица со посебни 
потреби на кои присуствуваа и лица со  различни видови на попреченост беше поздравена и 
позитивно оценета како можност отворено да ги изнесат согледувањата за потешкотиите со кои 
се соочуваат во пристапот до правата и за третманот од другите. Сите едногласно се согласија 
дека  лицата со посебни потреби без разлика дали се именуваат  како „лица со попреченост“, 
„лица со хендикеп“ или „лица со инвалидност“ и понатаму се на маргините на општеството, 
при што секојдневно се во борба за докажување дека нивните потреби мора да бидат земени 
предвид во контекст на човековите права. 

Очекувањата на лицата со посебни потреби и на нивните родители не се ништо повеќе од 
подигање на свеста за нивното постоење и неопходното решавање на проблемите; промовирање 
на правата на лицата со посебни потреби и обезбедување на услови за целосно уживање на 
човековите права кои не се привилегија; перцепирање на лицата со посебни потреби и нивно 
активно вклучување како граѓани на ова општество кои имаат подеднакво право како и другите 
на живот, создавање на семејство и одгледување на сопствени деца, право на образование и 
работа, учество во социјалниот живот... за што е потребно креирање на животна средина 
без бариери и охрабрување да живеат независно, придонесувајќи во општеството од секаков 
аспект, имајќи го предвид еднаквото достоинство и вредност на секое човечко суштество.
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• Нема значителен напредок во однос на 
ефикасноста на центрите за социјална 
работа за следење на вршењето на 
родителското право и реализација на 
нивните решенија за видување, со што 
правото на детето да одржува лични 
односи и контакти со родителот со кого 
не живее и понатаму првенствено зависи 
од волјата на родителот со кого живее;

• Педагошко-психолошките служби во 
училиштата не секогаш ги преземаат 
потребните мерки за превенција 
и заштита на децата од физичко и 
психичко насилство, вклучително и во 
случаи кога децата покажуваат одредено 
антисоцијално однесување; 

• Ранливите групи - деца на улица, деца 
упатени во воспитно поправен дом,  како 
и децата кои потекнуваат од семејства 
бездомници не можат да ги остварат 
загарантираните права на соодветен 
животен стандард, образование, 
здравствена заштита, домување... со што 
дополнително се изложени на ризици од 
секаков вид; 

• Отсуствува квалитетна регистрација и 
евиденција на непридружуваните деца 
бегалци/мигранти при нивниот влез 
и излез од државата, а недоволна е 
грижата на старателите кои во пракса не 
секогаш знаат каде им е штитеникот;

• Децата, а меѓу нив и тие со посебни 
потреби со потешкотии го остваруваат 
правото на образование, здравствена 
и социјална заштита, а политиките и 
прописите со кои се уредуваат правата 
на децата во овие области не се 
секогаш во нивен најдобар интерес;

• Правото на образование на децата 
во основните и средните училишта 
треба да е јасно утврдено и без 
недоречености. Недоволното познавање 
на  децата за нивните права е причина 
поради која не ги препознаваат 
повредите на правата, а и многу малку 
ги користат механизмите за нивна 
заштита и

• Во Законот за основното образование 
и другите законски и подзаконски акти 
кои се однесуваат на образованието, 
попреченоста отсуствува како основа за 
дискриминација, со што во редовните 
училишта  инклузијата е исклучок, а 
издвојувањето е правило.

Констатации
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ПРАВА ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Значително е намален бројот на претставките од областа на високото образование по кои 
Народниот правобранител постапуваше во текот на извештајниот период, иако од содржината 
на претставките неспорно произлегува дека проблемот за кој се бараше интервенција се 
однесува за состојба/и кои се однесуваат на поголем број лица, а преставката е доставена од 
еден подносител.

Имено, граѓаните бараа заштита на правата пред Министерството за образование и наука 
и органите во негов состав, како и пред други органи и високо образовни институции заради 
заштита на правото на упис на студии во сите степени (прв, втор и трет степен), издавање 
на уверение за завршен циклус на образование, одолжување на постапките за доделување 

• Да се преземат мерки за сеопфатна 
анализа и утврдување на причините 
за неефикасноста на Меѓуопштинските 
центри за социјална работа за 
спроведување на решенијата со кои го 
уредуваат начинот на видување меѓу 
дете и родител со кого не живее;

• Поголема посветеност на стручните 
служби и класните раководители за 
состојбите во нивните одделенија/
класови со цел да се спречи каков било 
вид на насилство над децата и меѓу 
децата во училиштата со вклучување 
на други стручни органи и институции, 
согласно најдобриот интерес на детето;

• Преземање на итни и неодложни 
мерки заради обезбедување непречен 
пристап и остварување на правата на 
децата загарантирани со Конвенцијата 
за правата на детето, почитувајќи го 
правото на живот и соодветен животен 
стандард, со што ќе се создадат 
реални услови за квалитетен живот на 
децата како припадници на ранливи и 
маргинализирани групи;

• Поголема и квалитетна регистрација и 
евиденција на непридружуваните деца 
бегалци/мигранти, како и сеопфатна 
грижа на старателите и другите 
органи за обезбедување на услови 
за остварување на нивните права и 
интереси;

• При донесувањето на политиките кои 
се однесуваат на децата и нивните 
права секогаш да се имаат предвид 
меѓународните стандарди кои налагаат 
непречен пристап до правата, 
согласно најдобриот интерес на детето 
и почитувајќи ги принципите на 
недискриминација, учество на детето и 
почитување на неговото мислење;

• Да се преземат мерки со цел 
проширување на постојните и 
воведување на нови содржини во 
учебниците во кои се изучуваат правата 
и обврските на децата и механизмите за 
заштита, како и поголемо вклучување 
на децата во процесите на одлучување 
за прашања кои ги засегаат децата и 
нивните права во училиштата;

• Потребно е да се хармонизира и 
усогласи регулативата во образованието 
на децата со посебни потреби со 
Конвенцијата за правата на детето и 
Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост, и во тој контекст да се 
измени и дополни Законот за основното 
образование во кој попреченоста ќе 
биде  основа за дискриминација, и да 
се дефинира инклузијата како дел од 
редовното образование,  со цел еднаков 
третман на децата со посебни потреби.

Препораки
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стипендии и кредити, ослободување од партиципација, како и за остварување на други права 
на студентите и вработените во високообразовните институции.

Во 2016 година беа доставени нови претставки од студенти, за проблем кој од страна на 
Народниот правобранител беше нотиран и во претходниот годишен извештај, а се однесува на 
неисплата на средства за изработка на магистерски и докторски труд од страна на Министерството 
за образование и наука. Народниот правобранител ја продолжи постапката по претставките 
примени во 2015 година, како и по новопримените претставки и достави укажување до 
Министерството за образование за исплата на средствата, имајќи ги предвид важноста и намената 
на истите. Министерството подолг период не презема мерки по укажувањето и ургенциите, 
поради што Народниот правобранител со Посебен извештај ја информира Владата на Република 
Македонија, која пак, го задолжи Министерството за образование и наука и Министерството за 
финансии да преземат мерки за надминување на констатираните слабости. 

Министерството го достави истиот одговор како и во 2015 година, односно дека исплатата 
ќе биде реализирана кога ќе има средства за таа намена, со што проблемот остана нерешен. 
Поради оваа состојба Народниот правобранител достави Информација до министерот за 
образование и наука за попречување на работата и непостапување по неговите укажувања, 
но до изготвување на овој извештај одговор не е доставен. Покрај ова и Министерството за 
здравство во извештајниот период не достави одговор за преземените мерки по иницијативата 
на Народниот правобранител за измена на Законот за здравствена заштита со цел ефикасно 
спроведување на специјализацијата и подобрување на квалитетот на едукацијата на носителите 
на секундарно и терцијално здравство во Република Македонија. Наместо одговор, во меѓувреме 
беа поднесени и усвоени измени и дополнувања на дел од одредбите на Законот за здравствена 
заштита, со кои многу состојби остануваат да се применуваат како и досега, без да се води сметка 
на подобрувањето на квалитетот на едукацијата на носителите на секундарното и терцијалното 
здравство. 

Народниот правобранител со повеќе ургенции до Министерството и лично до министерот 
за здравство побара решавање на статусот на сите специјализанти во Република Македонија, 
државните, приватните и кофинансираните приватни специјализанти, со цел да се придонесе 
кон стабилен, цврст и сигурен здравствен систем, а пред се безбедност на пациентите при 
остварувањето на здравствената грижа, но одговор не е доставен. 

Од друга страна, постапувајќи по претставка на група од 18 медицински лица - лекари кои 
укажаа на повреда на правата во процесот на реализација на огласот за нивна специјализација 
(вработување), Народниот правобранител утврди дека истите аплицирале на Јавниот оглас за 
запишување кофинансирана приватна специјализација, но не можат да го остварат правото 
поради непотпишување на договорите од страна на в.д. директорот на клиниката. Народниот 
правобранител, по преземените мерки констатира дека болниците во Тетово, Струга и Гостивар 
ги потпишале договорите со специјализантите, а само договорите од скопската клиника за 
трауматологија не беа потпишани. Поради тоа до ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар достави 
Укажување и  побара преземање на мерки и дејствија за надминување на состојбата, односно 
потпишување на договори со специјализантите во оваа клиника, што беше прифатено и 
Универзитетска клиника склучи договори за кофинансирана приватна специјализација со 18 
специјализанти. 

Народниот правобранител по писмено барање на помал број граѓани ги информираше за 
правата од областа на високото образование со давање на правни совети и за постапките за 
остварување и заштита на правата пред надлежните органи.
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Заштита на правата при спроведувањето на постапките за вработување и распоредување, 
исплата на плата и надоместоци од плата, заштита на правата поради изречен престанок на 
работниот однос, и заштита на правата во постапки по жалби/приговори во врска со работен 
однос беа најчестите основи по кои граѓаните поднесуваа претставки и бараа интервенција 
од Народниот правобранител во извештајниот период. Граѓаните најчесто укажуваа дека 
постапките за вработување се спроведувале спротивно на законските одредби и на објавениот 
оглас дека, кандидатот кој е избран не ги исполнува условите, а во дел од претставките 
укажуваа дека учествувале како кандидати и оствариле позитивни резултати во спроведените 

РАБОТНИ ОДНОСИ

• Поради непреземање мерки од 
Министерството за образование и наука 
поголем број граѓани се уште не можат 
да го остварат правото на исплата на 
средства за изработка на магистерски/
докторски труд, иако нивните барања се 
од 2010 година наваму и

• Министерството за образование и 
наука и Министерството за здравство 
со недоставување на одговори за 
преземените мерки по барањата на 
граѓаните, како и по интервенциите 
на Народниот правобранител, го 
попречуваат во работата, односно 
во заштитата на правата на 
граѓаните - студенти и вработени во 
високообразовните институции.

Констатации

• Итно преземање мерки од страна на 
Министерствотото за образование и 
наука за исплата на средствата на 
магистрантите и докторантите кои ги 
исполнуваат условите за еднократен 
паричен надоместок согласно Законот за 
научно-истражувачка дејност и

• Министерството за образование 
и наука и Министерството за 
здравство да преземат мерки за 
навремено и соодветно постапување 
по интервенциите на Народниот 
правобранител во врска со барањата 
на граѓаните, почитувајќи ја обврската 
која произлегува од Законот за 
народниот правобранител.

Препораки
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стручни испити и интервјуа, поради што очекуваа дека ќе го остварат правото на вработување 
во органот во кој аплицирале, но добиле известување дека не се избрани.

Постапувајќи по овие претставки кои најчесто се однесуваа за вработување во основните 
училишта и во јавните претпријатија и установи, Народниот правобранител поединечно го 
истражуваше секој од случаите,  барајќи информации од органот кој ја спроведе постапката 
за вработување во врска со целиот тек на постапката за избор. Притоа, посебно испитуваше 
дали доследно се применети законските одредби и дали избраниот кандидат ги исполнува 
условите според објавениот оглас. Во овие постапки заради целосно и правилно утврдување на 
фактичката состојба, Народниот правобранител ги вклучуваше надлежните инспекциски служби 
со барање за вршење надзор на законитоста на постапката за избор, при што во најголем број 
случаи не се констатирани повреди на правата од страна на работодавачите, а во случаите каде 
што беа утврдени одредени пропусти постапката за избор беше запрена по интервенција на 
Народниот правобранител.

Во однос на правото на вработување Народниот правобранител констатира дека поголем 
број од избраните кандидати од огласот објавен од ЈП „Македонски шуми“-Скопје се уште 
немаат засновано работен однос, иако од нивниот избор поминаа три години. Со ова се 
потврди констатацијата на Народниот правобранител дека групното вработување, на начин 
како што беше спроведено во конкретниот случај не дава позитивни резултати и е повеќе на 
штета отколку на корист на граѓаните. Имено, спроведување на проектите за вработување на 
поголема група на граѓани без претходно да се утврди потребата од кадар на секој од органите/
установите/институциите не е ефикасно, а кандидатите се доведуваат во заблуда дека ќе го 
остварат правото на вработување, што се потврди и со конкретниот случај,  во кој по три години 
од објавениот оглас кандидатите се уште немаат засновано работен однос. 

Горенаведената констатација се однесува и за групното вработување на лицата со 
инвалидност (попреченост). Народниот правобранител во извештајниот период спроведе 
истражување за состојбата со остварувањето на правото на вработување на лицата со 
инвалидност (попреченост), согласно Јавниот оглас на ЈП „Македонски шуми“-Скопје, кој исто 
така беше објавен кон крајот на 2013 година. Притоа, констатирани се бројни слабости во 
целокупната постапка за вработување на поголем број извршители (лицата со инвалидност), 
затоа што истата не е добро осмислена, конципирана, ниту благовремено реализирана. Пред 
објавување на Јавниот оглас не е утврдена реалната потреба за вработување на овие извршители 
во органите на државно и локално ниво, поради што поголем број лица со инвалидност правото 
на вработување го оствариле бавно и отежнато, а се уште има лица кои не го оствариле правото. 
Истражувањето покажа дека иако периодот од рангирањето на кандидатите кои ги исполнуваат 
условите до нивното преземање или вработување било предвидено да трае од 4-6 месеци, оваа 
постапка се уште не е завршена и трае 3 години по спроведениот оглас, и значителен број 
извршители не се вработени, не остваруваат плата и придонеси од плата, а не се ниту социјално 
осигурани.

Народниот правобранител констатира повреда на правата од работен однос на граѓани чие 
распоредување е спроведено врз основа на овластување, усна или писмена наредба, односно 
без да се донесе соодветен акт. Во овие случаи Народниот правобранител достави укажување 
за доследно применување на законските одредби во насока на донесување на соодветен 
акт-решение, затоа што усната или писмената наредба не можат да се сметаат како акт/и за 
спроведување на распоредувањето, што беше прифатено од мал број работодавачи, поради што 
граѓаните беа советувани да водат судски постапки за заштита на правата од работен однос. 
Од друга страна беа доставувани претставки од граѓани поради распоредувања на пониски 
работни места, или на работни места со исто звање во друг Сектор, како и за распоредување во 
друг град од местото на живеење на подносителите, но при постапувањето не се констатирани 
повреди на правата на подносителите.

На средина од извештајниот период поголем број претставки беа поднесени од страна 
на вработените во судската администрација кои изразија незадоволство од постапувањето на 
претседателите на судовите на кои Судскиот буџетски совет им доставил известување да донесат 
Наредба за начинот на пресметка на јунската плата за вработените во судовите, со намалување 
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на истата во висина од 40% од претходно исплатената плата за месец мај, поради учество во 
штрајк на судската администрација. 

Народниот правобранител, меѓу другото констатира дека со донесената наредба од страна 
на претседателите на судовите која е акт од општ карактер, всушност судовите им наложиле 
на надлежните служби да се изврши пресметка на плата со намален износ за сите вработени, 
без притоа да им се донесат поединечни решенија. Оттука, од една страна вработените немаат 
никакви сознанија за начинот на кој им е извршена пресметката на платите, и дали истата е 
согласно позитивните законски прописи, а од друга им е ускратено правото на жалба во случај 
на извршена неисправна пресметка и исплата на плата.     

Народниот правобранител побара од претседателот на Судскиот буџетски совет да го 
повлече Известувањето и да им укаже на претседателите на судовите да постапат во насока на 
изготвување Решение за плата за време на штрајк за секој вработен поединечно. Едновремено, 
на претседателите на судовите им достави укажување да преземат мерки наместо општа 
наредба, да се донесат поединечни решенија за секој од вработените кои учествувале во 
штрајкот. Ова, затоа што во решението секој вработен ќе има неспорен преглед за деновите во 
кои штрајкувал и за кои, согласно закон, му се исплатува 60% од платата. Воедно, вработениот 
ќе има преглед за деновите во кои користел платено отсуство и за кои се исплатува 100% од 
платата, како и за деновите кога користел неплатено отсуство, а за кои не му следува плата. 

Народниот правобранител потенцира дека само со прецизно изготвени Решенија кои имаат 
сила на правен акт, вработениот ќе може да поднесе жалба за евентуални неправилности во 
пресметката на плата за време на штрајк , а секој друг начин на отстранување на евентуалните 
грешки од страна на судот надвор од правната процедура  е недозволиво за кој било орган на 
власта, вклучително и  за судската власт.

Во овој контекст, Народниот правобранител укажа дека неопходноста за донесување 
на поединечни решенија за определување на плата за време на штрајк се потврдува и со 
Законот за судската служба кој предвидува должност на работодавачот правото на плата да се 
определи со поединечен управен акт - Решение за плата на судски службеник, што значи дека 
истото не може да се менува со колективна Наредба, туку единствено само со друг правен акт 
со иста правна сила, односно со Решение за плата за време на штрајк.

Меѓу другото, Народниот правобранител следејќи ја состојбата и постапувајќи по 
предмети во врска со овој проблем, констатира дека не секој претседател на суд постапил 
по Известувањето на Судскиот буџетски совет, напротив дел од претседателите на судовите 
правилно ги примениле одредбите од Законот за судски службеници и донеле поединечни 
решенија за плата на судските службеници за време на штрајк, а други не ги спровеле 
одредбите од истиот закон и целосно ги игнорирале заклучоците на Судскиот буџетски совет, 
па на вработените иако учествувале во штрајкот им исплатиле плата во цел износ.  

Укажувањето на Народниот правобранител не беше прифатено од ниту еден од 
претседателите на судовите до кои беше доставено истото, а кои пресметката на плата за 
време на штрајкот на вработените во судската администрација  ја извршиле врз основа на 
колективна наредба.

Во однос на претставките кои се однесуваа на исплата на помала плата од страна на 
приватен работодавач, помала исплата или воопшто неисплатени надоместоци за работа за 
време на празник, прекувремени часови и надоместок за ризик на работно место, бенифициран 
стаж и минат труд, како и за неизвршена исплата на отпремнина заради остварување на право 
на пензија, Народниот правобранител укажуваше платите и надоместоците од плата да се 
исплатуваат врз основа на договорите за вработување и утврдениот износ на плата, како и 
утврдените проценти за надоместоците од плата согласно законските прописи, а граѓаните беа 
и правно советувани да побараат заштита на правата во судска постапка.

Во однос на исплатата на надоместоците на плата согласно одредбите од Законот за 
работните односи, оваа извештајна година Народниот правобранител поднесе Иницијатива 
до Владата на Република Македонија за изменување и дополнување на одредбите од Законот 
за работните односи, од причина што утврди дека осигуреникот во случај на привремена 
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спреченост за работа поради болест која настапила пред да се исполнат 6 месеци од здравственото 
осигурување (особено во случаи кога станува збор за дијагнози кои се витално загрозувачки, 
како што се срцеви или мозочни удари и сл.) не може да оствари право на надоместок на плата 
поради спреченост за работа и истиот со таквото постапување е оштетен, а заштитени се Фондот 
за здравствено осигурување и работодавачот кои не исплаќаат надоместок на плата.

За Народниот правобранител правната норма утврдена во Законот за здравственото 
осигурување е на штета на вработеното лице, и не е во конзистентност со одредбите од 
областа на работните односи со кои е утврдено правото на надоместок на плата во случаите 
на неспособност на работникот за работа поради болест или повреди до 30 дена, и над 30 
дена. Истата е во спротивност и со принципите на правичност и праведност, со начелото на 
обезбедување на социјална правда, хуманизмот и солидарноста како темелни вредности на 
Република Македонија. 

Владата ја препрати Иницијативата до Министерството за труд и социјална политика кое 
пак, го извести Народниот правобранител дека предложената иницијатива ќе биде земена 
предвид во некое од следните изменувања и дополнувања на Законот за работните односи. 

Народниот правобранител во извештајниот период соработуваше со Државниот управен 
инспекторат кој по доставените барања за утврдување на фактичката состојба за конкретни 
предмети во целост постапуваше, а во случаите во кои Народниот правобранител утврдил повреда 
на постапката или нецелосна примена на законските одредби ги прифаќаше укажувањата, по 
што се носеа решенија за отстранување на констатираните повреди на правата на подносителите 
на претставките.

• И по три години дел од избраните 
кандидати од групните вработувања 
се уште не го оствариле правото на 
вработување. Не остваруваат плата 
ниту можат да користат права како 
невработени, со што им е отежната 
егзистенцијата; 

• Продолжува праксата да се врши 
распоредување на вработените со 
овластување, усна или писмена наредба 
без притоа да се донесе соодветен акт-
решение, што е спротивно на закон;

• Наместо со поединечно решение за 
пресметка на плата на вработените 
во судската администрација со 
Наредба како општ акт им е извршено 
намалување на плата за време на 
нивното учество на штрајк. Со Наредба 
не може, не е правно, ниту законски 
издржано да се регулираат лични, 
поединечни права, како што е правото 
на плата на вработените за време на 
штрајк и

• Работник-осигуреник во случај на 
привремена спреченост за работа 
поради болест која настапила пред да 
се исполнат 6 месеци од здравственото 
осигурување, не може да оствари 
право на надоместок на плата поради 
спреченост за работа, иако се работи за 
болест која е од витално-загрозувачки 
карактер. Ваквите одредби се на 
штета на работникот-осигуреник, а се 
заштитени работодавачот и Фондот за 
здравствено осигурување.

Констатации
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ИМОТНО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Како и години наназад, така и во 2016 година, најмногу од претставките од оваа област, 
беа за заштита на правата на граѓаните во постапките за денационализација, а во кој сегмент, 
Народниот правобранител, покрај останатото, повторно констатира редица неправилности во 
постапувањето и во примената на материјалното право.

Придонес за оваа состојба, која создава исклучително лоша слика за функционирањето 
на институциите на системот и неоправдано предизвикува штетни последици по однос на 
остварувањето на легитимните права и непосредни имотно-правни интереси на граѓаните-
подносители на претставки, имаат сите надлежни органи, почнувајќи од Министерството за 
финансии со неговите комисии за денационализација, Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Управниот суд и Вишиот управен 
суд.

Притоа, освен со потребата на државата бескрајно да го одолжува овој процес и барателите 
на денационализација во континуитет беспотребно да ги изложува на малтретирање, со ништо 
друго не може да се оправдаат големиот број случаи во кои поради отсуство на професионалност 
и стручност во работата, координираност и почитување на законски пропишаните правила 
на постапката, комплетирањето на предметите со потребните докази, обезбедувањето списи, 
наоѓање имот од ист вид, кој би се дал како надомест, обезбедување податоци за правосилност 
на одредени одлуки и слично, неретко да трае и со години. 

Донесувањето одлука во кој било степен на постапката, трае со години, а мериторно 
решавање на предмет за денационализација по тужба за управен спор, скоро и да не постои 

• Итно и неодложно да се преземат мерки 
за непречено остварување на правото 
на вработување на лицата избрани по 
објавените огласи за вработување на 
повеќе лица;

• Распоредувањата на вработените 
исклучиво да се вршат со донесување на 
соодветни акти-решенија, со почитување 
на правната регулатива од страна 
на работодавачот и во случаи кога 
навистина има реална потреба за тоа;

• Определувањето на плата за периодот во 
кој вработениот е во штрајк да се врши 
со донесување на Решение за плата 
за време на штрајк за секој вработен 
поединечно, за да може вработениот 
истото да го обжалби доколку смета дека 
решението е неосновано и

• Да се преземат мерки за измени и 
дополнувања на Законот за работните 
односи со цел работникот-осигуреник 
кој нема 6 месеци здравствено 
осигурување, а е со дијагноза од 
витално-загрозувачки карактер да 
има право на надоместок на плата 
поради привремена спреченост за 
работа на товар или на Фондот или на 
работодавачот.

Препораки
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иако под одредени услови законот неспорно тоа го дозволува, односно од аспект на заштита 
на човековите права, правната сигурност и владеењето на правото, нужно и го налага.

Токму затоа, интервенциите на Народниот правобранител скоро секогаш беа во насока на 
давање препораки или укажувања за конкретните предмети за денационализација приоритетно 
да бидат преземени дејства и тоа на начин што конечно ќе биде донесен правилен и законит 
управен акт. Меѓутоа, во оставениот рок, ниту еден предмет не беше решен со образложенија 
исклучиво од формален карактер, како што се  дека се уште се обезбедуваат докази дека, не 
е извршен увид на самото место дека, комисијата која треба да постапи во таа насока подолг 
период не функционира или има голем број предмети кои чекаат на ред дека, се чека одговор 
од други органи или институции и други слични изговори.

Народниот правобранител за одредени предмети за денационализација констатира дека 
од надлежните органи повеќе години ништо не било преземено за ажурирање на постапката, 
па дури по неговите интервенции, предметите дополнително и со месеци се бараа. Прашање 
пак, е по колку време, откако ќе бидат најдени, ќе бидат комплетирани и решени и дали некој 
воопшто ќе одговара за таквите пропусти во работењето и на граѓаните ќе им ја надомести 
неосновано предизвиканата штета.

Во овој сегмент и покрај постоењето законска обврска за прибавување и размена на 
докази и податоци по службена должност, постојат единици на локалната самоуправа 
(пример, Општина Карпош и Општина Центар), кои воопшто не постапуваат по барањата на 
Министерството за финансии за предмет за денационализација да им достават одреден доказ 
или некои други објаснувања и податоци, најчесто извод од урбанистички план кој бил во 
важност во моментот на поднесувањето на барањето за денационализација или кој, моментно 
е во важност.

Овие општини дури и од Народниот правобранител бараа за обезбедување на докази од 
овој вид, да ги советува граѓаните лично да се обратат до нив и откако ќе го платат потребниот 
надоместок, истите веднаш ќе ги добијат, па потоа самите да ги достават до надлежниот орган.

Оценувајќи ги овие наводи како потполно неосновани и констатирајќи повреда на 
уставните и законските права на граѓаните, со постапување спротивно на законските одредби, 
Народниот правобранител побара од нивна страна веднаш да биде постапено по предметните 
дописи за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, а за тие за 
кои не постојат објективни услови, на надлежниот орган да му го образложат карактерот на 
причините поради кои во моментот не може да биде постапено.

Слична состојба, Народниот правобранител констатира и по однос на претставките што 
се однесуваат за заштита на правата во постапките за приватизација на градежното земјиште, 
каде граѓаните многу ретко добиваат позитивно решение.

Впрочем, по сите интервенции на Народниот правобранител од Управата за имотно-
правни работи и нејзините организациски единици, без исклучок, се добиваат одговори дека 
предметите чекаат на ред за решавање дека, се обезбедуваат потребните докази дека органите 
или институциите од каде истите биле побарани не ги доставиле и слично.

Од нивна страна, а спротивно на прописите понекогаш се бара странките сами да ги 
обезбедуваат доказите, кои може и треба да бидат обезбедени по службена должност или, 
иако уште во почетокот на постапката е јасно дека барањето е неосновано, се изложуваат на 
трошоци за изработка на геодетски елаборати, а им се бараат и докази, кои неспорно дека не 
можат да ги обезбедат.

Ова во голем дел произлегува и од неинформираноста која категорија лица, под кои 
услови, пред кој орган (Управата за имотно-правни работи во Министерството за финансии, 
Министерството за транспорт и врски или единиците на локалната самоуправа), кога и согласно 
кои прописи, може да го оствари правото.

Во овој сегмент, Народниот правобранител ги потврди констатациите изнесени претходната 
извештајна година дека процесот на препраќање на барањата за приватизација (најчесто 
скопските), низ Републиката само дополнително ќе ја усложни постапката бидејќи странките 
беспотребно ќе бидат изложени на плаќање трошоци за доставување докази, а тешко ќе може 
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да го остварат  правото за непосреден увид во предметот и добивање информации за неговиот 
статус.

Врз основа на анализата на поединечните предмети што се однесуваат на приватизацијата 
на градежното земјиште, Народниот правобранител исто така, не може, а повторно да не укаже 
на околноста дали постојните законски решенија, кои многу често се менуваат, навистина се 
квалитетни и соодветни, односно одговараат на состојбата на самото место и може да овозможат 
успешно завршување на овој процес, а не да биде децениски, како денационализацијата.

Ова, особено што постојат не мал број барања за приватизација во кои граѓаните во 
катастарот не се евидентирани како корисници на земјиштето, иако неспорно го купиле и 
со децении непосредно и фактички го владеат, но имотно-правните односи со поранешните 
сопственици или нивните правни наследници останале нерешени, а поради изминатиот 
временски период, многу тешко или воопшто не може да ги решат, на начин како се предвидува 
во одредбите од постојните законски прописи.

Други такви причини се оние кои произлегуваат од ситуациите кога земјиштето или негов 
дел не се наоѓа во опфатот на урбанистичките планови, градежните парцели навлегуваат едни 
во други, за одредени градежни парцели на дел од земјиштето, наместо право на користење 
од непознати причини, постои запишано право на сопственост, а постојат и огромен број на 
објекти кои се уште не се легализирани, односно токму поради таквата состојба со земјиштето, 
граѓаните се оневозможуваат и во остварувањето на правото по тој основ.

Ваквата состојба произлегува и од постапувањето на Народниот правобранител по 
претставките за остварување права во Агенцијата за катастар на недвижности, каде граѓаните 
и покрај тоа што некогаш и по повеќе пати беспотребно плаќаат за добивање на бараната 
услуга или издавање на докази, сепак не може да го остварат правото да бидат запишани како 
носители на правото на сопственост.

Во работењето на катастарот, Народниот правобранител оваа извештајна година, 
констатира и случаи за селективно издавање имотни листови при исти правни околности и 
фактичка состојба, како и запишување на промени на носителите на правото на сопственост 
спротивно на законот.

Станува збор за случај во кој Центарот за катастар Скопје, без какво било условување 
или барање согласности, за вкупно 50 станови, издал имотни листови само на неколку станари 
иако е неспорно дека сите без исклучок, претходно извршиле легализација согласно одредбите 
од Законот за стекнување правен статус на бесправни објекти. За останатите станари, чиишто 
пријави упорно ги одбива, катастарот бара да достават согласност од Управата за јавни приходи 
и извршителот дека се согласни да се избрише хипотеката. 

Симптоматично е тоа што за становите кои се запишани, нема доказ дека катастарот 
постапил на таков начин, односно побарал изјави за согласност за бришење на запишаната 
хипотека.

Зачудувачки е и тоа што наместо целосно да го истражи случајот, директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, до Народниот правобранител достави одговор дека 
службените лица кои постапувале по пријавите за запишување на становите, самостојно донеле 
потврди во рамките на дадените овластувања и дека по службена должност нема да изврши 
поништување на имотните листови. Според него, бришењето на незаконски запишаните права, 
заинтересираните лица треба да го бараат во постапка со тужба пред Управниот суд.

Воедно, се повторува и состојбата, Секторот за контрола и надзор во Агенцијата за 
катастар на невижности по барањата на Народниот правобранител да не спроведува ефикасна, 
ефективна и квалитетна истрага и да предлага санкции за случаите на неспорни злоупотреби 
во предметното работење. Од повеќето случаи, како специфичен може да се истакне случајот 
кога во службената евиденција на катастарот стои дека запишувањето на промената на 
сопственост е извршено согласно нотарска исправа, а дополнително издадената потврда од 
посочениот нотар дека никогаш не издал исправа со таков број и датум и за тие странки, 
потполно се игнорира.
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По однос на работењето на скопскиот катастар, за кој се однесуваат и најголемиот број 
претставки, Народниот правобранител, оваа година, констатира и случаи на одолжување 
на постапките по одредени поединечни барања со непочитување на определниот рок за 
обезбедување на бараната услуга или издавање на потребниот документ, што се оправдува со 
зголемениот број на поднесени барања. Ваквата констатација се однесува и на обврската за 
доставување на објаснувања, информации и докази по поединечните предмети на Народниот 
правобранител, а по кои скопскиот катастар, не постапува во оставениот законски рок, 
со што директно го попречува во работата и го оневозможува остварувањето на правата на 
подносителите на претставки

• Најмногу од претставките од имотно-
правната област и во 2016 година 
се однесуваа за заштита на правата 
на граѓаните во постапките за 
денационализација, која од надлежните 
органи во континуитет се одвива со 
неправилности во постапувањето и 
примената на материјалното право;

• Одредени единици на локалната 
самоуправа (Општина Карпош и Општина 
Центар) и покрај постоењето законска 
обврска за прибавување и размена 
на докази и податоци по службена 
должност, воопшто не постапуваат по 
барањата на надлежните органи за 
одреден предмет за денационализација 
или приватизација на градежно земјиште 
да им достават докази или некои други 
објаснувања и податоци;

• Постапките за приватизација на 
градежното земјиште, се уште траат 
неоправдано долго, а граѓаните ретко 
добиваат позитивно решение;

• Селективно издавање имотни 
листови од Агенцијата за катастар на 
недвижности при исти правни околности 
и фактичка состојба, запишување на 
промени на носителите на правото на 
сопственост спротивно на законот, 
како и несоработка со Народниот 
правобранител.

Констатации
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Урбанизмот и градењето претставуваат сфера од особена важност за граѓаните на Република 
Македонија со оглед дека со уредувањето и хуманизацијата на просторот им се обезбедуваат 
услови за едно од основните човекови права т.е правото на сопствен дом, како предуслов за 
подигање здрава семејна заедница, урбано живеење и уредени сопственички односи.

Сето ова се обезбедува врз основа на правните норми каде се регулирани правата и 
обврските на граѓаните и другите субјекти, a oсновен орган надлежен за спроведување на овие 
закони е општината, како единица на локалната самоуправа, која во прв степен ги спроведува 
сите постапки од оваа област. Улогата на контролен и надзорен механизам врз извршувањето 
на работите од сферата на урбанизмот и градбата од општините, ја има Министерството за 
транспорт и врски.

Општопознатите состојби во оваа област, се повторуваат и во 2016 година, па до Народниот 
правобранител слично, како и претходните години, поднесените претставки вообичаено се 
однесуваат на непостапување на градежната инспекција, за постапки за извршување на управни 
акти за отстранување бесправни градби, одолжување на постапки за издавање одобрение за 
градење, односно за легализација на бесправно изграден објект и постапки за донесување или 
изменување на детален урбанистички план.

Во таа насока, во дел од претставките се изнесуваат и пoединечни сомнежи за тенденциозно 
однесување, политички влијанија и искористување на функцијата за лични интереси меѓу 
одредени носители на јавни функции, од една страна и од друга страна, на граѓани со различна 
партиска определба, во сите постапки, кои се поврзани или директно произлегуваат од сферата 
на урбанизмот и градбата.

Народниот правобранител констатира дека и покрај присутните проблеми од различен 
карактер, во единиците на локална самоуправа, во кои се водат постапките од областа на 

УРБАНИЗАМ И ГРАДБА

• Проверка на причините за 
повеќедецениското траење на процесот 
на денационализација, утврдување 
на евентуална одговорност за се уште 
нерешениот голем број такви предмети;

• Поедноставување на законската 
процедура со цел брзо и ефикасно 
остварување на правото за 
приватизација на градежното земјиште 
и за лицата кои не се запишани како 
негови корисници, а неспорно дека 
го стекнале со надомест и непречено, 
непосредно и фактички го владеат со 
децении и на него изградиле објекти;

• Сите органи, институции и единици 
на локалната самоуправа, без какви 
било исклучоци и условувања да ја 
почитуваат и да ја применуваат во 
своето работење, законската обврска 
за прибавување и размена на докази и 
податоци по службена должност;

• Ефективната и ефикасна истрага 
и контрола на законитоста во 
постапувањето на надлежните 
организациски единици и вработените 
служени лица, како и соработка 
со Народниот правобранител, не 
декларација, туку стандард во 
работењето на Агенцијата за катастар 
на недвижности.

Препораки
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урбанизмот и градбата, состојбите во текот на 2016 година имаат тенденција на благо 
подобрување, посебно во организацискиот дел.

Сепак, се уште делумно е присутна појавата на неажурност и недоволна кадровска 
екипираност во инспекциските служби, а во поголем дел од помалите општини, не се формирани 
ниту извршни служби.

Како и години наназад, така и во текот на 2016 година многу ретко или воопшто не се 
спроведуваа постапки за присилно административно извршување на извршни управни акти за 
отстранување на бесправно изградени објекти, повторно со разно разни изговори, но кои во 
ниту еден случај, не се законски засновани. Појава која остава многу лош впечаток во јавноста 
за објективно работење на надлежните органи, владеењето на правото и почитувањето на 
правата на граѓаните.

Притоа, кога станува збор за задоволување на лични или некои други интереси, во пракса 
не е секогаш така бидејќи селективно се пристапува кон преземање такви мерки без оглед на 
последиците и без претходно согледување на сите аспекти на случајот.

Имено, на жителка од Општина Ѓорче Петров од инспекциските служби на Општината Ѓорче 
Петров и беше срушен објект-бања, кој не го изградила таа, туку по налог на Градоначалникот 
на Град Скопје и со согласност на градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, на државно 
земјиште, го изградиле вработени во ЈП Улици и патишта.

Таквите пак, дејствија се преземени како компензација за тоа што претходно без каква 
било постапка за обештетување, а заради изградба на улица, нејзе и бил урнат постојниот 
објект со таква намена, изграден пред многу години.

Образложеното барање на Народниот правобранител за времено одлагање од извршување 
на предметното решение за уривање, спротивно на одредбите од Законот за народниот 
правобранител, кои задолжително налагаат безусловно постапување во таа насока, од 
Општината Ѓорче Петров, не беше испочитувано. Семејството од неколку члена и со малолетно 
дете, во пресрет на зимата и најстудениот период од годината, беше оставено да се снаоѓа како 
знае и умее.

Во овој контекст, повторно мора да се споменат и потешкотиите со кои Народниот 
правобранител се соочува во соработката со Општината Чаир, односно, недоставувањето 
одговори од нејзина страна, по ниту едно од предметните барања.

Народниот правобранител констатира и случаи во кои граѓаните се соочуваат со долги 
и сложени постапки за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти 
пред локалните одделенија за урбанизам. Причините за тоа, произлегуваат и од законската 
регулатива, која иако многу често трпи измени и дополнувања, постапката ја прави прилично 
сложена, што пак, доведува до нејзино одолжување. 

Впрочем, граѓаните од објективни причини не секогаш се во можност да ги обезбедат 
бараните докази или да ги решат спорните имотно-правни односи за објектот кој е предмет на 
легализација или за земјиштето на кое истиот е изграден. Делумно и од овие причини, голем 
број граѓани се уште ги немаат доставено ниту неопходно потребните геодетски елаборати.

Во една од таквите постапки, беше забележан и случај на тенденциозно одбивање на 
барањето на граѓанинот за утврдување на правниот статус на бесправно изграден објект, 
со елементи на дискриминација по основ на етничка припадност извршена од Општината 
Аеродром. По препорака на Народниот правобранител, во која беше потврдена таквата состојба, 
Министерството за транспорт и врски, го поништи како незаконито донесеното решение на 
Општината Аеродром, по што барањето беше позитивно решено. 

Недонесувањето на деталните урбанистички планови, односно нивното ненавремено 
изменување и дополнување, во кои треба да бидат преточени реалните потреби и интереси на 
граѓаните и истите да соодветствуваат со јавната инфраструктура, придонесува за дополнително 
одолжување на постапките за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти, 
како и за неможноста за остварување на правото на градба на нови или доградба на постојните 
објекти. 



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

90

Затоа, иако се изминати повеќе од 5 години од имплементацијата на Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти, поголемиот дел од предметите, се уште не се решени или 
постапката е прекината. Следствено на тоа, прашање е дали со постоечките нормативни 
решенија истите и ќе можат позитивно да бидат решение, без кај граѓаните во целост да се 
изгуби интересот за нивно завршување.

• Управните постапки, особено оние 
за утврдување на правниот статус 
на бесправно изградените објекти 
и натаму траат премногу долго, од 
една страна, како последица на многу 
комплицираната законска процедура, 
а од друга страна, главно поради 
инертниот, непрофесионалниот и 
неажурниот однос на надлежните 
органи;

• Неажурно и селективно постапување на 
инспекциските служби и

• Соработката на надлежните органи со 
Народниот правобранител со одредени 
исклучоци се уште не е на посакуваното 
ниво, односно и натаму e присутна 
појавата на ненавремено доставување 
на одговори на неговите барања 
поради што се неопходни дополнителни 
интервенции, со што постапката 
непотребно се одолжува.

Констатации

• Да се работи на подигање на свеста 
и одговорноста на државните 
службеници и одговорните лица во 
надлежните органи, со цел поголема 
професионалност, ажурност и законитост 
во постапувањето и одлучувањето на 
поединечните предмети;

• Да се зголеми превентивната активност 
на инспекциските служби преку почести 
увиди на теренот, а со цел да се намалат 
нелегалните градежни активности и 
рушење на бесправно изградените 
објекти и 

• Поголема ажурност на надлежните 
органи не само при постапувањето по 
барањата на физичките и правните 
лица, туку и во однос на обраќањата на 
Народниот правобранител до нив.

Препораки
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Заштита на уставните и законските права на граѓаните во станбената област и домувањето 
беа предмет на постапување на Народниот правобранител и во текот на оваа извештајна година. 

Притоа, продолжува праксата од претходните години на релативно мал број поднесени 
претставки од оваа област. Вообичаено, граѓаните се жалат во однос на неефикасното, 
неажурното и некоординираното работење на Комисијата за станбени прашања на Владата 
на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски и Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката и 
неговите подрачни единици.

Државата во текот на извештајната година презеде одредени активности со цел да им 
обезбеди на дел од своите граѓани соодветни услови за пристојно живеење. Во тој контекст 
од страна на надлежните министерства беше спроведена постапка за доделување на 73 
новоизградени станови во државна сопственост во Прилеп. Становите беа наменети за 
категоријата на граѓани кои се во социјален ризик, односно за корисници на социјална или 
постојана парична помош, за инвалидни лица или лица на кои им е потребна помош и грижа од 
друго лице и семејство со инвалидизирани лица, како и на деца без родители или родителска 
грижа. 

Целата постапка беше спроведена со голем број сомнежи за нејзината регуларност, поради 
што извесен број засегнати граѓани заштита побараа и од Народниот правобранител.

Постапувајки по овие претставки, Народниот правобранител констатираше дека на конеч-
ната листа на добитници на становите се најдоа 21 лице, кои не биле на прелиминарната 
листа. Поради тоа, Народниот правобранител побара од Министерството за транспорт и врски 
објаснување за причините за одбивање на барањата на подносителите за доделување на 
социјален стан, за правниот основ и критериумите по кои лица со поголем број бодови повисоко 
рангирани во прелиминарната листа, биле одбиени во конечната листа, а на нивно место лица 
со помал број на бодови, одеднаш се стекнале со правото на закуп на социјален стан. 

Сите добиени одговори беа идентични во смисла дека при одлучувањето и изборот на 
кандидатите за добивање на социјален стан под закуп не биле сторени никакви нерегуларности, 
па граѓаните чие барање било одбиено, односно биле избришани од конечната листа, беа 
упатувани во законскиот рок да покренат управен спор.

Народниот правобранител постапуваше и по неколку претставки за доделување на стан 
под закуп или за откуп на државен стан, по кои подносителите не добиле одговор на нивните 
барања од страна на Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, 
за што констатира дека постапките траат неоправдано долго. Во тој сегмент и Народниот 
правобранител се соочуваше со неажурноста во добивањето одговори од оваа Комисија или 
добивање одговори во кои скоро секогаш се наведуваше дека државата не може да постапи по 
одредено барање бидејќи во моментот нема слободни станови.

Во одредени случаи, поради неодговорно и ненавремено извршување на работите и нивно 
несоодветно планирање, правото остварено по овој основ долг период останува само на хартија, 
иако од лицата на кои им е доделен станот се бара да ги исполнуваат сите преземени обврски, 
вклучително и да го плаќаат месечниот закуп.

Само еден случај, во доволна мера ја отсликува оваа состојба, која не се случува првпат, 
туку станува и метод на работење на субјектите, вклучени во овој процес, а исклучиво е на 
штета на лицата на кои им е доделен стан. Имено,  од страна на Министерството за транспорт 
и врски, доделен е под закуп стан на лице со посебни потреби, но целосно руиниран и без 
постоење какви било основни услови за живеење. Поради тоа, старателот на ова лице повеќе 
пати безуспешно барал од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и 
деловен простор од значење за Републиката станот да се реновира, за да се обезбедат неопходни 
услови за живеење. 

Во контекст на спроведената постапка од Народниот правобранител беше утврдено дека 
Акционерското друштво не може да го санира станот од причина што нема избрано фирма која 

СТАНБЕНИ ОДНОСИ
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за неговите потреби ќе изведува такви градежно-занаетчиски работи. 
Заклучокот е јасен, евидентиран е случај кој единствено може да послужи само во 

статистичките бројки на државата за исполнување на една од нејзините надлежности бидејќи 
лицето на кое му е доделен станот иако ги исполнува сите услови и обврски од склучениот 
договор, не по свој вина, воопшто не може да го користи

• Недоволна координираност помеѓу 
органите, институциите и другите правни 
субјекти надлежни за одлучување по 
барањата за откуп на државните станови 
и за доделување на државни станови под 
закуп, поради што се пролонгираат овие 
постапки;

• Постапката за доделување на 73 
новоизградени станови во државна 
сопственост во Прилеп, е спроведена 
со голем број сомнежи за нејзината 
регуларност, кои Министерството за 
транспорт и врски соодветно не ги 
испита и

• Недоволна ажурност и ефикасност во 
работењето на Комисијата за станбени 
прашања на Владата на Република 
Македонија.

Констатации

• Воспоставување подобра координација 
меѓу органите, институциите и другите 
правни субјекти со почитување на 
законските рокови во постапките за 
откуп или доделување под закуп на 
државните станови;

• Министерството за транспорт и врски 
да воспостави соодветни внатрешни 
контролни механизми заради 
квалитетно испитување на регуларноста 
на постапките за доделување на 
станови во државна сопственост и

• Постапките по барањата на граѓаните 
да бидат поажурно спроведувани од 
страна на Комисијата за станбени 
прашања.

Препораки
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Правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право чие целосно 
и доследно почитување, претставува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот 
на граѓаните. Затоа, секој граѓанин е подеднакво должен да го штити, чува и унапредува 
природниот екосистем. 

Народниот правобранител со оглед на малиот број поднесени претставки за заштита на 
правата од оваа област, во рамките на надлежностите и оваа извештајна година продолжи во 
континуитет да ги следи состојбите во областа на заштитата на животната средина, со сите 
инструменти кои му стојат на располагање.

Во таа насока, беше користена секоја соодветна пригода да бидат упатени апели и барања 
до надлежните институции и поединци, во рамките на овластувањата и можностите, да преземаат 
мерки за подобрување на моменталната лоша состојба во оваа сфера, преку применување на 
општоприфатените меѓународни стандарди и нормативи од областа на екологијата.

Проблемот со аерозагадувањето е премногу сериозен и комплексен и за истиот придонесуваат 
пред се надлежните државни и локални власти, индустриските капацитети, но и самите граѓани. 

Загрижува фактот што државата, преку своите институции не посветува доволно внимание 
и грижа за зачувување на животната средина и природата и што не обезбедува доволно 
финансиски средства, неопходни за таа намена. Лошата координација меѓу надлежните органи, 
на државно и локално ниво, само дополнително го усложнува изнаоѓањето решенија за овој 
системски проблем и нивната практична имплементација. 

Државните органи честопати сакајќи да го заштитат социјалниот мир, спротивно на 
законските прописи и на штета на животната средина, со години ги толерираат големите 
индустриски капацитети како најголеми загадувачи, со тоа што им овозможуваат производниот 
процес да го извршуват без претходно да бидат запазени законските стандарди, односно без да 
бидат вградени соодветни заштитни филтри кои ќе спречат голем дел од штетните материи да 
бидат испуштени во амбиенталниот воздух. 

Големиот број постари моторни возила, кои не ги исполнуваат еколошките стандарди е 
исто така, еден од поголемите причинители за прекумерното загадување на воздухот. 

Во тој сегмент, секако дека не смее да се занемари ниту поразителниот факт дека свеста на 
граѓаните во однос на заштитата на животната средина е на многу ниско ниво што придонесува 
да живееме во услови на енормно загадување на воздухот, водата и почвата. 

За потврда дека еколошката свест е на многу ниско ниво, може да послужи податокот 
дека и во извештајната година бројот на претставки на граѓаните за оваа област од работата на 
Народниот правобранител е многу мал и не соодветствува со реалните проблеми, со кои сите 
секојдневно се соочуваме.

Народниот правобранител постапувајки по претставките, во своите обраќања до 
институциите бараше отстранување на одредени негативни појави и преземање превентивни 
мерки, истите да не се повторат. 

Впрочем, непотребно изгубените човечки животи и хаосот предизвикан од поплавите, треба 
да биде доволна лекција за сите дека градежниот шут не треба да се фрла насекаде, особено не 
во водите дека планините не треба да се опустошуваат со незаконско и неконтролирано сечење 
на дрвата и дека не треба неконтролирано да се гради.

Причините поради кои ни се случуваат ваквите појави ни се познати на сите, но прашањето 
е што прават општините, држава и сите заедно, за да дишеме чист воздух, да имаме чиста вода 
за пиење и сметот да го фрламе на соодветни депонии.

Тргнувајќи од значењето на правото на чиста и здрава животна средина, Народниот 
правобранител во 2016 година спроведе обемно истражување за состојбата со депонирањето и 
управувањето со сметот. За таа цел, покрај останатото, беа прибавени информации и податоци 
за сегашната состојба со депониите во секоја од општините во Република Македонија, а беше 
извршена и теренска посета на голем број позначајни депонии. Утврдената состојба е повеќе 
од алармантна, ако се има предвид дека на целата територија на државата само регионалната 

ЖИВОТНА СРЕДИНА
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депонија „Дрисла“ Скопје ги исполнува неопходните минимални услови, за обавување на 
дејноста со А интегрирана еколошка дозвола. 

Втората регионална депонија „Русино“ Гостивар, ни оддалеку не ги исполнува пропишаните 
стандарди, а сите други општини за потребите за депонирање на сметот користат свои локални 
депонии кои пак, исто така, работат надвор од предвидените нормативи, со што сериозно се 
доведува во прашање загадувањето на почвата, водата и воздухот, во пошироката површина 
околу депонијата.

Одговорноста за ваквите состојби секако дека првенствено ја имаат носителите на 
функции на централната власт и на единиците на локалната самоуправа, чиишто инспекциски 
служби по службена должност, недоволно се ангажираат за откривање и санкционирање на 
загадувачите на животната средина. Дури, 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 загадувачите или тоа го прават само во 
случаите кога треба да и се додворат на јавноста и граѓаните како гласачи. 

Особено загрижува немањето идеи и отсуството на планови и програми на властите за 
преземање мерки за превенција и санација на ваквите состојби. Преовладува и чувството 
дека наталожените проблеми во областа на животната средина, како да се на маргините на 
обврските на сите субјекти.

Поради овие состојби и причини, нивното решавање итно мора да стане државен 
приоритет.

• Посебно загрижува инертноста на 
надлежните органи и поединци, како на 
централната, така и на локалната власт, 
поради непреземање на конкретни 
мерки за намалување на загаденоста на 
воздухот. Со ваквиот однос покажуваат 
голема негрижа за здравјето на 
граѓаните, на кои им се повредува 
уставно загарантираното право за 
живот во здрава животна средина. Како 
последица на оваа недоволна грижа, 
нашите поголеми урбани центри се меѓу 
најзагадените во Европа;

• Властите на штета на животната 
средина, предолго ги толерираат 
големите индустриски капацитети 
за имплементација на еколошките 
стандарди, со тоа што им овозможуваат 
да работат без да вградат соодветни 
филтри,

• Граѓаните на штета на своето здравје ја 
плаќаат несоработката и префрлувањето 
на надлежноста за преземање на  
системски мерки помеѓу централната и 
локалната власт чии инспекциски служби 

недоволно се грижат за откривање и 
санкционирање на загадувачите; 

• Состојбата со депонирањето на отпадот 
е повеќе од аларманта. Во ниту една 
општина со ислучок на градот Скопје, 
нема депонија која ги исполнува 
минимум еколошките стандарди.Тоа 
се најчесто места на периферијата на 
населените места кои не се обележани 
ни оградени, ниту имаат чуварска 
служба, а единствено нешто што 
упатува дека тука се депонира отпадот 
се расфланиот смет околу патот и 
неподносливата миризба. Проектот за 
регионално депонирање на отпадот, 
според кој е предвидено изградба на 
осум регионални депонии во кои покрај 
прописното депонирање на отпадот, 
би се вршела негова селекција и 
рециклажа, далеку e од реализација и

• Властите во своите буџети издвојуваат 
минимални средства за кампањи за 
подигнување на еколошката свест кај 
граѓаните.

Констатации
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Втора година по ред претставките од областа на финансиите, се најмногубројни од вкупниот 
број поднесени претставки до Народниот правобранител.Тоа првенствено се должи на огромните 
проблеми со кои граѓаните секојдневно се судруваат и голготата низ која поминуваат, за да 
на ЈП Македонска радиотелевизија (МРТ) и Управата за јавни приходи (УЈП) им докажат дека 
неосновано им се утврдува и наплатува радиодифузна такса.

 Како показател дека нешто не е во ред со работењето на овие субјекти, кое предизвикува 
појави на масовно кршење на уставните и законските права на граѓаните, е и бројот на повеќе 
од 1000 претставки, поднесени за таа цел, до Народниот правобранител во 2016 година. Во таа 
насока, Народниот правобранител констатира непроменета состојба на се уште голем број лица, 
кои со години неосновано се евидентирани како обврзници за плаќање на радиодифузна такса, а 
одговорноста за тоа се префрла од МРТ на УЈП и обратно или внатре во нивните некоординирани 
служби и раководни лица.

Народниот правобранител постапувајќи по поединечни предмети, меѓу другото утврди и 
дека поради отсуство на потребната соработка на вработените во одделните сектори во МРТ, 
како и недоволната екипираност, граѓаните трпат штетни последици, на начин што неоправдано 
се одолжуваат постапките за одлучување по нивните барања за ослободување од радиодифузна 
такса, а со тоа и периодот на неосновано задолжување.

Притоа, неспорен факт е дека од МРТ по службена должност или по поднесените поединечни 
барања на граѓаните, воопшто или сосема ретко се врши ажурирање на Регистерот на обврзници 
за радиодифузна такса, со цел бришење на неосновано запишаните лица и отпис на долгот.

ФИНАНСИИ

• Надлежните под итно без одолжување 
да преземат конкретни мерки за 
намалување на загадувањето на 
воздухот. Овие мерки да бидат 
системски, наместо изнудени - 
досегашна пракса која очигледно не 
дава резултати;

• Нулта толеранција за сите поголеми 
индустриски капацитети како големи 
загадувачи, кои мора итно да ги 
исполнат предвидените еколошки 
стандарди  и да вградат заштитни 
филтри;

• Неопходна е поголема соработка и 
координација помеѓу централната и 
локалната власт кога станува збор 
за заштита на животната средина, 

од причина што алармантно лошата 
моментална состојба во оваа сфера 
изискува многу поголем ангажман и 
посветеност на сите институции посебно 
на инспекциските служби; 

• Без одлагање да се пристапи кон 
реализација на проектот за регионално 
управување со отпадот, односно 
веднаш да се отпочне со изградбата 
на депониите според сите еколошки 
стандарди и

• Властите покрај обезбедување поголеми 
финансиски средства, да изготват и 
реализираат програми за подигнување 
на еколошката свест кај граѓаните.

Препораки
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Причина за неоснованото задолжување со обврската за радиодифузна такса, а со тоа 
и блокирање на сметките е и фактот што УЈП, не ги зема предвид податоците, кои МРТ и ги 
дистрибуира, непосредно пред да се пристапи кон присилна наплата.Токму затоа на голем 
број граѓани, дополнително од УЈП неосновано им се блокираат трансакциските сметки и им се 
одземаат паричните средства, не се води грижа за заштита на нивниот углед и достоинство, како 
и за ограничувањата и изземањата од извршувањето, па и трошоците и таксите за постапката, 
во таквите случаи, неосновано паѓаат на нивен товар.

За нивното враќање, граѓаните мораат беспотребно да потрошат многу нерви и време и 
да поминат низ невиден бирократски лавиринт со одење на шалтерите на МРТ и УЈП.

Воедно, факт е дека и УЈП придонесува оддеднаш да се создаде огромен метеж на нејзините 
и шалтерите на МРТ, со честото јавно објавување повик и апелирањето граѓаните да ја платат 
радиодифузната такса или да проверат дали платиле и тоа, да и го докажат. Но прашање е 
дали тоа не може да се толкува и како закана бидејќи ги предизвикува граѓаните да постапат 
на таков начин и дали не служи како ефикасен метод за прикривање на нефункционирањето 
на системот и пропустите и слабостите во работењето. 

Имено од службите на УЈП не се вршат континуирани проверки и контроли, во смисла зошто 
извршените промени во Регистерот на обврзници, веднаш не се евидентирани во службената 
евиденција, зошто решенијата не можат уредно да се достават, зошто уплатите на граѓаните 
навремено не се прокнижени или зошто решенијата кои се донесени спротивно на законот, по 
службена должност не се сторнирани.

Што да се каже, освен осуда за масовните постапки за присилна наплата, кои се 
спроведуваат, понекогаш и во крајно несоодветни периоди од годината, како на пример, пред 
празници и за време на годишни одмори и кои најмногу ги погодуваат граѓаните. Поради 
ваквата состојба, Народниот правобранител скоро во секој поединечен случај, констатира 
кршење на уставните и законските права на подносителите на претставки како од МРТ, така 
и од УЈП. Конкретно, се уште спротивно на одредбите од соодветниот закон, решенија за 
утврдување радиодифузна такса добиваат повеќе членови од исто семејно домаќинство, потоа 
лица кои со години се исселени од државата и имаат живеалиште во друга земја, слепи лица, 
лица со оштетен слух итн. 

За отстранување на големиот број констатирани повреди, Народниот правобранител 
доставуваше препораки и укажувања неоснованите запишувања во Регистерот на обврзници 
за радиодифузна такса да бидат избришани, како и да бидат отстранети последиците настанати 
од неосновано извршената присилна наплата. Предметните интервенции, од МРТ и УЈП, во 
најголем дел неспорно и без условувања беа прифатени, со што подносителите успеваа да ги 
остварат своите права.

Меѓутоа, со години останува неисполнет делот од препораките кој се однесува на отпис 
на неосновано евидентираниот долг и враќање на наплатените парични средства. Ова, затоа 
што одлука со таква содржина од раководството на МРТ не се донесува, иако за овој проблем 
Народниот правобранител во изминатиот период со посебни извештаи, меѓу другото ги 
информираше и Собранието и Владата на Република Македонија.

Народниот правобранител по однос на УЈП, констатира и други пропусти во нејзиното 
работење, за кои пак, случаи од нејзина страна, понекогаш без какво било објективно 
образложение не се почитуваат ниту дадените интервенции за заштита на правата на граѓаните. 
Тоа особено се однесува за постапките за испитување на имотот и имотната состојба и 
задолжување со персонален данок на доход по основ на непријавени и неоданочени приходи, 
кои спротивно на законските прописи неоправдано се одоложуваат, не се почитуваат правните 
мислења и укажувања дадени во предметните судски одлуки и странките се држат во постојан 
страв и неизвесност.

Народниот правобранител постапува по случај, кој УЈП го води повеќе од десет години, 
а за кој и покрај бројните интервенции и доставената информација, лично до директорот, од 
непознати причини, повеќе од една година откако предметот е вратен од Управниот суд (кој 
неколку пати како незаконити ги поништува донесените решенија), се уште не е решен.
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Евидентирани се и случаи кога од УЈП се донеле одлуки, но примерок до странката не бил 
доставен подолг временски период, а такви дејства да бидат преземени по интервенцијата на 
Народниот правобранител.

За претставките кои се однесуваат за надлежности од Градот Скопје и другите единици 
на локалната самоуправа, Народниот правобранител и оваа извештајна година констатираше 
низа повреди на правата на граѓаните, кои исто така, се повторуваат во континуитет со години 
наназад.

Од Градот Скопје во постапките за присилна наплата на данок на имот, данок на промет 
на недвижности и права или некој друг данок, не се води сметка за почитување на уставните и 
законските права на граѓаните, односно истите постојано им се кршат, кога ќе се најдат во такво 
својство. Како единствен начин за наплата, во таквите постапки, скоро секогаш се применува 
блокирање на сметките на граѓаните во банка, кое пак, неспорно доведува до одземање на сите 
приходи, а не само 1/3 од плата/пензија. Присилната наплата од Градот Скопје, често пати се 
спроведува и врз приходите кои по закон се изземени и не можат да бидат предмет на наплата, 
а како што се паричните надоместоци по основ на социјална заштита.

Загрижувачки е тоа што од Градот Скопје, покрај ненавременото постапување или воопшто 
не се постапува по барањата на Народниот правобранител за добивање информации, објаснувања 
и докази за наводите во поединечните претставки, не се преземаат ниту мерки за спроведување 
на дадените препораки и укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди 
на правата на граѓаните. Притоа, иако во неколку наврати беа извршени увиди и остварени 
средби со надлежните раководни службени лица од Град Скопје, состојбата остана непроменета 
и без ефект бидејќи од нивна страна не се искажува разбирање и подготвеност за водење 
грижа во секојдневното работење за заштита и остварување на правата на граѓаните. 

Ставот на односните раководители е дека данокот мора да се наплати по која било цена, 
а почитувањето на законски пропишаните правила на постапката, може да се избегнуваат, 
вклучително и со толкување на законските одредби, на начин како им одговара и во зависност 
од моментните потреби.

Воедно, од нивна страна дури им се забележува на граѓаните што се обратиле и побарале 
помош од Народниот правобранител.
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• Секојдневните проблеми и голготата низ 
која поминуваат граѓаните за да на МРТ 
и УЈП им докажат дека неосновано им се 
утврдува и наплатува радиодифузната 
такса, основна причина втора година 
по ред претставките од областа на 
финансиите да бидат најмногубројни од 
вкупниот број поднесени претставки до 
Народниот правобранител,

• Одговорноста за непроменетата 
состојба со Регистерот на обврзници за 
радиодифузна такса, се префрла од МРТ 
на УЈП и обратно или внатре во нивните 
некоординирани служби и раководни 
лица,

• По службена должност или по 
поединечните барања на граѓаните, 
воопшто или сосема ретко се врши 
ажурирање на Регистерот на обврзници 
за радиодифузна такса, со цел бришење 
на неосновано запишаните лица, 

• Спротивно на законските прописи и со 
сериозни елементи на казниво дело УЈП 
во постапките за испитување на имотот 
и имотната состојба и задолжување 
со персонален данок на доход по 
основ на непријавени и неоданочени 
приходи, намерно ги одолжува, при тоа 
не почитувајќи ги правните мислења 

и укажувања дадени во предметните 
судски одлуки, со што странките се 
држат во постојан страв и неизвесност. 

• Одлука за отпис на неосновано 
евидентираниот долг за радиодифузна 
такса од раководството на МРТ не 
се донесува, иако за овој проблем 
Народниот правобранител во 
изминатиот период со Посебен извештај 
ги информираше и Собранието и 
Владата на Република Македонија,

• Oд УЈП, Градот Скопје и општините на 
голем број граѓани се уште неосновано 
им се блокираат трансакциските 
сметки и им се одземаат парични 
средства или во постапките не се води 
грижа за заштита на нивниот углед и 
достоинство, како и за ограничувањата 
и изземањата од извршувањето,

• Градот Скопје ја попречува работата 
на Народниот правобранител и го 
оневозможува остварувањето на 
уставните и законските права на 
граѓаните бидејќи ненавремено или 
воопшто не постапува по барањата, 
препораките и укажувањата за начинот 
на отстранување на констатираните 
повреди

Констатации
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Извештајниот период се карактеризира со претставки, во најголем дел поднесени поради 
проблеми произлезени од доминантната положба на правни субјекти (јавни претпријатија и други 
компании), кои даваат одредени услуги и неможноста граѓаните да ги остварат потрошувачките 
права.

Притоа, покрај тоа што граѓаните во сите овие случаи најчесто се лишени од основното 
потрошувачко право – правото на избор, тие дополнително наидуваат и на низа несоодветни 
постапување на давателите на услуги, пред се, на јавните комунални претпријатија.

Примерите за прекршувања на потрошувачките права констатирани од Народниот 
правобранител се многубројни, што пак, доведува до прашање колку во Република Македонија, 
во пракса се почитува девизата дека „потрошувачот е секогаш во право“.

Инаку, факт е дека граѓаните се повеќе стануваат свесни за своите права како потрошувачи, 
но исто така, факт е и дека бројот на злоупотреби и начинот на кој се прават од година во 
година, не се намалува, туку се зголемува.

Од предметното работење произлегува дека во најголем број граѓаните поднесуваа 
претставки за работењето на јавните претпријатија што вршат комунална дејност снабдување 
со вода и одведување на урбани отпадни води, а особено на ЈП Водовод и канализација – 
Скопје (ЈП).

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА

• Да се утврди одговорност за состојбата 
со огромниот број неосновани 
поединечни запишувања во Регистерот 
на обврзници за радиодифузна 
такса и за недонесувањето одлука 
од раководството на МРТ за отпис на 
неосновано евидентираниот долг за 
радиодифузна такса,

• Заради спречување неосновано 
предизвикување штетни последици, 
УЈП непосредно пред да пристапи кон 
присилна наплата на радиодифузна 
такса, по службена должност да ги 
ажурира податоците дистрибуирани од 
МРТ,

• Доследна примена од сите надлежни 
субјекти на одредбите за заштита на 
угледот и достоинството на даночните 
обврзници и за ограничувањето/
изземањето од извршување, нормативно 
пропишани во Законот за даночната 

постапка и Законот за даноците на 
имот,

• УЈП во постапките за испитување 
на имотот и имотната состојба и 
задолжување со персонален данок 
на доход по основ на непријавени и 
неоданочени приходи, итно да донесе 
законити акти во согласност со судските 
одлуки и укажувањата на Народниот 
правобранител, а надлежните да 
утврдат одговорност за досегашното 
непостапување. 

• Градот Скопје да ја надмине состојбата 
со попречувањето на работата 
на Народниот правобранител и 
непреземањето мерки за спроведување 
на дадените барања, препораки и 
укажувања за начинот на отстранување 
на констатираните повреди на уставните 
и законските права на граѓаните.

Препораки
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Народниот правобранител и оваа извештајна година, повторно констатираше повреди на 
правата на граѓаните произлезени од пропусти и неправилности во работењето на службите 
на ЈП и непочитување на одредбите од Законот за заштита на потрошувачите, Законот за 
снабдување со вода и одведување на урбани отпадни води и Законот за облигационите односи.

Издавањето вонредни сметки со енормно високи износи (почнувајќи од десетици и стотици 
илјади, па се до над милион денари), начинот на пресметка на потрошената вода, произлезен 
од отсуство на редовно читање на водомерите, несоодветна наплата по просек, како и неговото 
произволно одредување, неажурност на службените лица по барања за промена на броилата 
или пак, промена и во услови кога не е констатиран никаков дефект, исклучувања од мрежата 
спротивно на законски предвидените услови, беа случаите во кои Народниот правобранител 
утврдуваше состојба на повреда на потрошувачките права.

Во корелација со тоа, Народниот правобранител постојано и без исклучок,  укажуваше дека 
редовното отчитување на состојбата на водомерите е обврска која ЈП како давател на услуги е 
должно да ја спроведува, користејќи го овој механизам, точно да ја определи потрошувачката и 
до корисниците да доставува сметки согласно отчитана состојба на броилото, а не да постапува 
несовесно, нечесно и неоправдано да им предизвикува штета.

Впрочем, отсуството на преземање такви дејства, неспорно доведува до примена на 
задолжување по просек, што секогаш е на штета на граѓаните како корисници на услуги.

Ваквиот начин на работење во 2016 година, доведе до задолжување на голем број граѓани 
со вонредни сметки со огромни износи за потрошена вода и без образложение за кој период се 
однесуваат бидејќи сметките од нивна страна се редовно плаќани.

За ниту еден таков случај, ЈП не го посочуваше ниту правниот основ, согласно кој може 
на таков начин да постапува, а од неговите служби и раководни органи, се даваа нецелосни 
и крајно нејасни одговори, кои воопшто не ги содржат бараните објаснувања и докази за 
конкретниот проблем и начинот на кој истиот може да биде надминат. 

Имено, се наведуваше дека биле забележани големи разлики, па бидејќи истите веднаш 
не се фактурирале, дополнително морало да се изработуваат вонредните сметки на име на 
„надоврзана состојба“.

Што да се каже за еден од случаите, кога Народниот правобранител на барањето 
објаснување согласно кој правен основ за семејство од два члена месечно се фактурира по 100 
м3, од ЈП доби одговор дека тоа се прави „по одлука на колегиумот на ЈП“, кој воопшто не е 
негов орган, ниту има овластување за донесување одлуки со таква содржина.

Во овој сегмент, Народниот правобранител констатира и дека Комисијата за спорни сметки 
на ЈП, кога решава по поединечните барања од корисниците, постапува селективно и нееднакво 
и не одлучува исклучиво врз фактите кои произлегуваат од доказите доставени од граѓаните во 
прилог на барањата и доказите со кои располага од службената евиденција.

Комисијата, за исти случаи носи сосема различни одлуки, односно „совесно и професионално 
постапува и одлучува, само кога корисникот по сугестија на лице/а од ЈП, за обезбедување на 
неговото право, ќе поднесе ново - второ барање“.

Загрижува тоа што пропустите на кои беше укажано за секој поединечен случај и барањата 
на Народниот правобранител да се повлечат сите издадени вонредни и неосновани фактури, 
во кои е евидентирана „надоврзана состојба“ или месечна потрошувачка на вода по просек, 
определен без основ и да се изготват нови согласно одредбите од Законот за снабдување со 
вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и Методологија за утврдување на цената 
на водата за пиење и одведување на урбани отпадни води, од ЈП и односната Комисија не се 
прифатени.

Дури неспорен факт е дека нема никаква подготвеност и желба на раководството на ЈП 
за воспоставување ефектна соработка со Народниот правобранител и за преземање внатрешни 
истраги и санкционирање на вработените, кои со несоодветното извршување на работните 
обврски или со намерно непостапување предизвикале такви појави.

Дополнително, се оди во крајност, за што илустративен пример е околноста што директорот 
на правниот сектор на ЈП, против лице кое поднесе претставка до Народниот правобранител и 
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проблемот јавно го изнесе, поднесе тужба за утврдување граѓанска одговорност за клевета и 
од него бара надомест на штета.

Народниот правобранител иако за непочитувањето на предметните интервенции достави 
посебни извештаи до Управниот одбор на ЈП и до Градоначалникот на Град Скопје, со кои ги 
информира за состојбата, за да врз основа на дефинираните надлежности, преземат мерки 
за нејзино надминување и во неколку наврати ја информира и јавноста за таквата состојба и 
упати критика за работењето на ЈП, состојбата остана непроменета.

Градоначалникот на Град Скопје, се прогласи за ненадлежен, а Управниот одбор само 
формално побара од надлежните сектори на ЈП да бидат извршени проверки, а откако му 
беа доставени сосема истите објаснувања, како и претходно доставените до Народниот 
правобранител, ништо друго не презеде.

Народниот правобранител во текот на 2016 година по сопствена иницијатива постапуваше 
и со цел адекватно согледување на состојбата во поглед на отпишувањето на долг по основ на 
потрошена вода и одведување комунален отпад.

Лично од директорот на ЈП беа побарани објаснувања, информации и докази за правниот 
основ согласно кој од ЈП во текот на 2016 година или во некоја од претходните години е донесена 
одлука/одлуки за отпис, кој е предлагач, односно иницијатор за донесување одлука/одлуки 
со таква содржина, од чија страна е донесена одлука/одлуки со таква содржина (директорот 
на ЈП, Управниот одбор на ЈП или од некој друг орган), кому, зошто и за кој период е отпишан 
долгот, како и други информации во врска со спроведувањето на ваквиот процес.

Меѓутоа, ниту една од бараните информации, документацијата во врска со спроведувањето 
на ваквиот процес, заедно со списокот на лица  (граѓани и правни субјекти) на кои им е 
отпишан долг, не е доставена, со што Народниот правобранител е најгрубо попречен во 
работата и остварувањето на неговата функција за заштита на уставните и законските права 
на граѓаните. 

Оттука, останува сомнежот дека во случајот можеби станува збор за злоупотреба на 
ЈП, негов селективен пристап во отписот или намалувањето на долгови и овозможување 
привилегиран статус, само за одредени потрошувачи.

Како позитивна пракса на ЈП, единствено може да се посочи прифаќањето на интервенциите 
кои Народниот правобранител ги упатуваше за давање на можности за полесна отплата на 
долгот поради материјалната положба на граѓаните и нивната намалена економска моќ. 

До Народниот правобранител беа поднесени мал број претставки во кои граѓани се 
жалеа на услугите во врска со собирањето и транспортирање на комуналниот отпад, затоа 
што добивале сметки за услуга која воопшто не ја користеле (не биле поставени контејнери и 
сметот не бил собиран) или пак, дека им бил евидентиран долг, а сметките редовно ги плаќале.

По интервенциите на Народниот правобранител дел од граѓаните беа ослободени од 
плаќање на долгот, а беше констатирана состојба на неажурно раскнижување на уплатите 
од граѓаните и крајно игнорантски однос кон нив кога бараат дополнителна проверка во 
евиденцијата за примени уплати.

Комуналното претпријатие дури по предметните интервенции на Народниот правобранител 
ги вршеше неопходно потребните проверки во сметководствената евиденција, па така во 
неколку случаи и беа утврдени системски грешки, по што беа повлечени тужбените барања за 
платени сметки.

Во делот на потрошувачките права во врска со испораката на електричната енергија, 
продолжи практиката граѓаните да поднесуваат претставки во кои најчесто се жалат на 
исклучување од електродистрибутивната мрежа, да бараат интервенција во врска со регулирање 
на состојбата на евидентираниот долг, обезбедување на неговото плаќање на повеќе рати или 
за корекција на фактури. 

За одредени случаи, Народниот правобранител констатира дека ЕВН Македонија АД 
Скопје (ЕВН), во примената на мерката исклучување/прекин на испораката на електрична 
енергија, не секогаш пристапува подеднакво кон сите корисници.
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Имено, таквата мерка понекогаш ја применува и за стари долгови за чијашто наплата 
постојат правосилни судски одлуки или се води постапка за извршување, а не за неплатени 
тековни фактури. Воедно, ЕВН им ја прекинува испораката и на оние корисници кои имаат 
склучено спогодба за плаќање на долгот на рати, во состојба кога не платиле некоја од 
пристигнатите рати.

Притоа, за повторно приклучување, од корисникот се бара да го плати целиот долг 
одеднаш, како и да плати дополнителен паричен надомест иако се работи за дејствие кое се 
врши во рамките на редовните работни активности и не е од никакво значење за остварување 
на самото право. Исто така, само за одредени корисници, кои не ги платиле доспеаните фактури 
повеќе месеци се врши исклучување, а други се толерираат. 

Што се однесува на барањата на корисниците за плаќање на долговите на рати или за 
склучување анекси на постојните договори заради олеснување на условите за плаќање поради 
нискиот животен стандард и тешката финасиско-материјална состојба во која се наоѓаат, ЕВН 
оваа година согласно деловната политика не ги прифаќаше иако во праксата беа евидентирани 
и спротивни постапувања.

Во овој сегмент, Народниот правобранител констатира дека не постои општ акт, донесен 
согласно деловната политика на ова Друштво, со кој на единствен начин би било уредено 
прашањето за подмирување на заостанатиот долг на рати, а со што спрема сите потрошувачи 
во иста ситуација, ќе се постапува на ист начин, односно нема да има различни постапувања и 
склучување спогодби за плаќање долг од случај до случај.

По интервенциите за утврдување на моменталниот износ на долгот на корисниците, 
неговиот основ и податоците во поглед на преземените мерки за присилна наплата, Народниот 
правобранител, од ЕВН секогаш навремено и концизно беше информиран.

Сепак, неспорна состојба е дека на потрошувачите не им се даваат потполни информации 
за нивните долгови и тоа износот на главнината (поединечните месечни побарувања, по основ 
на потрошена електрична енергија), камати и трошоци на постапката, роковите на доспевање 
на секои поединечни парични обврски, начинот на пресметување на каматата, правниот основ 
на долгот, правниот основ на кој се пресметани трошоците на постапката, начинот на кој се 
пресметува исполнувањето на обврските, законски пропишаното овластување на должникот 
сам да го определи редоследот на исполнувањето на обврската и сл.

Во таа насока и пред доставувањето опомена за прекин на испораката на ел. енергија, на 
потрошувачите не им се нуди можност за исполнување на обврската на адекватен и прифатлив 
начин, без дополнително да бидат преземени такви дејства.

Следствено, општа констатација е дека надлежните државни органи, како и ЕВН, се уште 
не ги направија разбирливи и сосема јасни што опфаќаат термините „трошоци на јавниот 
снабдувач и ангажирана моќност“, причините поради кои тие паѓаат на товар на потрошувачите 
и причините зошто истите ги плаќаат и кога не трошат електрична енергија. 

Истото се однесува и на околноста зошто не се врши целосна либерализација на пазарот 
на електрична енергија и дали тоа е поповолно за граѓаните и другите субјекти или не, потоа 
дали и колку е оправдано и целисходно плаќањето трошоци за воспоставување приклучок на 
мрежата, зошто не се воведува законска обврска за месечно читање на броилата и забрана за 
паушално изготвување сметки, зошто не се создаваат претпоставки по службена должност да 
се вршат проверки на исправноста на мерните уреди бидејќи неефикасно и неблаговремено се 
постапува по пријавите за дефект или оштетување на мерните уреди, односно потрошувачот се 
исклучува ако не ја плати сметката за која приговарал и.т.н.

Натаму, со закон и на закон заснован пропис не се уредени посебни механизми за заштита 
на потрошувачите од категорија на домаќинства на чијшто член поради здравствената состојба 
може да му биде загрозен животот и здравјето со исклучување од системот за снабдување со 
електрична енергија.

Покрај тоа, мора да се преиспита и со закон да се уреди постојниот систем на програми 
за субвенционирање на електрична енергија, затоа што е крајно неефикасен и не помага на 
категоријата на која е наменет. Впрочем, уставно прокламираниот принцип дека Македонија 
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е социјална држава, мора да најде своја практична имплементација обезбедувајќи ефикасни 
претпоставки и субвенции навремено, а не со задоцнување од неколку години, да добијат и во 
континуитет да им бидат исплаќани на оние граѓани на кои им се најмногу потребни.

Крајно, со закон не е уредена ниту постапката за одлучување по приговорите на 
потрошувачите, па моментната состојба е постоење на неефикасно постапување и донесување 
одлуки, кои најчесто се без какво било образложение и нејасни. Од тие причини, потрошувачите 
остануваат ускратени за јасни и недвосмислени информации зошто нивните приговори се 
сметаат за неосновани, а не треба да се заборави дека тие немаат на располагање никаков 
инструмент за контрола на работата на овие субјекти, во постапката за одлучување за нивните 
потрошувачки права.Значително беше намален бројот на претставките, за услугите од фиксните 
и мобилните телефонски оператори и за испораката на топлинска енергија.

Народниот правобранител за незадоволството на граѓаните  од цените за дадените услуги, 
степенот на квалитет на услугите, содржината на понудените договори и обврските кои се 
приморани во претплатничкиот однос да ги прифатат, интервенираше директно во операторите, 
а во одредени случаи беше побарано преземање на дејства и од Агенцијата за електронски 
комуникации.

 На таков начин беше постапено во случајот кога од кабелски оператор бил заверен 
двегодишен договор за услуги со лице без деловна способност, а за кој по интервенцијата 
на Народниот правобранител и со посредство на Агенцијата, договорот беше раскинат без 
старателот на односното лице да плаќа пенали и без да му ги бара заостанатите месечни сметки 
за услугите.

Конечно, се уште останува проблемот кој со години го предизвикува гневот на исклучените 
потрошувачи заради задолжувањето со надоместокот за ангажирана моќност (фиксен дел) од 
надоместокот за топлинска енергија бидејќи состојбата е непроменета со оглед на фактот дека 
законската регулатива во 2016 година остана без измени.

Останатите претставки во врска со снабдувањето со топлинска енергија главно беа поради 
регулирање на состојбата со заостанат долг и разрешување на спорни состојби, произлезени од 
ненавремено евидентираната промена на сопственоста на становите.

• Се уште не е извршена целосна 
либерализација на пазарот на 
електрична енергија, отворена 
конкуренција и можност граѓаните 
слободно да го остварат основното 
потрошувачко право – правото на избор;

• Државата во доволна мерка не врши 
балансирање помеѓу економската 
добивка на субјектите кои ја продаваат 
енергијата и општиот интерес, 
енергијата да биде достапна по разумна 
и прифатлива цена за сите граѓани;

• Постојната законска рамка предвидува 
голема дискрециона моќ на 
регулаторните тела во определени 
сегменти од нивното работење, а 
нивната недоволна транспарентност, 

отчетност и отвореност доведува до тоа 
граѓаните да ги доживуваат не како 
заштитници на нивните права, туку 
како субјекти кои исклучиво работат во 
заштита на интересите на државата и 
монополите;

• Квалитетот на испорачаната енергија 
и дадените услуги се надвор од 
пропишаните стандарди и склучените 
договори за испорака и давање услуги, 
а инспекциите не вршат контрола;

• Не е воведена законска обврска 
за месечно читање на броилата и 
услови под кои може паушално да 
се изготвуваат сметки, поради што 
граѓаните и другите субјекти се 
изложуваат да плаќаат и нејасни 

Констатации
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„трошоци на јавниот снабдувач и 
ангажирана моќност“, трошоци за 
воспоставување приклучок на мрежата и 
слично, иако за тоа не постои оправдана 
причина, а им се наплатува и паричен 
надоместок за повторно приклучување, 
кој не е од значење за остварување на 
самото право;

• Нискиот животен стандард и намалената 
економска моќ, сериозни проблеми на 
дел од населението за навремено и во 
континуитет да ги покриваат трошоците 
за испорака на електрична енергија, 
за вода и други комунални услуги и 
ненавремена исплата на и онака малиот 
износ на субвенции за потрошувачката 
на енергија и други комунални услуги;

• ЕВН нема донесено општ акт со кој 
согласно деловната политика на 
единствен начин би било уредено 
прашањето за подмирување на 
заостанатиот долг на рати, а со што 
спрема сите потрошувачи во иста 
ситуација, ќе се постапува на ист 
начин, односно нема да има различни 
постапувања и склучување спогодби за 
плаќање долг од случај до случај;

• За најранливите категории 
граѓани, со закон не се пропишани 
начинот, постапката и условите за 
субвенционирање на електрична 
енергија и критериуми за стекнување 
на статус на заштитени потрошувачи 
од категоријата домаќинства на чијшто 
член поради здравствената состојба 
со прекинот на испорака на енергија 
може да му биде загрозен животот и 
здравјето;

• Не постојат општи акти со кои е уредена 
постапката на поднесување приговори 
на потрошувачите за висината на 
месечните фактури, ниту независно 
тело кое ќе обезбеди непристрасност 
и објективност во постапувањето и 

одлучувањето;
• ЕВН и другите даватели на услуги 

во примена на мерката исклучување 
од мрежата/системот, не секогаш 
пристапуваат на еднаков начин кон сите 
корисници и со доследно почитување 
на законски пропишаната процедура и 
услови;

• Непочитување на одредбите од Законот 
за заштита на потрошувачите, Законот 
за снабдување со вода и одведување 
на урбани отпадни води и Законот за 
облигационите односи од ЈП Водовод 
и канализација – Скопје (ЈП), со 
издавање вонредни фактури со енормно 
високи износи; 

• Комисијата за спорни сметки на ЈП, 
кога решава по поединечни барања 
од корисниците, постапува селективно 
и нееднакво и не одлучува исклучиво 
врз фактите кои произлегуваат од 
доказите кои граѓаните ги доставуваат 
во прилог на барањата и доказите со 
кои располага;

• Народниот правобранител е попречен 
во работата и остварувањето на 
неговата функција за заштита на 
уставните и законските права на 
граѓаните од директорот на ЈП Водовод 
и канализација, бидејќи ниту една од 
бараните информации за тоа кому, 
зошто, за кој период е  отпишан 
долгот и документацијата во врска со 
спроведувањето на ваквиот процес, 
заедно со списокот на лица  (граѓани и 
правни субјекти) на кои им е отпишан 
долг, не му е доставена, што остава и 
големи сомнежи во неговото законито 
работење и

• Проблемот кој со години го 
предизвикува гнев кај исклучените 
потрошувачи заради задолжувањето со 
надоместокот за ангажирана моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за 
топлинска енергија и натаму останува 
системски нерешен.

Констатации
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• Да се утврди дали одлагањето на 
целосната либерализација  на пазарот 
на електрична енергија е на штета 
на граѓаните или не, дали цените кои 
ги утврдува Регулаторната комисија 
за енергетика се реални или пак, се 
согласно потребите на државата и 
компаниите и по кои методологии се 
утврдени;

• Собранието на Република Македонија 
да организира надзорни расправи за 
разгледување на причините поради кои 
се донесуваат одлуките на регулаторните 
тела кои имаат обврзувачки карактер, 
за да се утврди дали се јасни, прецизни, 
објективни и изготвени од компетентни 
лица, а по што да усвои насоки за 
надминување на слабостите со цел 
граѓаните да ги остваруваат нивните 
легитимни права и правни интереси; 

• Преиспитување на законската рамка со 
цел одземање на дискреционата моќ на 
регулаторните тела бидејќи согласно 
Уставот на Република Македонија 
единствено Собранието може со Закон да 
утврдува права и обврски на граѓаните;

• Испорачателите на енергија и останатите 
даватели на услуги задолжително да 
испорачаат енергија и други услуги 
согласно стандардите и  преземените 
договорни обврски, а надлежните 
инспекции да вршат редовни контроли 
на квалитетот на испорачаната енергија 
и дадените услуги;

•  Да се воведе законска обврска за 
месечно читање на броилата, условите 
за паушално изготвување сметки да се 
сведат на минимум и да се преиспита 
оправданоста и целисходноста на 
плаќање трошоци за воспоставување 
приклучок на мрежата, или други слични 
трошоци за ситуации кога за тоа не 
постои оправдана причина, а повторното 
приклучување да биде бесплатно;

• Поради високите цени и ниската 
платежна моќ на граѓаните кои 
се наоѓаат во тешка финансиско 
материјална состојба, континуирано 
да им се овозможуваат подобри услови 
за плаќање на месечните сметки, да 
им се дава можност за склучување 
спогодби за плаќање на долговите на 
рати, како и реализација на кампањи со 
поволности за плаќање на долговите; 

• За најранливите категории 
граѓани, со закон да се пропишат 
начинот, постапката и условите за 
субвенционирање на енергија, како и 
критериуми за стекнување на статус на 
заштитени потрошувачи од категоријата 
домаќинства на чијшто член поради 
здравствената состојба со прекинот на 
испорака на енергија може да му биде 
загрозен животот и здравјето;

• Заради добивање реална и прифатлива 
цена за сите граѓани и други субјекти, 
Регулаторната комисија за енергетика 
при определувањето на цените на 
електрична енергија да не ги зема 
предвид трошоците кои се надвор 
од делокругот на работењето на 
компаниите, како и трошоците што не 
се однесуваат на давањето на услугата, 
за плаќање долг од случај до случај;

• ЕВН да донесе општ акт со кој согласно 
деловната политика на единствен начин 
ќе го уреди прашањето за подмирување 
на застанатиот долг на рати, а со што 
спрема сите потрошувачи во иста 
ситуација, ќе се постапува на ист 
начин, односно нема да има различни 
постапувања и склучување спогодби;

• Да се подготват и донесат акти со кои 
ќе се уреди постапката за поднесување 
приговори на потрошувачите за 
висината на месечните фактури и да се 
обезбеди непристрасно и објективно 
постапување и одлучување од 
независно тело по нивните приговори;

Препораки
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НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

Почитувањето на човековите слободи и права, еднаквоста и недискриминацијата како 
основни начела на демократијата и општествениот поредок се загарантирани со Уставот на 
Република Македонија и имплементирани преку референтната законска регулатива. Меѓутоа 
во пракса и покрај забраната од дискриминацијата како негативна појава со која одредено 
лице или група се доведува во нееднаква или пак, нерамноправна положба со друго лице или 
група е се поприсутна, што се потврдува и преку претставките  на граѓаните. 

Имено, Народниот правобранител констатира продолжување на  негативниот тренд на 
вршење на дискриминација во јавниот сектор кон кој надлежно постапува, иако за Народниот 
правобранител јавниот сектор несомнено треба да биде слика и пример на спроведување на 
позитивните законски норми преку кои се воспоставува систем на еднакви вредности кон сите 
граѓани, со што ќе се оствари позитивен ефект на делување и остварување на нивните права, а 
во случај на прекршување на нормите треба да претставува ефикасен коректив на спречување 
и санкционирање на овие појави.

Предметното постапување во 2016 година во областа на заштитата од дискриминација, 
за разлика од претходните две години бележи пораст за околу 20%, при што најбројни се 
претставките кои се однесуваат на дискриминација во работниот однос. Не се намалени 
поплаките на граѓаните за дискриминација по етничка основа, по нив следуваат претставките 
за заштита од вознемирување на работното место или мобинг, и за дискриминација по основ 
на употреба на јазик.

• ЕВН и другите даватели на услуги 
во примена на мерката исклучување 
од мрежата/системот, доследно да ја 
почитуваат законски пропишаната 
процедура и услови и секогаш да 
пристапуваат на подеднаков начин кон 
сите корисници;

• ЈП Водовод и канализација Скопје, 
веднаш да престане со праксата 
за издавање вонредни фактури, 
да го подобри своето работење од 
аспект на водење постојана грижа за 
правата на корисниците на неговите 
услуги, да не ја попречува работата 
на Народниот правобранител и да 
презема мерки за спроведување на 
барањата, укажувањата и препораките 
за отстранување на констатираните 
повреди на правата на граѓаните;

• Градот Скопје како основач на ЈП и 
другите надлежни органи целосно и 
сеопфатно да го испитаат сомнежот 
дали во случајот со отпис на долгот 
можеби станува збор за злоупотреба 
на ЈП, негов селективен пристап во 
отписот или намалувањето на долгови 
и овозможување привилегиран статус 
само за одредени потрошувачи и

• Проблемот со задолжувањето со 
надоместокот за ангажирана моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за 
топлинска енергија, конечно адекватно 
да се реши.

Препораки
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Врз основа на наводи за дискриминација во работен однос повеќето претставки се од 
граѓани од источниот дел на државата кои вршеле организиран превоз на патници со сопствени 
возила, при што биле задржувани по неколку часа од граничната полиција при излез од 
Република Македонија, за време на работењето, а кое задржување продолжило и по престанокот 
на вршењето на оваа професија. Ваквиот чин на задржување на граничните премини за нив 
претставува повреда на правата и ставање во нееднаква положба со превозниците кои работат 
за јавни или приватни фирми, за што посочија дека Министерството за внатрешни работи има 
формирано листа која ја злоупотребува на незаконски начин. 

Народниот правобранител побара информации од надлежните служби на граничната 
полиција, укажувајќи на забраната на дискриминација по кој било основ, како и на забраната или 
ограничувањето на слободата на движење на лицата кои професионално ја вршат оваа дејност. 
Меѓутоа, од страна на Министерството добивме информации со кои се негираше постоење на 
листа со лица вршители на превоз на патници или список на лица кон кои се преземаат посебни 
мерки. Немањето и неподнесувањето на доволно податоци од подносителите на претставките, 
како и временскиот период на сторените повреди го оневозможија Народниот правобранител да 
констатира постоење на дискриминација и повреда на нивните права, а со тоа и неможност да 
препорача или укаже на надлежните служби отстранување на констатираните повреди. 

Следејќи ја состојба со човековите права во услови на политичка криза во која се 
наоѓа државата, по спроведување на Пржинскиот договор  со кој во одредени Министерства 
беа назначени заменски министри, до Народниот правобранител беа доставени претставки 
од група вработени во  Министерството за труд и социјална политика и Министерството за 
внатрешни работи, со барање за заштита на правата од работен однос, укажувајќи на политички 
реваншизам од раководната структура. Постапувајќи по претставките Народниот правобранител 
констатира дека има елементи за водење на случаите по основ на политичка дискриминација, 
но подносителите на претставките стравувајќи за своите работни места изречно бараа истите 
да се водат како вознемирување на работно место-мобинг. Во меѓувреме, по повторната смена 
на раководството подносителите побараа запирање на постапувањето од страна на  Народниот 
правобранител.

Најголемиот број на постапки кои се водеа за дискриминација по етничка основа се 
претставките за кои од Министерството за внатрешни работи во изминатите години не беа 
прифатени препораките на Народниот правобранител, а поднесени од граѓани припадници 
на ромската заедница на кои не им било дозволено преминување на границите на државата. 
Во постапувањето по конкретните случаи, Народниот правобранител побара информации од 
надлежните служби на граничната полиција, укажувајќи на забраната од дискриминација по кој 
било основ, како и на забраната или ограничувањето на слободата на движење.  Во оваа насока 
Народниот правобранител искажува јавна критика кон граничната полиција на Министерството 
за внатрешни работи и нејзините претпоставени поради континуитетот и повторувањето на истите 
нерегуларности во текот на повеќе години, како и инертноста и непочитување на законските 
рокови за доставување на податоци и докази по конкретни предмети. Во насока на разрешување 
на овој проблем, а во функција на доследна примена на прописите, Народниот правобранител 
ја прифати поканата на Хелсиншкиот комитет за човекови права, кој во соработка со Мисијата 
на ОБСЕ во Скопје во текот на 2016 година, одржа дводневна обука за полициските службеници 
вработени во Граничната полиција, со цел да ги пренесе искуствата од работењето на Народниот 
правобранител по претставки кои се однесуваат на повреда на правата на слобода на движење, 
или сторена дискриминација по расна и етничка основа. 

За Народниот правобранител загрижува тоа што одредени државни институции не 
го почитуваат Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, а што произлегува од 
постапувањето по неколку претставки од граѓани од албанска заедница за дискриминација по 
основ јазик, поради тоа што во управна постапка не беше дозволена употреба на мајчиниот 
јазик од страна на Министерството за внатрешни работи, во постапка на доставување на акти 
и преписка со органот. По прибирање на сите релевантни докази од инволвираните страни, 
Народниот правобранител констатираше повреда на правото на употреба на мајчиниот јазик, 
поради што  достави укажување дека е потребно во прекршочната постапка која ја води 
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надлежниот сектор при Министерството, доследно да се применуваат Законот за прекршоците, 
Законот за кривичната постапка, Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, како и 
почитување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. 

По доставеното укажување, Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека 
е постапено по истото, со што подносителот на претставката го оствари своето право. Меѓутоа 
со ист проблем се соочил  во судска постапка пред Управниот суд на Република Македонија. 
Народниот правобранител постапувајќи по овој и друг предмет пред Управниот суд, констатира 
дека Управниот суд иако со актот за систематизација на работните места има утврдено место за 
преведувач нема вработено лице поради наводни финансиски причини. 

За Народниот правобранител наведеното обраложение не е прифатливо и оправдано, 
поради што побара и укажа судските одлуки на барање на граѓанин кој зборува различен 
јазик од македонскиот да бидат преведувани на неговиот мајчин јазик, согласно  законската 
регулатива. Укажувањето беше прифатено и Управниот суд преку Министерството за правда го 
изврши преводот на актите и истите ги достави до подносителите на претставките.

Народниот правобранител изрекува јавна критика  кон раководителите на СУГС „Марија 
Кири Склодовска“ - Скопје кои во постапка на трансформација на работен однос го имаат 
повредено правото на професорка која поднесе претставка за заштита од дискриминација во 
работниот процес. Имено, в.д. директорот кој бил на функција определено време, започнал 
постапка за трансформација на работниот однос од определено на неопределено време за 
подносителката на претставката која ги исполнувала сите потребни услови, при што постапката 
освен за професорката била поведена и за уште тројца нејзини колеги. Меѓутоа, со промена 
на директорот биле повлечени сите документи од општинската комисија која постапувала 
по процесот на трансформација на работниот однос, а при повторното доставување на 
документацијата, доставени се барања само за тројцата колеги, а не и за подносителката, со 
што таа е ставена во нерамноправна положба. 

Постапувајќи по овој предмет, Народниот правобранител констатираше дека во процесот 
на повлекување и повторно поднесување на документацијата, под неразјаснети околности 
е отстранет клучен документ за трансформација на работниот однос од неопределено на 
определено време од досието на професорката, поради што констатира повреда на нејзините 
права и упати соодветно укажување до директорот на средното училиште за да ја отстрани 
сторената повреда. Во одговорот, директорот и заменик директорот не ги прифатија укажувањата 
за начинот на отстранување на повредите, поради што подносителката на претставката беше 
упатена по судски пат да ги оствари своите права.

Во извештајниот период до Народниот правобранител беа доставени неколку претставки 
од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ во која се 
укажува на повреда на правото на образование, поради дискриминаторските содржини врз 
основ на припадност на маргинализирана група, родов идентитет и родово изразување, како и 
сексуална определба, во учебници кои се користат за настава на виско образованите студии на 
Филозофскиот факултет во Скопје и Факултетот за безбедност при Универзитетот Св. „Климент 
Охридски“-Битола. Народниот правобранител отвори постапка по поднесените претставки 
и се обрати до ректорите и Наставно-научните совети на споменатите факултети, односно 
универзитети со соодветно барање известување, и постапката е во тек.

Покрај предметното постапување, Народниот правобранител преку Одделението за зашти-
та од дискриминација и соодветна и правична застапеност продолжи да ја следи регулативата 
за антидискриминација, како и да учествува на настани, семинари и работилници за заштита од 
дискриминација и спроведување на начелото на соодветна и правична застапеност, на собири 
на кои се дискутираше за унапредувањето на човековите слободи и права на национално и 
локално ниво, како и за усогласување на домашната регулатива со меѓународните акти кои 
ја уредуваат оваа област. Во рамки на вонпредметното работење претставници на Народниот 
правобранител учествуваа и на неколку обуки и тркалезни маси каде дадоа свој придонес 
со нивното излагање. И покрај наведеното, Министерството за труд и социјална политика 
како носител на Законот за заштита и спречување од дискриминација го изостави учеството 
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Табела бр.1 Полова застапеност според вид на работно место и образование

М % Ж % М % Ж % М % Ж % М % Ж % М % Ж %

избрани или именувани лица 2611 1419 54,35 1192 45,65 1324 50,71 1124 43,05 25 0,96 47 1,80 27

раководни  работни места 9118 4868 53,39 4250 46,61 4273 46,86 3583 39,30 142 1,56 165 1,81 511 5,60 487 5,34 19 0,21 15 0,16

нерак. работни места 111398 55837 50,12 55561 49,88 19549 17,55 29271 26,28 2659 2,39 3224 2,89 25979 23,32 19234 17,27 7650 6,87 3832 3,44

вработени во органот 123127 62124 50,46 61003 49,54 25146 20,42 33978 27,60 2826 2,3 3389 2,75 26537 21,55 19748 16,04 7669 6,23 3847 3,12

11516

 В
ку

пн
о 
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аб
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СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Високо образованиеВработени по пол Вишо образование Средно образование Основно образование

ВКУПНО 123127 59124 6215 46285

Анализата на доставените податоци покажува дека од вкупниот број 123.127 вработени 
во институциите 62.124 се мажи (50,46%), а 61.003 (49,54%) се жени. Во однос на раководните 
работни места од табеларниот приказ констатација е дека застапеноста на женскиот пол на 
раководни работни места во институциитe изнесува 4.250 (46,61%), додека застапеноста на 
машкиот пол изнесува 4.868 (53,39%). Приближен е соодносот кај нераководните работни 
места меѓу жените и мажите, при што застапеноста на женскиот пол изнесува 55.561 (49,88%), 
додека застапеноста на машкиот пол изнесува 55837 (50,12%).

Од вкупниот број вработени во јавниот сектор, 59.124 (48,02%) се со високо образование 
од кои 33.978 (27,60%) се жени, а 25.146 (20,42%) се мажи, од нив, на раководни работни 
места 3.583 (39,30%) се жени, а 4.273 (46,86%) се мажи, додека на нераководни работни 
места 29.271 (26,28%) се жени, а 19.549 (17,55%) се мажи. Од изнесените податоци Народниот 
правобранител констатира дека и покрај тоа што од вкупниот број вработени во јавниот сектор 
со високо образование, жените се во поголем број од мажите, сепак последователно со години 
наназад на раководните работни места мажите се повеќе застапени.

Во однос на половата структура и степенот на вишото образование, од вкупниот број на 
вработени во јавниот сектор 6.215 (5,05%) се со вишо образование, од кои 3.389 (2,75%) се 
жени, а 2.826 (2,3%) се мажи. Од нив на раководни работни места 165 (1,81%) се жени, а 
142 (1,56%) се мажи. На нераководни работни места 3.224 (2,89%) се жени, а 2.659 (2,39%) 
се мажи. Врз основа на изнесените податоци, Народниот правобранител констатира дека со  
вишо образование во јавниот сектор повеќе се вработени жени отколку мажи, кој сооднос е 
еквивалент на раководни работни места. 

Од вкупниот број на вработени во јавниот сектор 46.285 (37,59%) се со средно 
образование, од кои 19.748 (16,04%) се жени, а 26.537 (21,55%) се мажи, од нив на раководни 
работни места 487 (5,34%) се жени, а 511 (5,60%) се мажи, додека на нераководни работни 
места 19.234 (17,27%) се жени, а 25.979 (23,32%) се мажи. Врз основа на овие податоци, 
Народниот правобранител констатира дека со средно образование во јавниот сектор повеќе 
се вработени мажи отколку жени, што се отсликува и на соодносот на раководните работни 
места.

на претставник на Народниот правобранител во работната група која врши подготовка на 
измени и дополнувања на овој Закон, иако во сите претходни активности и анализи, како и 
во изготвување на Националниот акциски план за имплементација на Законот за заштита и 
спречување од дискриминација, Народниот правобранител даде свој придонес со конкретни 
забелешки кон негово институционално адаптирање и имплементација на активностите кои 
произлегуваат од истиот.

И оваа извештајна година Народниот правобранител паралелено со истражувањето за 
согледувањето на состојбата за имплементацијата на начелото на соодветната и правична 
застапеност на заедниците, спроведе истражување и на половата и образовната структура кај 
вработените во 1270 институции, при што беше побарано во табеларен приказ да достават 
податоци за состојбата по однос на пол (вкупен број и број на избрани и именувани, раководни 
и нераководни работни места), и степенот на образование на вработените по пол и нивното 
распоредување на раководни, односно нераководни работни места во однос на степенот на 
образование.
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Анализата на податоците покажа дека од вкупно број на вработени во јавниот сектор 11.516 
(9,35%) се со основно образование, од кои 3.847 (3,12%) се жени, а 7.669 (6,23%) се мажи. 

Имајќи ја предвид ваквата состојба, Народниот правобранител повтоорно и оваа година 
укажува на потребата од почитување на принципот на еднаквост меѓу мажите и жените, односно 
соодветна распределба на работните места по основ на пол и степен на образование, особено на 
раководните работни места, односно соодветна распределба на работните места по основ на пол 
и степен на образование, особено на раководните работни места.

• Продолжува трендот на постоење  на 
дискриминацијата по етничка основа 
во јавната администрација, како и 
дискриминацијата во работниот процес 
со политички елементи. Вработените се 
свесни за постоење на дискриминација 
по овој основ, но плашејќи се за своите 
работни места бараат само заштита 
од мобинг(вознемирување на работно 
место).  

• Вознемирувањето на работното место 
или мобингот од страна на раководните 
структури во работниот процес е се 

позастапено, а раководните лица не ги 
препознаваат облиците и формите на 
оваа појава, како и инструментите и 
механизмите за заштита. 

• Недостасуваат квалитетни обуки 
за зајакнување на капацитетите 
на институциите, особено во 
Министерството за внатрешни работи 
кое продолжува со дискриминаторски 
дејствија и неосновано ограничување 
на слободата на движење на граѓаните.

Констатации

• Да се преземат мерки за искоренување 
на политичкото влијание во јавниот 
сектор и професионализација на 
администрацијата како сервис на 
граѓаните, со доследна примена на 
стандардите за еднаквост, толеранција и 
почитување на различностите.

• Спроведување на обуки за менаџментот 
и вработените во институциите со цел 
поголема информираност за заштита од 
вознемирување на работното место - 

мобинг, зајакнување на капацитетите, 
но и почести и поефикасни надзори на 
надлежниот инспекторат кој постапува 
во оваа сфера. 

• Воведување на задолжителни обуки во 
Министерството за внатрешни работи во 
контекст на едукација и задолжителна 
примена на домашните и меѓународните 
стандарди за спречување и заштита од 
дискриминација.

Препораки
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Во функција на следење на состојбите на почитувањето на примената на начелото на 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, Народниот правобранител 
и оваа извештајна година обезбеди податоци од институциите спрема кои надлежно 
постапува. 

Пред пристапување кон ова опсежно истражување, Народниот правобранител изврши 
ажурирање на институциите/установите, а воедно припреми нова електронска апликација за 
поефикасно спроведување на ова истражување преку која сите податоци во иднина ќе се 
преземаат од институциите по електронски пат, со цел да се заштеди на време и на средства.

По спроведеното ажурирање, моменталната база на податоци покажува постоење на 1270 
јавни институции/установи, така што нивниот број оваа извештајна година е поголем за 64 
институции/установи од минатата извештајна година, кога се сведуваше на 1206.

Постапувајќи во оваа насока, како и минатите години и оваа извештајна година Народниот 
правобранител со претходно подготвена табела, се обрати до 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. Писмени барања со подготвената електронска 
табела во (Ексел формат) за пополнување беа доставени до 1270 институции, од кои 1175 
институции/установи доставија податоци, а 95 институции и покрај писмените ургенции и 
телефонски контакти не доставија одговори. Па така наведуваме дека податоци не се добиени 
од Министерството за надворешни работи, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 
договор, Управата за водење на матичните книги, Управа за финансиска полиција, Биро за 
развој на образование, Биро за лекови, Медицинскиот факултет од Скопје, Правен и Економски 
факултет од Тетово, Општините Липково и Центар и други, со што ја попречија работата на 
Народниот правобранител. За институциите кои не одговорија на барањата на Народниот 
правобранител внесените податоци не се ажурирани и ја прикажуваат состојбата од минатата 
година. Истакнуваме дека Јавното обвинителство на Република Македонија и покрај нашето 
барање и укажување за потребата од доставување на податоци исклучиво за оваа институција, 
достави збирни податоци за сите обвинителства во Република Македонија, поради што 
податоците за обвинителството се преземени од минатата година.

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
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избрани или имен. лица 4 4 100,0

раководни  работни места 14 12 85,7 2 14,3
нерак. работни места 42 35 83,3 3 7,1 1 2,4 1 2,4 2 4,8
вработени во органот 60 51 85,0 5 8,3 1 1,7 1 1,7 2 3,3
избрани или имен. лица 4 3 75,0 1 25,0
раководни  работни места 50 38 76,0 11 22,0 1 2,0
нерак. работни места 231 160 69,3 60 26,0 2 0,9 4 1,7 3 1,3 2 0,9
вработени во органот 285 201 70,5 72 25,3 3 1,1 4 1,4 3 1,1 2 0,7
избрани или имен. лица 9 3 33,3 4 44,4 1 11,1 1 11,1
раководни  работни места 23 16 69,6 4 17,4 1 4,3 1 4,3 1 4,3
нерак. работни места 41 11 26,8 22 53,7 1 2,4 2 4,9 2 4,9 1 2,4 2 4,9
вработени во органот 73 30 41,1 30 41,1 1 1,4 3 4,1 3 4,1 3 4,1 3 4,1

Други

Кабинет на 
Претседателот на РМ-
Стручна служба

Собрание на РМ-
Стручна служба

Народен 
правобранител

Власи
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СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

Македонци БошњациАлбанци Турци Роми Срби

Збирен табеларен преглед за 2016 година
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избрани или именувани лиц 7 5 71,4 2 28,6

раководни  работни места 7 6 85,7 1 14,3
нерак. работни места 20 15 75,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0

вработени во органот 34 26 76,5 5 14,7 1 2,9 1 2,9 1 2,9

избрани или именувани лиц 10 7 70,0 2 20,0 1 10,0

раководни  работни места 9 8 88,9 1 11,1
нерак. работни места 13 12 92,3 1 7,7
вработени во органот 32 27 84,4 3 9,4 1 3,1 1 3,1

избрани или именувани лиц 13 7 53,8 4 30,8 2 15,4

раководни  работни места 13 11 84,6 1 7,7 1 7,7
нерак. работни места 17 14 82,4 1 5,9 1 5,9 1 5,9
вработени во органот 43 32 74,4 5 11,6 1 2,3 2 4,7 2 4,7 1 2,3

избрани или именувани лиц 13 11 84,6 2 15,4

раководни  работни места 1 1 100,0

нерак. работни места 12 9 75,0 3 25,0

вработени во органот 26 21 80,8 5 19,2
избрани или именувани лиц 29 18 62,1 9 31,0 1 3,4 1 3,4
раководни  работни места 1 1 100,0
нерак. работни места 58 44 75,9 10 17,2 3 5,2 1 1,7 0,0
вработени во органот 88 63 71,6 19 21,6 4 4,5 1 1,1 1 1,1

избрани или именувани лиц 23 17 73,9 6 26,1

раководни  работни места 7 6 85,7 1 14,3
нерак. работни места 70 64 91,4 1 1,4 2 2,9 2 2,9 1 1,4

вработени во органот 100 87 87,0 7 7,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0

избрани или именувани лиц 10 7 70,0 3 30,0

раководни  работни места 6 5 83,3 1 16,7

нерак. работни места 24 18 75,0 4 16,7 1 4,2 1 4,2 0,0

вработени во органот 40 30 75,0 7 17,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5
избрани или именувани лиц 33 31 93,9 2 6,1
раководни  работни места 4 4 100,0
нерак. работни места 74 48 64,9 21 28,4 1 1,4 2 2,7 2 2,7
вработени во органот 111 83 74,8 23 20,7 1 0,9 2 1,8 2 1,8

избрани или именувани лиц 10 6 60,0 2 20,0 1 10,0 1 10,0

раководни  работни места 1 1 100,0

нерак. работни места 6 6 100,0

вработени во органот 17 13 76,5 2 11,8 1 5,9 1 5,9

избрани или именувани лиц 5 3 60,0 1 20,0 1 20,0

раководни  работни места 128 117 91,4 6 4,7 2 1,6 3 2,3

нерак. работни места 321 271 84,4 33 10,3 3 0,9 1 0,3 8 2,5 4 1,2 1 0,3

вработени во органот 454 391 86,1 40 8,8 3 0,7 2 0,4 10 2,2 7 1,5 1 0,2

избрани или именувани лиц 10 7 70,0 3 30,0

раководни  работни места 24 15 62,5 8 33,3 1 4,2
нерак. работни места 85 53 62,4 26 30,6 4 4,7 1 1,2 1 1,2

вработени во органот 119 75 63,0 37 31,1 4 3,4 1 0,8 2 1,7
избрани или именувани лица
раководни  работни места 12 12 100,0
нерак. работни места 61 56 91,8 2 3,3 1 1,6 2 3,3

вработени во органот 73 68 93,2 2 2,7 1 1,4 2 2,7

избрани или именувани лиц 10 7 70,0 3 30,0

раководни  работни места 1 1 100,0

нерак. работни места 68 55 80,9 12 17,6 1 1,5

вработени во органот 79 63 79,7 15 19,0 1 1,3
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СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

Македонци Албанци

Врховен суд на РМ

Уставен суд на РМ

Државна комисија за 
спречување на 
корупцијата

Срби ВласиТурци Роми

Судски совет на РМ

Виш управен суд

Управен суд на РМ

Специјално јавно 
обвинителство

Јавно обвинителство 
на РМ/2013

Државно 
правобранителство 
на РМ

Совет на јавни 
обвинители

Народна Банка на 
Република 
Македонија

Државна изборна 
Комисија-стручна 
служба

Македонска 
академија на науките 
и уметностите 
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избрани или именувани ли 4 3 75,0 1 25,0

раководни  работни места 922 770 83,5 112 12,1 6 0,7 2 0,2 25 2,7 3 0,3 1 0,1 3 0,3
нерак. работни места 10637 8171 76,8 2067 19,4 116 1,1 76 0,7 141 1,3 15 0,1 34 0,3 17 0,2
вработени во органот 11563 8944 77,4 2180 18,9 122 1,1 78 0,7 166 1,4 18 0,2 35 0,3 20 0,2
избрани или именувани ли 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
раководни  работни места 43 23 53,5 18 41,9 1 2,3 1 2,3
нерак. работни места 98 40 40,8 47 48,0 5 5,1 1 1,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0
вработени во органот 145 65 44,8 66 45,5 6 4,1 1 0,7 2 1,4 2 1,4 2 1,4 1 0,7

избрани или именувани ли 4 4 100,0

раководни  работни места 52 41 78,8 8 15,4 1 1,9 2 3,8

нерак. работни места 171 97 56,7 64 37,43 1 0,6 1 0,6 4 2,3 0,0 2 1,17 2 1,2

вработени во органот 227 142 62,6 72 31,7 1 0,4 1 0,4 5 2,2 2 0,9 2 0,9 2 0,9

избрани или именувани ли 2 1 50,0 1 50,0

раководни  работни места 37 33 89,2 4 10,8

нерак. работни места 100 56 56,0 40 40,0 1 1,0 1 1,0 0,0 1 1,0 1 1,0

вработени во органот 139 90 64,7 45 32,4 1 0,7 1 0,7 0 0,0 1 0,7 1 0,7

избрани или именувани ли 11 5 45,5 5 45,5 1 9,1

раководни  работни места 118 108 91,5 8 6,8 1 0,8 1 0,8

нерак. работни места 887 657 74,1 159 17,9 27 3,0 10 1,1 18 2,0 3 0,3 8 0,9 5 0,6

вработени во органот 1016 770 75,8 172 16,9 28 2,8 10 1,0 19 1,9 3 0,3 8 0,8 6 0,6

избрани или именувани ли 3 2 66,7 1

раководни  работни места 16 14 87,5 1 6,3 1 6,3

нерак. работни места 188 156 82,98 15 7,979 3 1,6 1 0,532 5 2,7 2 1,06 4 2,13 2 1,064

вработени во органот 207 172 83,1 17 8,2 3 1,4 1 0,5 6 2,9 2 1,0 4 1,9 2 1,0

избрани или именувани ли 4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0

раководни  работни места 38 31 81,6 4 10,5 1 2,6 1 2,6 1 2,6

нерак. работни места 122 64 52,5 47 38,5 1 0,8 6 4,9 1 0,8 2 1,6 1 0,8

вработени во органот 164 96 58,5 52 31,7 2 1,2 1 0,6 8 4,9 2 1,2 2 1,2 1 0,6

избрани или именувани ли 2 2 100,0

раководни  работни места 15 9 60,0 6 40,0

нерак. работни места 37 9 24,3 24 64,9 1 2,7 3 8,1

вработени во органот 54 20 37,0 30 55,6 1 1,9 3 5,6

избрани или именувани ли 45 38 84,4 2 4,4 1 2,2 3 6,7 1 2,2

раководни  работни места 166 113 68,1 24 14,5 12 7,2 13 7,8 2 1,2 2 1,2

нерак. работни места 263 179 68,1 72 27,4 4 1,5 2 0,8 2 0,8 1 0,4 1 0,4 2 0,8

вработени во органот 474 330 69,6 98 20,7 17 3,6 2 0,4 18 3,8 3 0,6 1 0,2 5 1,1
избрани или именувани ли 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

раководни  работни места 26 21 80,8 5 19,2

нерак. работни места 231 125 54,1 75 32,5 7 3,0 6 2,6 12 5,2 2 0,9 4 1,7

вработени во органот 260 147 56,5 80 30,8 8 3,1 7 2,7 12 4,6 2 0,8 4 1,5

избрани или именувани ли 3 2 66,7 1 33,3

раководни  работни места 76 69 90,8 7 9,2

нерак. работни места 802 622 77,6 105 13,1 10 1,2 8 1,0 12 1,5 3 0,4 5 0,6 37 4,6

вработени во органот 881 693 78,7 113 12,8 10 1,1 8 0,9 12 1,4 3 0,3 5 0,6 37 4,2

избрани или именувани ли 3 2 66,7 1 33,3

раководни  работни места 36 31 86,1 3 8,3 1 2,8 1 2,8

нерак. работни места 182 88 48,4 78 42,9 5 2,7 4 2,2 3 1,6 2 1,1 1 0,5 1 0,5

вработени во органот 221 121 54,8 82 37,1 5 2,3 4 1,8 4 1,8 2 0,9 2 0,9 1 0,5
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надворешни 
работи/2015

Министерство за 
образование и наука

Министерство за 
одбрана

Министерство за 
правда

Бошњаци

Министерство за зем., 
шумарство и 
водостопанство

Министерство за 
инфор. општество и 
јавна администрација

Министерство за 
внатрешни работи

Министерство за 
економија

Министерство за 
култура
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Министерство за 
животна средина и 
просторно планирање

Министерство за 
здравство

Министерство за 
локална самоуправа
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избрани или именувани ли 5 3 60,0 2 40,0

раководни  работни места 64 56 87,5 6 9,4 1 1,6 1 1,6
нерак. работни места 197 148 75,1 28 14,2 5 2,5 4 2,0 4 2,0 1 0,5 5 2,5 2 1,0
вработени во органот 266 207 77,8 36 13,5 6 2,3 4 1,5 5 1,9 1 0,4 5 1,9 2 0,8
избрани или именувани ли 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3
раководни  работни места 43 35 81,4 3 7,0 3 7,0 1 2,3 1 2,3
нерак. работни места 289 206 71,3 60 20,8 4 1,4 7 2,4 5 1,7 5 1,7 2 0,7
вработени во органот 335 242 72,2 63 18,8 5 1,5 11 3,3 6 1,8 6 1,8 2 0,6

избрани или именувани ли 4 3 75,0 1 25,0

раководни  работни места 103 92 89,3 7 6,8 1 1,0 3 2,9

нерак. работни места 554 470 84,8 55 9,928 7 1,3 3 0,5 9 1,6 5 0,9 2 0,36 3 0,5

вработени во органот 661 565 85,5 63 9,5 8 1,2 3 0,5 9 1,4 8 1,2 2 0,3 3 0,5

избрани или именувани ли 2 1 50,0 1 50,0

раководни  работни места 78 67 85,9 6 7,7 2 2,6 1 1,3 1 1,3 1 1,3

нерак. работни места 219 128 58,4 11 5,0 34 15,5 32 14,6 6 2,7 5 2,3 3 1,4

вработени во органот 299 196 65,6 18 6,0 36 12,0 33 11,0 7 2,3 5 1,7 4 1,3

избрани или именувани ли 1 1 100,0

раководни  работни места 8 8 100,0

нерак. работни места 373 338 90,6 19 5,1 2 0,5 5 1,3 3 0,8 3 0,8 3 0,8

вработени во органот 382 347 90,8 19 5,0 2 0,5 5 1,3 3 0,8 3 0,8 3 0,8

избрани или именувани ли 1 1 100,0

раководни  работни места 12 11 91,7 1 8,3

нерак. работни места 13 10 76,92 3 23,08

вработени во органот 26 22 84,6 3 11,5 1 3,8

избрани или именувани ли 1 1 100,0

раководни  работни места 27 16 59,3 9 33,3 1 3,7 1 3,7

нерак. работни места 79 44 55,7 22 27,8 3 3,8 2 2,5 2 2,5 3 3,8 2 2,5 1 1,3

вработени во органот 107 61 57,0 31 29,0 3 2,8 2 1,9 2 1,9 4 3,7 2 1,9 2 1,9

избрани или именувани лица

раководни  работни места 42 39 92,9 1 2,4 2 4,8

нерак. работни места 1814 25 1,4 1560 86,0 128 7,1 76 4,2 7 0,4 1 0,1 17 0,9

вработени во органот 1856 25 1,3 1599 86,2 129 7,0 76 4,1 7 0,4 1 0,1 19 1,0

избрани или именувани ли 31 21 69,7 7 21,2 1 3,0 1 3,0 1 3,0

раководни  работни места

нерак. работни места 51 46 88,2 4 9,8 1 2,0

вработени во органот 82 67 81,7 11 13,4 2 2,4 1 1,2 1 1,2
избрани или именувани ли 138 120 87,0 14 10,1 2 1,5 2 1,5

раководни  работни места 5 4 80,0 1 20,0

нерак. работни места 236 186 78,8 33 14,0 6 2,5 2 0,9 4 1,7 5 2,1

вработени во органот 379 310 81,8 48 12,7 8 2,1 2 0,5 4 1,1 5 1,3 2 0,5

избрани или именувани ли 89 60 67,4 22 24,7 2 2,3 3 3,4 2 2,3

раководни  работни места 5 4 80,0 1 20,0

нерак. работни места 234 196 83,8 25 10,7 2 0,9 2 0,9 8 3,4 1 0,4

вработени во органот 328 260 79,3 48 14,6 4 1,2 2 0,6 11 3,4 1 0,3 2 0,6

избрани или именувани ли 378 307 81,2 44 11,6 2 0,5 9 2,4 6 1,6 6 1,6 4 1,1

раководни  работни места 27 24 88,9 3 11,1

нерак. работни места 1947 1552 79,7 276 14,2 30 1,5 24 1,2 23 1,2 23 1,2 10 0,5 9 0,5

вработени во органот 2352 1883 80,1 323 13,7 32 1,4 24 1,0 32 1,4 29 1,2 16 0,7 13 0,6

Апелациони судови

Основни судови

Служба за општи и 
заеднички работи

Секретаријат за 
законодавство

Секретаријат за 
европски прашања

Секретаријат за 
спроведување на 
Рамковниот 
договор*/2015

Виши јавни 
обвинителства/2015

Основни јавни 
обвинителства

Генерален 
секретаријат
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избрани или именувани лиц 2 1 50,0 1 50,0

раководни  работни места 153 107 69,9 40 26,1 2 1,3 3 2,0 1 0,7
нерак. работни места 1338 994 74,3 288 17,0 8 0,6 5 0,4 17 1,3 19 1,4 2 0,1 5 0,4
вработени во органот 1493 1102 73,8 329 22,0 8 0,5 5 0,3 19 1,3 22 1,5 2 0,1 6 0,4
избрани или именувани лиц 19 14 73,9 5 26,1
раководни  работни места 49 34 72,3 13 23,4 2,1 2 2,1
нерак. работни места 1017 785 76,7 163 15,8 18 1,5 25 2,6 8 1,0 12 1,4 3 0,4 3 0,7
вработени во органот 1085 833 76,8 181 16,7 18 1,7 25 2,3 8 0,7 12 1,1 3 0,3 5 0,5

избрани или именувани лиц 104 86 82,7 12 11,5 0,0 1 3 2,9 1 1

раководни  работни места 683 494 74,2 161 20,6 7 1,7 1 0,3 5 1,1 3 0,4 2 0,3 10 1,4

нерак. работни места 4899 3728 75,3 874 18,8 101 2,0 38 0,7 80 1,6 33 0,7 11 0,2 34 0,7

вработени во органот 5686 4308 75,8 1047 18,4 108 1,9 40 0,7 88 1,5 37 0,7 14 0,2 44 0,8

избрани или именувани лиц 20 13 65,0 7 35,0

раководни  работни места 47 41 87,2 6 12,7

нерак. работни места 757 641 84,7 90 11,9 2 0,3 4 0,5 9 1,2 10 1,3 1 0,1

вработени во органот 824 695 84,3 103 12,5 2 0,2 4 0,5 9 1,1 10 1,2 0 0,0 1 0,1

избрани или именувани лиц 182 102 56,0 61 33,5 10 5,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5 2 1,1 2 1,1

раководни  работни места 1107 947 85,5 114 10,3 9 0,8 1 0,1 14 1,3 10 0,9 4 0,4 8 0,7

нерак. работни места 10690 8037 75,2 1995 18,7 187 1,8 98 0,9 148 1,4 101 0,9 42 0,4 82 0,8

вработени во органот 11979 9086 75,8 2170 18,1 206 1,7 102 0,9 163 1,4 112 0,9 48 0,4 92 0,8

избрани или именувани лиц 105 79 75,2 23 21,9 1 1,0 2 1,9

раководни  работни места 1275 1031 80,9 168 13,2 13 1,0 4 0,3 28 2,2 21 1,6 4 0,3 6 0,5

нерак. работни места 16442 12352 75,1 2428 14,8 348 2,1 755 4,6 279 1,7 78 0,5 89 0,6 113 0,7

вработени во органот 17822 13462 75,5 2619 14,7 362 2,0 759 4,3 309 1,7 99 0,6 93 0,5 119 0,7

избрани или именувани лиц 194 163 75,6 24 17,6 4 4,2 2 0,8 1 1,7

раководни  работни места 2423 2002 83,4 248 9,9 36 1,3 3 0,0 62 2,6 30 1,4 14 0,6 28 0,9

нерак. работни места 17032 13861 81,5 2134 12,3 198 1,1 199 1,2 286 1,8 98 0,5 101 0,6 155 0,9

вработени во органот 19649 16026 81,6 2406 12,2 234 1,2 202 1,0 352 1,8 130 0,7 115 0,6 184 0,9

избрани или именувани лиц 282 177 66,4 87 26,1 8 2,7 8 2,8 1 0,4 1 0,4 0,0

раководни  работни места 368 230 53,3 105 37,9 19 6,2 1 0,5 2 7 0,5 4 1,4

нерак. работни места 19793 12923 65,1 5.478 28,5 733 3,1 115 0,6 191 1,1 86 0,4 88 0,3 179 0,9

вработени во органот 20443 13330 65,2 5670 27,7 760 3,7 116 0,6 201 1,0 94 0,5 89 0,4 183 0,9

избрани или именувани лиц 122 99 80,3 16 16,9 2 2 1,6 2 1

раководни  работни места 107 65 59,4 34 35,4 4 2,1 1 1,0 3 2,1

нерак. работни места 7851 5470 72,6 2.002 23 147 1,5 23 0,3 112 1,4 56 0,6 10 0,1 31 0,3

вработени во органот 8080 5634 69,7 2052 25,4 153 1,9 23 0,3 115 1,4 59 0,7 12 0,1 32 0,4

избрани или именувани лиц 484 418 86,4 42 8,7 0,0 9 1,9 2 0,4 1 0,2 12 2,5

раководни  работни места 386 264 68,4 104 26,9 2 6 1,6 6 4 1,0

нерак. работни места 2930 2164 73,86 623 21,26 21 0,7 14 0,5 47 1,6 30 1,0 5 0,171 26 0,89

вработени во органот 3800 2846 74,9 769 20,2 23 0,6 14 0,4 62 1,6 38 1,0 6 0,2 42 1,1

избрани или именувани лиц 166 134 80,7 24 14,5 1 0,6 1 0,6 3 1,8 3 1,8 0,0 0,0

раководни  работни места 260 200 76,9 42 16,2 2 0,8 3 1,2 8 3,1 2 0,8 0,0 3 1,2

нерак. работни места 7782 6692 85,99 638 8,198 104 1,3 87 1,1 116 1,5 65 0,8 26 0,334 54 0,69

вработени во органот 8208 7026 85,6 704 8,6 107 1,3 91 1,1 127 1,5 70 0,9 26 0,3 57 0,7

избрани или именувани лиц 2611 2004 76,8 451 17,3 37 1,4 9 0,3 47 1,8 24 0,9 16 0,6 23 0,9

раководни  работни места 9118 7249 79,5 1342 14,7 118 1,3 19 0,2 179 2,0 105 1,2 31 0,3 75 0,8

нерак. работни места 111398 82131 73,7 21803 19,6 2281 2,0 1640 1,5 1585 1,4 693 0,6 496 0,4 769 0,7

вработени во органот 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2016 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

ВКУПНО

Средно образование

Единици на локална 
самоуправа

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
установи

Самостојни државни 
органи

Јавни претпријатија

Јавно здравство

Основно образование

Високо образование

Споредбени податоци

Фондови

Центри за социјална 
работа

Турци

Установи со различни 
дејности
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Споредбен табеларен преглед 2007-2016 година

Од добиените податоци од истражувањето, може да се заклучи дека оваа извештајна 
година поради зголемениот број на опфатени институции/установи, односно дополнителни 64 
институции, бројот на вработени е зголемен за 2614 од минатата година. Податоците укажуваат 
дека скоро кај сите институции/установи  е намален бројот на вработените за разлика од 
минатата години, освен кај Министерството за внатрешни работи и некои институции со помал 
број на вработени. Имено, би истакнале дека најголема разлика од минатата година се јавува 
кај Министерството за внатрешни работи со вкупно 11563 вработени, што укажува на 122 ново 
вработени во овој орган во текот на 2016 година, како и кај јавните претпријатија на збирно 
ниво.

Воедно, би истакнале дека податоците кои се дадени во табеларниот приказ се однесуваат 
исклучиво на лица кои се во редовен работен однос, односно вработени лица на неопределено 
време.

Анализата на податоците која ја изврши Народниот правобранител доведе до констатација 
дека постои одреден благ квантитативен, односно привиден напредок во примената на 
начелото на соодветна и правична застапеност, а не квалитативен напредок, но повторно се 
констатира постоењето на голем број институции кои го немаат постигнато задолжителното, 
односно задоволителното ниво на соодветна и правична застапеност. Ваквата констатација на 
Народноиот правобранител се повторува во текот на изминатиот период, и истата упатува на 
заклучок дека во одделни институции недоволно е применето начелото на соодветна и правична 
застапеност, што е особено карактеристично кога се анализираат податоците за застапеноста 
на припадниците на заедниците кај раководниот кадар, но и застапеноста на припадниците на 
помалубројните заедници, како на ниво на вкупно вработени, така и на вработени на раководни 
работни места. 

Од друга страна, повторно како и претходните години присутна е констатацијата дека кај 
јавните обвинителства, казнено-поправните установи и јавното здравство застапеноста на сите 
заедници е се уште незадоволителна, а кај одредени институции е низок степенот на примената 
на начелото на соодветна и правична застапеност. Ваквата констатација е присутна како во 
однос на вкупниот број вработени, така и во однос на вработените кои го сочинуваат раководниот 
кадар во институцијата, состојба која може да се воочи и кај Секретаријатот за законодавство, 
Врховниот суд на Република Македонија, Министерството за економија, Службата за општи и 
заеднички работи при Владата на Република Македонија и Секретаријатот за спроведување на 
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избрани или именувани лиц 2 1 50,0 1 50,0

раководни  работни места 153 107 69,9 40 26,1 2 1,3 3 2,0 1 0,7
нерак. работни места 1338 994 74,3 288 17,0 8 0,6 5 0,4 17 1,3 19 1,4 2 0,1 5 0,4
вработени во органот 1493 1102 73,8 329 22,0 8 0,5 5 0,3 19 1,3 22 1,5 2 0,1 6 0,4
избрани или именувани лиц 19 14 73,9 5 26,1
раководни  работни места 49 34 72,3 13 23,4 2,1 2 2,1
нерак. работни места 1017 785 76,7 163 15,8 18 1,5 25 2,6 8 1,0 12 1,4 3 0,4 3 0,7
вработени во органот 1085 833 76,8 181 16,7 18 1,7 25 2,3 8 0,7 12 1,1 3 0,3 5 0,5

избрани или именувани лиц 104 86 82,7 12 11,5 0,0 1 3 2,9 1 1

раководни  работни места 683 494 74,2 161 20,6 7 1,7 1 0,3 5 1,1 3 0,4 2 0,3 10 1,4

нерак. работни места 4899 3728 75,3 874 18,8 101 2,0 38 0,7 80 1,6 33 0,7 11 0,2 34 0,7

вработени во органот 5686 4308 75,8 1047 18,4 108 1,9 40 0,7 88 1,5 37 0,7 14 0,2 44 0,8

избрани или именувани лиц 20 13 65,0 7 35,0

раководни  работни места 47 41 87,2 6 12,7

нерак. работни места 757 641 84,7 90 11,9 2 0,3 4 0,5 9 1,2 10 1,3 1 0,1

вработени во органот 824 695 84,3 103 12,5 2 0,2 4 0,5 9 1,1 10 1,2 0 0,0 1 0,1

избрани или именувани лиц 182 102 56,0 61 33,5 10 5,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5 2 1,1 2 1,1

раководни  работни места 1107 947 85,5 114 10,3 9 0,8 1 0,1 14 1,3 10 0,9 4 0,4 8 0,7

нерак. работни места 10690 8037 75,2 1995 18,7 187 1,8 98 0,9 148 1,4 101 0,9 42 0,4 82 0,8

вработени во органот 11979 9086 75,8 2170 18,1 206 1,7 102 0,9 163 1,4 112 0,9 48 0,4 92 0,8

избрани или именувани лиц 105 79 75,2 23 21,9 1 1,0 2 1,9

раководни  работни места 1275 1031 80,9 168 13,2 13 1,0 4 0,3 28 2,2 21 1,6 4 0,3 6 0,5

нерак. работни места 16442 12352 75,1 2428 14,8 348 2,1 755 4,6 279 1,7 78 0,5 89 0,6 113 0,7

вработени во органот 17822 13462 75,5 2619 14,7 362 2,0 759 4,3 309 1,7 99 0,6 93 0,5 119 0,7

избрани или именувани лиц 194 163 75,6 24 17,6 4 4,2 2 0,8 1 1,7

раководни  работни места 2423 2002 83,4 248 9,9 36 1,3 3 0,0 62 2,6 30 1,4 14 0,6 28 0,9

нерак. работни места 17032 13861 81,5 2134 12,3 198 1,1 199 1,2 286 1,8 98 0,5 101 0,6 155 0,9

вработени во органот 19649 16026 81,6 2406 12,2 234 1,2 202 1,0 352 1,8 130 0,7 115 0,6 184 0,9

избрани или именувани лиц 282 177 66,4 87 26,1 8 2,7 8 2,8 1 0,4 1 0,4 0,0

раководни  работни места 368 230 53,3 105 37,9 19 6,2 1 0,5 2 7 0,5 4 1,4

нерак. работни места 19793 12923 65,1 5.478 28,5 733 3,1 115 0,6 191 1,1 86 0,4 88 0,3 179 0,9

вработени во органот 20443 13330 65,2 5670 27,7 760 3,7 116 0,6 201 1,0 94 0,5 89 0,4 183 0,9

избрани или именувани лиц 122 99 80,3 16 16,9 2 2 1,6 2 1

раководни  работни места 107 65 59,4 34 35,4 4 2,1 1 1,0 3 2,1

нерак. работни места 7851 5470 72,6 2.002 23 147 1,5 23 0,3 112 1,4 56 0,6 10 0,1 31 0,3

вработени во органот 8080 5634 69,7 2052 25,4 153 1,9 23 0,3 115 1,4 59 0,7 12 0,1 32 0,4

избрани или именувани лиц 484 418 86,4 42 8,7 0,0 9 1,9 2 0,4 1 0,2 12 2,5

раководни  работни места 386 264 68,4 104 26,9 2 6 1,6 6 4 1,0

нерак. работни места 2930 2164 73,86 623 21,26 21 0,7 14 0,5 47 1,6 30 1,0 5 0,171 26 0,89

вработени во органот 3800 2846 74,9 769 20,2 23 0,6 14 0,4 62 1,6 38 1,0 6 0,2 42 1,1

избрани или именувани лиц 166 134 80,7 24 14,5 1 0,6 1 0,6 3 1,8 3 1,8 0,0 0,0

раководни  работни места 260 200 76,9 42 16,2 2 0,8 3 1,2 8 3,1 2 0,8 0,0 3 1,2

нерак. работни места 7782 6692 85,99 638 8,198 104 1,3 87 1,1 116 1,5 65 0,8 26 0,334 54 0,69

вработени во органот 8208 7026 85,6 704 8,6 107 1,3 91 1,1 127 1,5 70 0,9 26 0,3 57 0,7

избрани или именувани лиц 2611 2004 76,8 451 17,3 37 1,4 9 0,3 47 1,8 24 0,9 16 0,6 23 0,9

раководни  работни места 9118 7249 79,5 1342 14,7 118 1,3 19 0,2 179 2,0 105 1,2 31 0,3 75 0,8

нерак. работни места 111398 82131 73,7 21803 19,6 2281 2,0 1640 1,5 1585 1,4 693 0,6 496 0,4 769 0,7

вработени во органот 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2016 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7
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2016 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

2014 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 0,8

2013 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

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
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Рамковниот договор. 
Од анализата на податоците Народниот правобранител со загриженост констатира дека 

со години наназад има појава на неквалитетна примена на начелото на соодветна и правична 
застапеност. За надминувањето на проблемот со неквалитетно спроведување на начелото на 
соодветна и правична застапеност, потребно е институциите да преземат конкретни мерки и 
активности како за афирмација, така и за спроведување на овој уставен принцип, а Народниот 
правобранител со засилен надзор и директни посети ќе ја следи оваа негова препорака.

• Народниот правобранител со 
загриженост констатира дека со години 
наназад има појава на неквалитетна 
примена на уставното начело на 
соодветна и правична застапеност на 
припадниците на сите заедници. 

• Нема видливи промени во 
имплементацијата на примената на ова 
начело, особено кога се во прашање 
припадниците на помалубројните 
зедниците кои не припаѓаат на 
македонската и албанската заедница и 
нивното распоредување на раководните 
работни места.

Констатации

• Потребно е институциите да преземат 
конкретни мерки и активности за 
задолжително почитување и реална 
имплементација на начелото на 
соодветна и правична застапеност на 
припадниците на сите заедници.

• Зајакнување на активностите за 
имплементација на начелото на 
соодветна и правична застапеност, во 
однос на раководните работни места 
на припадниците на заедниците кои 
припаѓаат на помалубројните заедници.

Препораки
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Во делот на други права Народниот правобранител ги следеше состојбите поврзани со 
силното невреме и  големите поплави кои  се случија  во месец август во Тетовскиот и особено 
во Скопскиот регион. Како последица на оваа природна непогода само во Скопскиот регион 
загинаа 22 лица, едно лице се уште се води како исчезнато,  а исто така беа оштетени и околу 
5 илјади домаќинства. Од страна на експертите оваа непогода беше квалификувана како 
редок метеоролошки феномен. Состојбите поврзани со поплавите Народниот правобранител 
ги следеше и по претставки на граѓани, а и самоинициативно.

Со оглед на големите последици врз животот и домовите на жителите од Скопскиот регион 
од оваа елементарана непогода, со право се отворија прашањата: Дали Република Македонија 
има соодветен систем за управување со кризи предизвикани од природни катастрофи и од 
други ризици и опасности? и Дали дејствувал превентивниот систем?

Следејќи ја состојбата и последиците од овој немил настан, Народниот правобранител 
неспорно можеше  да констатира дека санирањето на штетите од невремето на терен се 
одвиваше отежнато и бавно, меѓудругото и поради недоволните и неефикасните материјално 
технички ресурси.

Имено, при теренското работење за отстранување на последиците од поплавите, дел 
од машинеријата беше нефункционална поради голема амортизација. Во регистарот на 
машинеријата за справување со кризни состојби има евидентирано стари машини, односно 
возила дури од 1960 година. Народниот правобранител е на мислење дека расчистувањето од 
последиците ќе беше уште поефикасно ако навреме беше обезбедена современа машинерија. 
Народниот правобранител констатира дека централната власт недоволно се грижи и не 
обезбедува доволно средства за превентивно дејствување на субјектите на системот за 
управување со кризи. 

Република Македонија  уште 2005 година има донесено Закон за управување со кризи, 
кој обезбедува солидна основа за успешно соочување со секаков предизвик на  каква било 
криза. Законот утврдува три фази за постапување на субјектите на системот за управување 
со кризи, првата фаза е поврзана со превентивното дејствување, втората е поврзана со 
управувањето  и менаџирањето за време на криза, и третата фаза е посткризниот период, 
како што е рехабилитацијата и ревитализацијата од последиците. 

Со оглед дека се работи за настан предизвикан од големо невреме и поплави, со право се 
постави прашањето дали единиците на локалната самоуправа постапиле превентивно во овој 
случај, дали навремено ги исчистиле реките, каналите, секундарните канали и други обврски 
кои имаат превентивен карактер, од кои последиците од невремето би биле помали. Во оваа 
насока единиците на локална самоуправа секоја година од Центарот за управување со кризи 
добиваат препораки како превентивно да дејствуваат во однос на евентуалните ризици и 
опасности од надојдените води и поплави, но тие препораки не се почитуваат. Овие препораки 
или не се разгледуваат сериозно, или општините се правдаат со тоа дека немаат средства, што 
е неприфатливо за едно сериозно општество.

Во 2015 година е основана АД Водостопанство со дирекција во Скопје и 12 подружници 
низ земјата. Во надлежност на овој субјект е подобрување на состојбите во системите за 
наводнување и одводнување, одржување и чистење на канали и речната мрежа, и намалување 
на опасности од поплави. Со оглед на важната улога што ја има овој субјект за превентивно 
дејствување, Владата мора да обезбеди средства за оваа институција да ја набави потребната 
машинерија, со која ќе се овозможат услови конечно да започне да ги извршува на терен 
преземените  надлежности и обврски. 

Иако со Законот за Управување со кризи од 2005 година, Република Македонија  презеде 
обврска за имплементирање на единствениот Европски број за итни повици - Е 112, овој голем 
и важен проект за нашите граѓани, па и за странците, се уште е во почетна фаза. Имено во 
тек е ревизијата на физибилити студијата, поради необезбедување  на финансиски средства 
од страна на Владата. Со овој проект ќе се овозможи брзо пријавување на сите ризици и 

ДРУГИ ПРАВА И СОСТОЈБИТЕ ВО РЕГИОНИТЕ ЗАФАТЕНИ 
ОД СИЛНОТО НЕВРЕМЕ И ГОЛЕМИТЕ ПОПЛАВИ
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опасности и тоа во еден единствен центар.
Инаку, најголемиот број на претставки од граѓаните од погодените региони од поплавите, 

се однесуваат на работењето на комисиите за процена на штетите и добивањето соодветен 
надоместок, за што Народниот правобранител соодветно интервенираше.

Дел од претставките поднесени до Народниот правобранител се однесуваа и за недобивање 
на одговор, односно непостапување на органите на државната управа по барањата на граѓаните. 
Народниот правобранител, постапувајќи по овие претставки од односните органи бараше да го 
информираат за причините поради кои не постапуваат по барањата на граѓаните, укажувајќи им 
на обврската во законски определениот рок да се одговори за поднесеното барање.

Во однос на претставките кои беа поднесени од страна на правни субјекти, Народниот 
правобранител со правен совет ги информираше за начинот и можноста за остварување на 
правото за кое беше побарано интервенција.

До Народниот правобранител беа доставени и претставки кои беа надвор од делокругот 
на неговото работење. Во односн на ваквите претставки, Народниот правобранител секогаш 
настојуваше да им помогне на подносителите на посреден начин, давајќи им правни поуки и 
совети за начинот на кој можат да побараат заштита на своите права.

Оваа година, незначителен беше бројот на претставките доставени до Народниот право-
бранител во кои подносителите бараа само правен совет за тоа како да си го остварат правото. 
Народниот правобранител постапувајќи по овие претставки, граѓаните, односно подносителите 
секогаш ги советуваше за начинот и постапката на остварување на нивните права.

• Институциите на системот за управување 
со кризи, на задоволително ниво 
реагираа во справувањето со големите 
поплави кои се случија во август во 
Скопскиот и Тетовскиот регион, но на 
терен евидентен беше недоволниот и 
застарен  технички потенцијал; 

• Централната власт и единиците на 
локалната самоуправа недоволно 
инвестираат во превентивното 
дејствување во однос на спречување на 
ризиците и опасностите;

• Управата за хидрометеоролошки работи 
нема доволно технички, материјални и 
човечки капацитети за брзо пренесување 
на предупредувачките информации и 
пораки;

• Се уште не е имлементиран 
единствениот Европски број за итни 
повици - Е 112, обврска која Република 
Македонија ја презела уште во 2005 
година согласно Законот за управување 
со кризи;

• Владата на Република Македонија 
недоволно издвојува средства за 
субјектите на системот за управување 
со кризи, па се случува токму поради 
немање средства овие институции за 
време на кризна состојба работите да ги 
вршат ненавремено и неквалитетно и 

• Во дел од органите на државната управа 
и оваа година, како и претходната 
продолжува праксата писмено да не ги 
известуваат граѓаните за постапувањето 
по нивните барања.

Констатации



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

120

Следењето на напредокот постигнат со имплементација на клучните децентрализирани 
надлежности ги идентификува предизвиците со кои се уште се соочуваат повеќето локални 
самоуправи, а кои влијаат врз ефективно доставување на јавни услуги на локално ниво. 
Недостаток на финансиски средства, зависност од централната власт во однос на финансиската 
поддршка на областите со кои веќе години наназад управуваат, технички и кадровски проблеми, 
блокирани сметки, се само дел од предизвиците на локалните власти кои  го отежнуваат нивното 
нормално функционирање и придонесуваат за незадоволство на граѓаните од квалитетот на 
јавните услуги кои ги добиваат.

  Продолжува практиката локалните власти да не ги консултираат, ниту да ги вклучат 
граѓаните во развојот и дефинирањето на јавната политика, во поставувањето на приоритетите 
и во креирањето на решенија кои ги засегаат во секојдневниот живот. Учеството на граѓаните 
во креирањето на политиката на локалната власт е единствениот начин за нивно вклучување 
во процесот на донесување на одлуки и помага во создавање на една транспарентна, отчетна и 
одговорна локална самоуправа.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

• Развој на современ систем за рано 
предупредување за ризици кои се 
поврзани со метеоролошки феномени, 
преку техничко и материјално 
зајакнување на капацитетите на 
Управата за хидрометеоролшки 
работи, како и градење на стандарди 
и процедури за брзо пренесување на 
предупредувачките пораки до Центарот 
за управување со кризи и други 
надлежни институции;

• Единиците на локалната самоуправа 
посериозно да ги разгледуваат 
препораките на Центарот за управување 
со кризи кои се однесуваат на чистење 
на каналите и превенција од поплавите;

• Побрза имплементација на единствениот 
Европски број за итни повици – Е 
112, како што предвидува Законот за 
управување со кризи;

• Да се обнови теренската машинерија за 
управување со кризи од елементарни 
непогоди;

• Во услови на прогласена кризна 
состојба, координацијата со мерките 
и активностите на Системот за 
управување со кризи исклучиво да се 
одвива преку оперативно-стручните 
тела и механизми на системот (Главен 
штаб) и оперативната координација да 
се спроведува од стручни лица на кои 
истото им претставува професионална 
работа, никако со ад-хок именување на 
координатори кои немаат, ниту правна, 
ниту стручна основа за истото;

• Во буџетот на надлежните институции 
(ЦУК, АД Водостопанство, како 
и другите субјекти од системот) 
задолжително да се планираат буџетски 
ставки со финансиски средства 
наменети за функционирање во услови 
на кризни ситуации и кризни состојби;

• Да се почитуваат законските прописи за 
писмено известување на граѓаните по 
нивните барања.

Препораки
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Со просторното планирање се осигуруваат условите за користење, заштита и управување 
со просторот, со што се остваруваат претпоставките за општествениот и стопански развој, 
за заштитата на животната средина, се предвидуваат видовите на градби и рационалното 
користење на природните и културни вредности во една држава. 

Планирањето е континуиран процес кој го опфаќа познавањето, проверката и проценката 
на сите можности на користење, заштита и развој на просторот,а кое се реализира преку 
изработка на просторни планови и секако преку следење на нивното спроведување и состојбата 
во просторот. 

Меѓутоа, наспроти вака дефинираниот и со закон обезбеден пристап кон планирањето 
на просторот и оваа извештајна година повторно се јавува проблемот со неследење на 
спроведувањето на донесените просторни планови и согледување на степенот на нивна 
реализација од страна на локалните власти, како и проблемот со немање волја за нивно 
изменување и прилагодување со новите состојби и потреби појавени во долгогодишниот 
период на нивно нереализирање. Народниот правобранител години наназад укажува дека како 
последица на нереализирањето и на неследењето на спроведувањето на плановите се јавува 
попречување на мирното владение со сопственоста на граѓаните. Покрај тоа и недонесувањето 
на деталните и урбанистички планови од страна на локалната власт го попречува и правото 
на голем број граѓани кои започнале постапка за легализирање на бесправно изградените 
објекти. За жал, од страна на локалните власти многу малку се прави за надминување на 
ваквите состојби.

Карактеристично за оваа извештајна година се поднесените претставки од групи граѓани 
кои укажуваат на попречување на нивниот пристап до домовите поради нереализирање 
на постоечките, или недонесување на урбанистички планови. Ваквата состојба ја користат 
несовесни граѓани и на пристапните патишта градат бесправни објекти, или оставаат градежен 
отпад, а локалните власти не преземаа ништо конкретно за решавање на ваквите проблеми. Во 
тој сегмент, не започнуваа постапка за експропријација, доколку истата е потребна за изградба 
на инфраструктура предвидена со плановите, ги одолжуваа постапките за јавни објави за 
оттуѓување на земјиштето на кое се планира градба, ниту ги отстрануваа ефикасно и навремено 
бесправните објекти. Проблемите на граѓаните се решаваа единствено по интервенцијата 
на Народниот правобранител, и тоа само во насока на отстранување на бесправните градби 
од пристапните патишта до домовите на граѓаните и тоа само оние што не предизвикуваат 
финансиски импликации на локалните власти (огради, ѕидови) и кои ги отстрануваа самите 
бесправни градители. Само во еден случај е констатиран мал напредок во реализирање на 
донесениот Детален урбанистички план, и тоа во Општина Гевгелија. Имено, општината уште 
во 2012 година донела Детален урбанистички план за определен реон, но дури по истекот 
на 4 години, во 2016 почнала со првите чекори за негово реализирање, со јавна објава за 
оттуѓување на градежното земјиште, како прв предуслов за почеток на изградба на објектите. 
Во овој домен, потребно е да се потенцира дека еден од најголемите проблеми со кои се 
соочува локалната власт во однос на реализирање на урбанистичките планови е немањето на 

Урбанизам и градба

Поднесените претставки пред шестте подрачни канцеларии на Народниот правобранител  
укажуваат дека граѓаните ги детектираат недоволниот, ненавремениот или нискиот квалитет 
на јавните услуги кои ги добиваат од локалните власти, го согледуваат непочитувањето на 
нивните уставни и законски права. Ваквата состојба ја покажува потребата од преземање на 
суштински, ефикасни и ефективни мерки, но пред се и волја за отстранување на слабостите во 
функционирањето на органите на локалната власт.

Во овој дел од Годишниот извештај Народниот правобранител ги презентира согледувањата 
за степенот на остварување на правата на граѓаните, поединечно по области кои се во надлежност 
на локалната самоуправа.
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финансиски средства за обезбедување на инфраструктурата на чија изградба се обврзува со 
донесувањето на плановите. Токму поради ова, реалноста во нашата држава во најголем број 
општини е таа што  реализацијата на плановите се сведува на продавање на градежните парцели, 
инвеститорите ги градат објектите - но не се хуманизира просторот. Како најкарактеристичен 
пример за ваквата констатација, Народниот правобранител ја посочува Општината Делчево 
која во 21-ви век  се уште нема изградено атмосферска канализација, што како последица 
доведува во градот при малку пообилни дождови, дворовите и улиците да се поплавуваат не 
само со вода, туку и со фекалии заради нестручно изградената канализација и немањето одвод 
на атмосферската вода.Општината имала донесено проект за издвојување на фекалната од 
атмосферската канализација, но немаат ниту приближна временска рамка кога тој проект и 
ќе биде реализиран. Образложението на Општината дека поради ваквата реалност, согласно 
програмите за уредување на градежното земјиште, не се наплаќа надомест за атмосферска 
канализација, е далеку од оправдана. Граѓаните сакаат и имаат право да живеат во уреден 
простор, во здрава животна средина и локалната самоуправа е должна тоа и да им го обезбеди 
и ниту најмала финансиска придобивка која ја  имаат граѓаните со неплаќањето на ваквиот 
надомест, не може да ги надомести последиците кои ги носи  живот во нечиста животна средина, 
последиците од поплави при секои малку пообилни дождови, проблем со кој години наназад се 
соочуваат граѓаните на оваа Општина. 

Соочени со проблемите на недонесување, како и со изменување на урбанистичките 
планови, граѓаните кои имаат потреба од нивно донесување, или промена на истите, започнуваат 
самостојно да иницираат постапки за изготвување на истите. Но, и покрај тоа што  граѓаните 
на свој товар ја финансираат постапката, сепак наидуваат на попречување во реализација 
на истата од страна на органите на власт. Попречувањето се врши на начин што нивната 
иницијатива не се прифаќа од страна на локалната власт, или доколку се прифати – постапката 
за донесување на Детален урбанистички план  се одолжува и по неколку години. Во овој домен, 
констатација е дека урбанистичките планови не се донесуваат, или се донесуваат од страна 
на локалните власти, не во интерес на граѓаните и согласно нивните потреби, туку единствено 
според концептот кој го има локалната власт.

Имајќи го предвид вака констатираното во оваа област, како еден од ефикасните начини 
на надминување на ваквите состојби во урбанистичкото планирање, Народниот правобранител 
уште еднаш ја потенцира потребата од активно вклучување на партиципативното тело при 
општините во секој дел од постапката за донесување на урбанистичките планови,  кое тело 
за жал, продолжува само формално да постои при општините. Инсистирањето на Народниот 
правобранител за нормално и ефикасно работење на ова тело е најпрво поради фактот што 
истото е составено од претставници од Советот, од општинската администрација, истакнати 
стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, претставници од здруженија на граѓани 
и граѓани од подрачјето на општината. Ваквиот состав дава гаранција за обезбедување на 
стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото планирање, ги пренесува 
ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица и ги следи состојбите во 
планирањето преку давање иницијативи, сугестии за изготвување на плански решенија за 
соодветната општина. Само на овој начин, во вакви постапки, донесените урбанистички планови 
би биле во исклучив интерес на граѓаните и ќе го хуманизира нивниот простор на кој имаат 
право.

 Во однос на подобласта – градба, оваа извештајна година најмногубројни се претставките 
заради административно неизвршување на донесените правосилни управни акти за рушење на 
бесправните градби, а кои не се опфатени во процесот на легализација. При постапувањето по 
овие претставки, Народниот правобранител ја констатира истата состојба како години наназад. 
Поточно, ваквото административно извршување скоро и да не се спроведува од страна на 
локалните власти. И оваа година образложението на локалните власти за вака грубо повредување 
на правата на мирно владеење со сопственоста на граѓаните, е идентично со предходните – или 
постапката за избор на изведувач е во тек, или административното извршување на бесправната 
градба е ставено во Програмата за извршување но, поради немање на финансиски средства 
тоа не се спроведува, или дека ќе се спроведе согласно утврдената динамика на извршување 
предвидена со програмата што всушност во реалноста значи - не рушење. На овој начин, 
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со неспроведување на законските одредби од Законот за градење, локалните власти само 
ги поттикнуваат бесправните градители да продолжат со градењето до целосна изградба,  
овозможуваат продлабочување на урбаниот хаос во просторното уредување, притоа свесно 
избегнувајќи ја примената на останатите овластувањата кои ги имаат – донесување на решенија 
за престанок на изградбата и крајно поднесување на кривични пријави против бесправните 
градители.

Граѓаните поднесуваа претставки и по основ непостапување на овластените градежни 
инспектори по нивните пријави за надзор врз изградба на објекти за кои се сомневаа, или 
имаа сознание дека се градат без одобрение за градба. При постапувањето по претставките, 
Народниот правобранител констатира неажурност и неоправдано одолжување на вршењето 
надзор од страна на инспекторите. Во неколку наврати, и самиот Народен правобранител бараше 
вршење на инспекциски надзор и наиде  на попречување на неговата работа со непостапување 
по неговите барања од страна на општинските градежни инспекции. Поради попречувањето, 
Народниот правобранител доставуваше Посебни извештаи до Градоначалниците, во кои бара-
ше преземање на конкретни ефикасни и ефективни мерки спрема градежниот инспекторат, 
во насока на отстранување на попречувањето и постапување по барањето на Народниот 
правобранител. Меѓутоа, како последица на неблаговременото постапување на градежната 
инспекција и вршењето на надзорот, често доведуваше до тоа бесправниот градител во целост 
да ја заврши градбата, во кој случај, согласно одредбите од Законот за градење, инспекцијата 
нема надлежност да презема дејствија. На овој начин и самата општинска администрација 
посредно ги овозможува бесправните градби, го поттикнува урбаниот хаос, ги попречува 
правата на граѓаните, а при тоа ниту еден овластен градежен инспектор не сносел последици 
за таквото негово неефикасно вршење на работите од негова надлежност. Имајќи го предвид 
изнесеното, Народниот правобранител бара поголема контрола од страна на раководните 
лица во општинските инспекторати врз начинот на вршење на работните задачи од страна 
на инспекторите и ги поттикнува да ги преземаат во целост нивните овластувања и најмалку 
што може да направат е да покренуваат дисциплински постапки со кои ќе се санкционираат 
несовесните градежни инспектори.

Попречување на правата на граѓаните од страна на овластените градежни инспектори, 
Народниот правобранител констатира и во другите области на нивно дејствување. Имено постои 
одолжување на писменото изработување на управните акти по извршените надзори, нивно 
неблаговремено доставување до странките, како и одолжување на повторување на постапките 
по поднесени жалби на нивни управни акти, кога истите им се поништуваат од второстепениот 
орган.

Со оглед на вака констатираната состојба, Народниот правобранител оваа година кон-
статира назадување на соработката со градежната инспекција, но очекува напредок во 
навременото, професионално и ефективно вршење на работите од надлежност на инспекторатот, 
како единствен начин да им се обезбеди ефикасна заштита на правата на граѓаните од областа 
градба.

Друг проблем со кој се соочуваат граѓаните на некои општини е немањето на вработен 
градежен инспектор во општинската администрација и потребата од склучување на Договор 
за меѓуопштинска соработка, преку кој се обезбедува вршењето на надлежноста на општината 
од областа градба. Но, факт е дека ваквите постапки за склучување на Договорот траат 
неоправдано долго, не ретко остануваат безуспешни, што како последица доведува многу од 
бесправните градители да ја завршат градбата, во кои случаи интервенцијата на градежниот 
инспектор станува беспредметна. Поради ваквата состојба дел од  граѓаните кои пријавуваа 
бесправни градби во тој период, останаа без правна заштита која општината со закон била 
должна да им ја обезбеди.
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Една од најзначајните и најсигурни форми за финансирање на локалната власт се локалните 
даноци – данокот на имот, на наследство и подарок и данокот на промет со недвижности. Токму 
поради ова, локалните власти преземаат мерки и дејствија во насока наплатата на даноците да  
биде на максимално ниво, притоа не обрнувајќи, или несакајќи да обрнат доволно внимание 
дали задолжувањето со даноците и нивна наплата го вршат согласно закон.

 Поднесените претставки од оваа област се однесуваат  на начинот на достава на даночен 
управен акт, висината на пресметаниот данок на имот, исклучување на правото на жалба  во 
даночната постапка, наплата на застарен данок на имот.

При постапувањето по претставките во кои граѓаните наведуваа дека е започната присилна 
наплата на даночен долг без да бидат предходно опоменати за ненамирениот данок, Народниот 
правобранител констатираше дека локалните власти најчесто ја применуваат доставата на 
актот преку пошта. Поточно, согласно Законот за даночна постапка како уредна достава на 
решение за утврдување на данок на имот се смета кога истото е испратено преку пошта, а 
даночниот обврзник  одбил да го прими, или не го подигнал во рок од 3 дена по предавањето во 
пошта. Овој начин на достава граѓаните го перцепираат како неуредна достава – кога ќе одбие 
да го прими, или кога ниту знае дека е направен обид од страна на поштата за негова достава. 
Поради непознавање на овие законски одредби граѓаните се соочуваат со присилна наплата во 
која  дополнително се оптоваруваат со финансиски трошоци (камати и трошоци за блокрање на 
нивната трансакциска сметка). Токму како последица на доставата на решение за данок на имот 
преку пошта, постапувајќи по претставката во која граѓанинот укажуваше на одолжување на 
постапка по жалба цели 6 години, е констатирано дека Градоначалникот во повторена постапка 
го донел Решението уште во 2010 година и истото е уредно доставено до граѓанинот преку 
пошта, видно од поштенската повратница која се наоѓаше во предметот. За надминување на 
ваквата состојба, Народниот правобранител укажува на потребата од преземање на поактивни 
мерки и политики од страна на локалната власт во однос на информирањето на граѓаните за 
ваквото законско решение, а дотогаш секогаш кога е можно даночните управни акти да се 
врачуваат до даночните обрзници од страна на службено лице.   

Граѓаните реагираа и на висината на пресметаниот данок на имот од страна на локалните 
власти, во кои случаи Народниот правобранител укажуваше дека пресметката се врши согласно 
Методологијата за процена на недвижен имот. При пресметката на вредноста на имотот според 
Методологија се земаат предвид повеќе параметри и тоа: градежната вредност на недвижноста, 
локацијата, централно подрачје, периферија, макро и микро вредности (материјал на прозори, 
врати, и слично), но доколку граѓаните се сомневаа во професионалната примена на истата, 
Народниот правобранител успеваше во некои претставки да ја убеди локалната власт повторно 
да се изврши проценката на имотот, или ги упатуваше граѓаните да поднесат тужби пред 
Управниот суд против донесените решенија.

Оваа извештајна година, граѓаните особено реагираа поради укинување на правото на 
двостепеност во даночната постапка, поточно реагираа на тоа зошто правото на жалба треба 
да го остваруваат со поднесување на тужба до Управниот суд, наместо  до второстепен орган. 
Во овие претставки, Народниот правобранител посочуваше на измената на Законот за даноците 
на имот донесена во септември 2015 година, во која се предвидува дека против решението 
на Градоначалникот може да се поведе само управен спор. Укажуваше дека законодавецот, 
а не Градоначалникот, го укинал правото на жалба пред второстепените државни органи и 
овие законски измени (кои се направени во сите закони и ги опфаќаат скоро сите сфери на 
општественото живеење) упатуваат на поведување судска постапка. Имајќи го предвид веќе 
констатираното долго траење на постапките пред Управниот суд, ваквата измена на законите 
со кои се укинува правото на жалба пред второстепените органи, за Народниот правобранител 
е неприфатливо и само ќе доведе до уште поголемо  одолжување и отежнување на пристапот 
до правдата.

Продолжува и неоснованата и незаконита практика на локалните власти да бараат 
наплата на данок на имот за период од 10 години, условувајќи го остварувањето на некое друго 

Финансии
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Имотно-правни односи

Оваа извештајна година, од оваа област беа поднесени неколку претставки кои се однесуваа 
на начинот на спроведување на постапка за експропријација од страна на локалните власти, 
како и за непрофесионалниот начин на водење на постапките за оттуѓување на градежното 
земјиште.

Постапувајќи по претставките во однос на постапките за експропријација, Народниот 
правобранител утврди дека локалните власти најпрво ги изведуваат работите на земјишта 
сопственост на граѓаните, а потоа започнуваат со постапката за експропријација. Локалните 
власти го оправдуваа ваквото работење како градење на објекти и изведување на работи од 
значење на локалната самоуправа предвидени со актите за просторно планирање, притоа 
неоспорувајќи му го правото на граѓанинот за обештетување на одземеното земјиште. Во сите 
случаи Народниот правобранител им  укажуваше на властите дека иако се работи за јавен интерес 
од локално значење, тоа не може и не смее да биде толкувано како оправдание за повреда на 
Законот за експропријација. Согласно одредбите од овој Закон, локалната власт во својство на 
предлагач - пред да поднесе предлог за експропријација, должна е да ги примени одредбите 
од договорното право, односно на носителот на правото на сопственоста на недвижноста 
предвидена за изведување на работи од јавен интерес, да му понуди склучување на договор 
за размена или договор за продажба, што не е применето ниту во еден случај. Констатирано 
е дека и при поднесување на предлогот за експропријација до надлежниот орган, локалните 
власти не доставуваат ниту доказ за обезбедени средства за надоместок за експроприраната 
недвижност, на кој начин и самата постапка неоправдано се одолжува на неопределено време. Во 
постапките, исто така е констатирано  дека  по започнување на постапката за експропријација, 
локалните власти се обидуваат спогодбено да го утврдат надоместокот, притоа нудејќи помала 
цена од пазарната вредност што е уставно и законски загарантирано право на сопственикот, 
поради што не се склучува спогодбата. Некои од локалните власти го попречуваа и правото на 
сопственикот да биде експроприран и преостантиот дел од неговата недвижност кој е значително 
намален и сопственикот нема економски интерес да го користи. Во вакви случаи, Народниот 
правобранител укажуваше  на локалните власти дека  „правото на јавен интерес“ не смее да го 
повредува „правото на сопственост“ и ги упатуваше граѓаните да поднесат тужба за надоместок 
за нанесена штета и изгубена корист во постапката за експропријација, поради намалување на 
вредноста на расцепканата недвижност.

Во однос на постапките за оттуѓување на градежното земјиште, Народниот правобранител 
констатира  дека и понатаму ова право граѓаните отежнато го остваруваат пред локалните 
власти. Се уште постапките неоправдано се одолжуваат, не се предава благовремено во владение 
откупеното земјиште, се одбиваат барањата заради предвидени урбанистички решенија кои 
години наназад не се реализираат, а и самата постапка не се води професионално од страна 
на општинската администрација. Не се ретки случаите кога по целосно спроведена постапка 
за оттуѓување и веќе уплатени средства за надомест за градежното земјиште, пред самото 
потпишувањето на договорот за оттуѓување,  локалните власти констатираат дека  предметната  

право во даночната постапка, со намирување на данокот на имот за овој период. Народниот 
правобранител постапувајќи по овие претставки укажуваше дека овој апсолутен рок на заста-
реност единствено може и треба да се применува кога општинската администрација има 
неспорен доказ дека презела дејствија со кои се прекинало  течењето на рокот за застареност 
на даночно побарување. Во сите други случаи, имаат законска обврска да го применуваат рокот 
на застареност од 5 години. Иако во најголем број од случаите се констатира дека во предметите 
нема доказ за преземени дејствија со кои се прекинува застареноста, сепак локалните власти 
не постапуваа по укажувањата. Народниот равобранител ги советуваше граѓаните да поведат 
судски постапки за надомест на штета која истите ја трпат поради неоснованото наплаќање 
на застарен данок, блокирање на нивните трансакциски сметки, или попречувањето на 
остварување на друго право.
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Пред подрачните канцеларии на Народниот правобранител од областа на животна средина 
оваа извештајна година се поднесени мал број на претставки, а се однесуваат на неисчистени 
канали за атмосферска вода, на нелегален ископ на речно корито, зголемено ниво на бучава 
итн.

Граѓаните укажуваа дека со нелегален ископ на речно корито со градежна механизација, 
или со неисчистени канали реални се опасностите од излевање на водите и поплавување на 
нивните куќи и земјоделски површини. Граѓаните бараа од локалните власти да преземат 
дејствија укажувајќи на последиците кои ги трпат со неможноста за обработување на  нивните 
земјоделски површини од што егзистираат нивните семејства, како и на загадувањето на 
животната средина предизвикано од излевањето на водата. Надлежните испекциски органи по 
извршениот увид, наместо да ги задолжат локалните власти да преземат конкретни дејствија 
за чистење на каналите, само им укажуваа на граѓаните дека општините имаат изготвено 
оперативни планови за заштита од поплави, па доколку претрпат штета ги упатуваа да покренат 
постапки за надоместување на истата. Во однос на нелегалниот ископ на речното корито 
граѓаните беа советувани да поднесат пријава во полициските станици, наместо тоа да го стори 
инспекторатот, како и да го искористат своето право да побараат асистенција на полицијата 
при вршењето на надзорот и веднаш да го спречи нелегалниот ископ. Ваквото постапување на 
инспекциските органи за Народниот правобранител е неприфатливо и крајно непрофесионално, 
зошто основна надлежност на инспекторите за заштита на животната средина е да спречат 
какво било загадување на почвата и да дадат конкретни мерки на локалните власти, со цел 
да се отстранат причините за настанување на загадувањето. Образложението на локалните 
власти дека се чистат каналите, но дека несовесни граѓани повторно ги затрупуваат со отпад, 
не смее од страна на инспекторатот да биде прифатено како олеснителна околност и причина 
за неизрекување на мерка истиот веднаш да биде повторно исчистен.

Што се однесува до поплаките на граѓаните за бучавите предизвикани од вршењето на 
дејноста на правните лица, или бучава која се емитира од опремите за ладење на супермаркетите 
и која во околината предизвикува непријатност и вознемирување на граѓаните, овластените 
инспектори за животна средина постапуваа по барањата на Народниот правобранител, 
извршуваа инспекциски надзори, ги задолжуваа создавачите на бучава да извршат мерења на 
нивото на бучавите и преземаа мерки согласно исходот од мерењата.

Малиот број на претставки поднесени во оваа област го отсликуваат нискиот степен на 
еколошка свест кај граѓаните, нивната недоволна заинтересираност и слабата информираност 
за законските обврски во однос на животната средина, што доведува граѓаните да реагираат 
најчесто кога лично трпат штети од загадената животна средина.

Неприменувањето во целост на законските одредби од страна на локалните власти со кои 
се гарантираат ова право на граѓаните, немањето на технички средства, непостапување на 
надлежните инспекциски органи, несанкционирањето на прекршителите, само придонесуваат 
за повреда на правото на живот во здрава животна средина кое локалната власт е должна 
да им го обезбеди. Впрочем, локалните власти се должни да даваат постојана поддршка за 
подигнување на нивото на образование и на јавната свест за заштита и за унапредување на 
животната средина. И не само тоа, едукацијата и информациите за животната средина треба да 
бидат промовирани и соодветно финансиски поддржани од страна на општините.

Животна средина

градежна парцела не може да биде предмет на оттуѓување, затоа што на истата има евидентирано 
бесправно изграден објект или постојат други правни пречки. Според Народниот правобранител 
недозволиво е општинската администрација уште при самото започнување на постапката за 
оттуѓување, да немаат информации за фактичката состојба на градежната парцела која е 
предмет на барањето. Увидувањето на правни пречки за спроведување на постапката кога 
истата е во завршна фаза, како последица носи непотребни финансиски трошоци за граѓанинот 
кои ги прави со обезбедувањето на потребната документација и истите треба да  му бидат 
надоместени од страна на локалната власт.
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Потрошувачки права

Под потрошувачки права на граѓаните кои ги остваруваат пред локалните власти, се 
подразбираат правата кои потекнуваат од комуналните услуги кои треба да им ги овозможат на 
граѓаните. 

Професионалното, навремено и квалитетно давање на комуналните услуги е видлива 
и мерлива состојба и од истата зависи успешноста на локалните власти во извршувањето на 
нивните обврски кон граѓаните и заедницата. 

 Иако комуналните дејности беа во надлежност на локалната самоуправа и пред почетокот 
на децентрализацијата на власта и локалните власти имаат најголемо искуство во оваа област 
во споредба со останатите пренесени надлежности, сепак истите се уште не се извршуваат во 
најдобар интерес на граѓаните. За жал, се уште постојат локални власти во нашата држава кои 
на граѓаните не им обезбедуваат вода за пиење и решавањето на нивниот проблем го одлагаат со 
години, локални власти кои дозволуваат нивните општини да бидат пренатрупани со отпад и не 
го решаваат проблемот со депониите, има  општини со несоодветни, стари, дури и неизградени 
канализациски мрежи, се уште има локални власти кои не можат да им обезбедат на граѓаните 
квалитетно и целосно јавно осветлување во сите реони на општините  или околните места.

Имајќи го предвид сето ова, не зачудува фактот што и оваа извештајна година пред 
Народниот правобранител се поднесуваа претставки поради несобирање на комунален отпад, 
проблеми со канализациската мрежа, неквалитено снабдување со вода за пиење, прекумерно 
високи фактури за комунални услуги, обиди за наплаќање на застарени побарувања, барања за 
ослободување од надоместокот за јавно осветлување. 

Оваа извештајна година, пред подрачните канцеларии најмногубројни беа претставките 
поднесените спрема јавните комунални претпријатија одговорни за собирање на сметот. Имено, 
граѓаните реагираа на тоа што се задолжуваат со оваа комунална такса, а притоа немаат склучено 
Договор за вршење на таквата услуга, како што и се задолжуваат за објекти во кои никој не 
живее, од кои причини оваа комунална услуга и не се користи. Постапувајќи по овие претставки, 
Народниот правобранител од една страна им укажуваше на локалните власти дека согласно 
Законот за комунални дејности, правата и обврските на давателот на комуналната услуга – во 
случајот јавното претпријатие кое ја врши комуналната дејност на отстранување, собирање, 
транспорт и депонирање на комуналниот отпад и корисникот на услугата – граѓанинот, се 
регулираат со меѓусебно склучен Договор и бараше почитување и спроведување на овие одредби. 
Од друга страна, Народниот правобранител им укажуваше на граѓаните дека цитираниот Закон 
не прави дистинкција дали одредена недвижност се користи во текот на цела година или не, 
поради што ги советуваше граѓаните при склучувањето на Договорот да бараат да се предвидат 
сите околности кои произлегуваат од начинот на користење на објектот, а во насока да не 
плаќаат надоместок за услуга за период кога граѓанинот воопшто ниту ја добил. 

 До Народниот правобранител се обратија и група граѓани-пензионери од Струмица, кои 
укажаа дека од страна на јавното комунално претпријатие, како управител на гробиштата  им 
се побарувал надомест за гробарина за одржување на гробните места за период од 2010 година 
па наваму.  При постапувањето по претставката, Народниот правобранител констатира дека по 
донесување на Законот за гробишта во 2008 година, Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ Струмица 
во јули 2010 година донел нова Одлука за утврдување на висината и наплата на гробарина во 
износ од 600,00 денари годишно на секој носител на гробно место. За оваа Одлука ги информирал 
граѓаните преку медиумите, но и писмено ги повикал да се јават во просториите на претпријатието 
за склучување на Договори. Иако голем број граѓани благовремено  не се одзвале на повикот, 
не склучиле Договор, а со тоа ниту им се наплаќал надоместокот, Претпријатието продолжило 
со одржување на нивните гробни места. Проблемот кој го воочи Народниот правобранител е тој 
што од страна на претпријатието, при склучувањето на Договорот, од граѓаните се бара наплата 
на надоместокот за гробарина започнувајќи од јануари 2010 година, поточно се бара неоснована 
наплата за 6 месеци пред донесувањето на Одлуката. За ова, Народниот правобранител му 
укажа на Претпријатието и побара наплатата на надоместокот за гробарина да се врши од денот 
на донесување на Одлуката, а веќе неосновано наплатените средства да ги врати на граѓаните. 
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Поради нецелосно изведена канализациска мрежа, граѓаните на дел од Битола реагираа 
на нивното задолжување со надоместок за канализација, иако не се приклучени во мрежата. 
Во овие претставки, Народниот правобранител констарира дека како корисници на водоводот, 
согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води,  
се должни да плаќаат надоместок за канализација по основ „отворени водотеци“ по кубици 
потрошена вода. На граѓаните, Народниот правобранител им укажа на нивната правна можност, 
доколку не сакаат да плаќаат надоместок за канализација по основ отворени водотеци, да 
изградат септички јами заради прибирање на отпадните води, по што ќе склучат Договор со 
претпријатието за чистење на истите и еднаш годишно тоа ќе биде на сметка на претпријатието. 

Граѓаните се обраќаа до Народниот правобранител со цел да укажат дека од страна на 
јавните претпријатија, при поднесувања на барања за промена на корисникот на услугата се 
условуваат со плаќање на комуналните надоместоци кои предходниот корисник не ги платил. 
Во овие случаи, Народниот правобранител на јавните претпријатија им укажуваше на нивната 
законска обврска за целосно почитување и спроведување на одредбите од Законот за облигациони 
односи. Според овие одредби, за една година застаруваат побарувањата на надомест за 
испорачана електрична и топлинска енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување 
на чистотата, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинствата. 
Јавните претпријатија постапуваа по овие укажувања и не вршеа понатамошен притисок врз 
граѓаните за наплата на заостанат долг, поточно го запираа неоснованото условување за 
наплата на побарувањето и постапуваа по барањата на граѓаните. Народниот правобранител на 
некои подносители на претставките им укажуваше  на нивната обврска да извршат намирување 
на побарувањата кога истите не се застарени, или се благовремено утужени, иако предходниот 
корисник починал, од причина што согласно Законот за наследување, како наследници на 
оставината на покојното лице, тие ги преземаат нивните права, но и обврски. 

Во однос на поднесените претставки, во кои граѓаните реагираат на нивното задолжување 
со комунална такса за јавно осветлување во реони каде истото воопшто и го нема, Народниот 
правобранител и оваа извештајна година бараше од локалните власти да се разгледа можноста 
за донесување на одлуки за измена и дополнување на одлуките за ослободување од плаќање 
на оваа комунална такса. Поточно, бараше Советите на Општините да донесуваат одлуки кои 
реално ќе ја отсликуваат фактичката состојба на терен, при што сите населени места кои 
припаѓаат кон општината, а во кои нема јавно осветлување да бидат ослободени од плаќање 
на оваа комунална такса. Карактеристичен пример за неосновано одолжување на постапката за 
одлучување по барање за ослободување од комуналната такса за јавно осветлување е Советот 
на Општина Радовиш. Имено, граѓаните од населено место во кое нема јавно осветлување 
поднеле барање до Советот на Општината за нивно ослободување од оваа обврска уште во 2011 
година, но и по истек на 6 години се уште не е  постапено по истото. Народниот правобранител 
побара од Советот на Општината да ја констатира фактичката состојба и согласно истата да 
донесе соодветна одлука. Крајно, Народниот правобранител им посочуваше на локалните 
власти дека намерата на законодавецот оваа комунална такса да ја поврзува со постоење на 
приклучено електрично броило во објектот, не треба да се толкува како единствен предуслов 
за задолжување на граѓаните, без разлика дали има или не спроведено јавно осветлување. 
Приклучено електрично броило на електричната мрежа подразбира дека во тој реон има можност 
за спроведување на јавно осветлување, а со тоа и реална претпоставка дека истото го има.

Во овој дел од Извештајот, Народниот правобранител укажува дека при постапувањето по 
поднесените претставки, но и од следењето на состојбата во оваа област констатира дека не 
секоја локална власт го усогласила своето работење согласно Законот за комунални дејности 
од 2012 година и не донеле нови Одлуки за комуналниот ред и мерки за нивно спроведување.  
Како најтипичен пример за вака неодговорно вршење на надлежноста од комуналната сфера 
е Општина Прилеп. Имено, Советот на Општината  нема донесено Одлука за комунален ред 
согласно Законот и се уште постапува по Одлуката за комуналниот ред донесена во 1998 
година. Ваквиот непрофесионализам доведува до појава на нормативна празнина, со која 
одредено однесување на некој субјект спротивно на Одлуката за комунален ред не може да 
биде санкционирано од надлежните инспекциски служби. Народниот правобранител при 
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констатирање на ваква состојба, му укажа на Советот на Општина Прилеп на повредата на 
Законот за комунални дејности и  воедно побара веднаш да  ја донесе  Одлуката за комунален 
ред. Со нејзиното донесување, одредбите во истата ќе имаат правна сила, по што правно 
издржано ќе се воспостави  начинот на вршење на  комуналните дејности меѓу корисниците 
и давателите на комуналните  услуги и воопшто однесувањето на граѓаните во комуналната 
област и нивно евентуално санкционирање.
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                                          НП бр. 393/16
 До Народниот правобранител прет-
ставка поднесоа група граѓани од Скопје 
во која наведоа дека општините Петровец, 
Гевгелија, Струмица, Јегуновце и Чашка, 
како и училиштата ОУ „Браќа Миладиновци“-
Струга, ООУ „Ванчо Прке“- Штип и ОУ „Ѓорѓи 
како и училиштата ОУ „Браќа Миладиновци“-
Струга, ООУ „Ванчо Прке“- Штип и ОУ „Ѓорѓи 
како и училиштата ОУ „Браќа Миладиновци“-

Сугаре“- Битола постапуваат спротивно на Сугаре“- Битола постапуваат спротивно на 
Конвенцијата за правата на детето и Законот Конвенцијата за правата на детето и Законот Конвенцијата за правата на детето и Законот 
за основното образование, на начин што за основното образование, на начин што за основното образование, на начин што 
го евидентирааат отсуството на децата со го евидентирааат отсуството на децата со го евидентирааат отсуството на децата со 
посебни потреби, иако не се во училиште посебни потреби, иако не се во училиште посебни потреби, иако не се во училиште 
како и дека не е секогаш обезбеден превоз како и дека не е секогаш обезбеден превоз како и дека не е секогаш обезбеден превоз 
на лицата кои ги придружуваат децата со на лицата кои ги придружуваат децата со на лицата кои ги придружуваат децата со 
посебни потреби.
 Со цел да ги истражи наводите во  Со цел да ги истражи наводите во  Со цел да ги истражи наводите во 
претставката Народниот правобранител се претставката Народниот правобранител се претставката Народниот правобранител се 
обрати до општините, училиштата, како обрати до општините, училиштата, како обрати до општините, училиштата, како 
и до Државниот просветен инспекторат и и до Државниот просветен инспекторат и и до Државниот просветен инспекторат и 
побара да се преземат мерки за утврдување побара да се преземат мерки за утврдување 
на фактичката состојба, односно да се 
изврши надзор во горенаведените училишта 
укажувајќи притоа да се има предвид нај-
добриот интерес на детето и правото на 
непречен пристап до образование, па во 
тој контекст да се отстранат евентуалните 
пропусти во работењето на основните учи-
лишта.
 Државниот просветен инспекторат по 
извршениот инспекциски надзор не ги потврди 
наводите во однос на евидентирањето на 
учениците кои се отсутни од настава, а од 
страна на дел од општините беа преземени 
мерки заради обезбедување бесплатен превоз  
на ученици со посебни потреби и нивните 
придружници, за што во некои од училиштата 
била отпочната постапка за јавна набавка.

ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКАТА

                                          НП бр. 1496/16НП бр. 1496/16НП бр. 1496/16
 Граѓанин од Кичево достави претставка  Граѓанин од Кичево достави претставка  Граѓанин од Кичево достави претставка 
до Народниот правобранител, укажувајќи до Народниот правобранител, укажувајќи до Народниот правобранител, укажувајќи 
на повреда на неговите права од страна на повреда на неговите права од страна на повреда на неговите права од страна 
на стручниот тим при ЈУ Меѓуопштинскиот на стручниот тим при ЈУ Меѓуопштинскиот на стручниот тим при ЈУ Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа во Гостивар, во центар за социјална работа во Гостивар, во центар за социјална работа во Гостивар, во 
однос на остварувањето на неговите лични однос на остварувањето на неговите лични однос на остварувањето на неговите лични 
односи и непосредни контакти со детето, како односи и непосредни контакти со детето, како односи и непосредни контакти со детето, како 
и давањето на дозвола за негово патување во и давањето на дозвола за негово патување во и давањето на дозвола за негово патување во 
странство.
 Народниот правобранител побара од 
страна на надлежниот центар да биде известен 
во целост за динамиката за остварување 
на личните односи и непосредни контакти 
на подносителот со неговата ќерка, како 
и за постапката за нејзиното патување во и за постапката за нејзиното патување во 
странство.  странство.  странство.  
 Постапувајќи по претставката, Народни- Постапувајќи по претставката, Народни- Постапувајќи по претставката, Народни-
от правобранител од одговорите констатира от правобранител од одговорите констатира от правобранител од одговорите констатира 
дека двата надлежни центри за социјална дека двата надлежни центри за социјална дека двата надлежни центри за социјална 
работа во  Кичево и Гостивар во континуитет работа во  Кичево и Гостивар во континуитет работа во  Кичево и Гостивар во континуитет 
ја следат состојбата, преземаат мерки и ја следат состојбата, преземаат мерки и ја следат состојбата, преземаат мерки и 
активности во насока на почитување на активности во насока на почитување на активности во насока на почитување на 
правата и интересите на малолетното дете, правата и интересите на малолетното дете, правата и интересите на малолетното дете, 
а проблемот е во нарушената комуникација а проблемот е во нарушената комуникација а проблемот е во нарушената комуникација 
помеѓу родителите на детето, за што, исто помеѓу родителите на детето, за што, исто помеѓу родителите на детето, за што, исто 
така преземаат мерки во нивна надлежност.така преземаат мерки во нивна надлежност.така преземаат мерки во нивна надлежност.
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                                          НП бр. 353/16НП бр. 353/16НП бр. 353/16
 Народниот правобранител постапуваше  Народниот правобранител постапуваше  Народниот правобранител постапуваше 
по поднесена претставка од страна на по поднесена претставка од страна на по поднесена претставка од страна на 
група родители, за повреда на правото на група родители, за повреда на правото на група родители, за повреда на правото на 
образование на нивните деца од страна на образование на нивните деца од страна на образование на нивните деца од страна на 
раководството на ОУ „Јан Амос Коменски“-раководството на ОУ „Јан Амос Коменски“-раководството на ОУ „Јан Амос Коменски“-
Скопје, поради честото менување на наставни-Скопје, поради честото менување на наставни-Скопје, поради честото менување на наставни-
ците во едно од третите одделенија. ците во едно од третите одделенија. ците во едно од третите одделенија. ците во едно од третите одделенија. ците во едно од третите одделенија. 
 За наводите во претставката, Народниот  За наводите во претставката, Народниот  За наводите во претставката, Народниот  За наводите во претставката, Народниот  За наводите во претставката, Народниот 
правобранител се обрати до сите надлежни правобранител се обрати до сите надлежни правобранител се обрати до сите надлежни правобранител се обрати до сите надлежни правобранител се обрати до сите надлежни 
органи, односно до именуваното училиште, органи, односно до именуваното училиште, органи, односно до именуваното училиште, органи, односно до именуваното училиште, органи, односно до именуваното училиште, 
до општина Карпош, како и до Државниот до општина Карпош, како и до Државниот до општина Карпош, како и до Државниот до општина Карпош, како и до Државниот до општина Карпош, како и до Државниот 
просветен инспекторат и побара да биде просветен инспекторат и побара да биде просветен инспекторат и побара да биде просветен инспекторат и побара да биде просветен инспекторат и побара да биде 
известен за состојбата, односно причините известен за состојбата, односно причините известен за состојбата, односно причините известен за состојбата, односно причините известен за состојбата, односно причините 
за честите менувања на наставниот кадар, за честите менувања на наставниот кадар, за честите менувања на наставниот кадар, за честите менувања на наставниот кадар, за честите менувања на наставниот кадар, 
за  критериумите врз кои се врши промена на за  критериумите врз кои се врши промена на за  критериумите врз кои се врши промена на за  критериумите врз кои се врши промена на за  критериумите врз кои се врши промена на 
кадарот во одделението, како и за тоа дали кадарот во одделението, како и за тоа дали кадарот во одделението, како и за тоа дали кадарот во одделението, како и за тоа дали кадарот во одделението, како и за тоа дали 
за промената се консултирани и известени за промената се консултирани и известени за промената се консултирани и известени за промената се консултирани и известени за промената се консултирани и известени 
родителите на децата.родителите на децата.родителите на децата.
 Иако во одговорите беа негирани наво- Иако во одговорите беа негирани наво- Иако во одговорите беа негирани наво- Иако во одговорите беа негирани наво- Иако во одговорите беа негирани наво-
дите на родителите, Народниот правобранител дите на родителите, Народниот правобранител дите на родителите, Народниот правобранител 
тргнувајќи од најдобриот интерес на детето тргнувајќи од најдобриот интерес на детето тргнувајќи од најдобриот интерес на детето 
упати Препорака до училиштето и укажа упати Препорака до училиштето и укажа упати Препорака до училиштето и укажа 
дека со честите промени може да се постигне дека со честите промени може да се постигне дека со честите промени може да се постигне 
спротивен ефект кај децата, па дури и да се спротивен ефект кај децата, па дури и да се спротивен ефект кај децата, па дури и да се 
предизвика незадоволство и отпор за редовно предизвика незадоволство и отпор за редовно предизвика незадоволство и отпор за редовно 
образование кај детето, имајќи ја предвид образование кај детето, имајќи ја предвид образование кај детето, имајќи ја предвид 
возраста и врската што ја воспоставуваат возраста и врската што ја воспоставуваат возраста и врската што ја воспоставуваат 
со наставникот, начинот на кој предава, со наставникот, начинот на кој предава, со наставникот, начинот на кој предава, 
испрашува или објаснува.  Воедно, Народниот испрашува или објаснува.  Воедно, Народниот испрашува или објаснува.  Воедно, Народниот 
правобранител укажа на фактот дека допол-правобранител укажа на фактот дека допол-правобранител укажа на фактот дека допол-
нителен отпор и негативно влијание може да нителен отпор и негативно влијание може да нителен отпор и негативно влијание може да 
се се јави кај децата, особено кога промената се се јави кај децата, особено кога промената се се јави кај децата, особено кога промената 
на наставникот се врши во средина на на наставникот се врши во средина на на наставникот се врши во средина на 
учебната година. Во таа насока му укажа на учебната година. Во таа насока му укажа на учебната година. Во таа насока му укажа на 
училиштето сериозно да посвети внимание на училиштето сериозно да посвети внимание на училиштето сериозно да посвети внимание на 
ова прашање и препорача да преземе мерки ова прашање и препорача да преземе мерки ова прашање и препорача да преземе мерки 
за долгорочно планирање и обезбедување за долгорочно планирање и обезбедување за долгорочно планирање и обезбедување 
на потребниот наставен персонал, со цел на потребниот наставен персонал, со цел на потребниот наставен персонал, со цел 
да запре праксата на често менување на да запре праксата на често менување на да запре праксата на често менување на 
наставниот кадар.наставниот кадар.наставниот кадар.
 Училиштето го извести Народниот право- Училиштето го извести Народниот право- Училиштето го извести Народниот право-
бранител дека ќе ја почитува Препораката,  и бранител дека ќе ја почитува Препораката,  и бранител дека ќе ја почитува Препораката,  и 
ќе настојува во иднина да се спроведуваат ќе настојува во иднина да се спроведуваат ќе настојува во иднина да се спроведуваат 
дадените насоките, се со цел да не се создава дадените насоките, се со цел да не се создава дадените насоките, се со цел да не се создава 
незадоволство и револт кај децата и нивните незадоволство и револт кај децата и нивните незадоволство и револт кај децата и нивните 
родители во врска со образованието на родители во врска со образованието на родители во врска со образованието на 
децата.децата.децата.

              НП бр. 2776/16НП бр. 2776/16НП бр. 2776/16
 На барање на граѓанин кој е на  На барање на граѓанин кој е на  На барање на граѓанин кој е на 
издржување казна затвор во КПД „Идризово“ издржување казна затвор во КПД „Идризово“ издржување казна затвор во КПД „Идризово“ 
Народниот правобранител покрена постапка Народниот правобранител покрена постапка Народниот правобранител покрена постапка 
пред ЈУ Меѓуопштински центар за социјална пред ЈУ Меѓуопштински центар за социјална пред ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на град Скопје за утврдување на работа на град Скопје за утврдување на работа на град Скопје за утврдување на 
местото на живеење на неговиот малолетен местото на живеење на неговиот малолетен местото на живеење на неговиот малолетен 
син, за кој наведе дека е жртва на насилство син, за кој наведе дека е жртва на насилство син, за кој наведе дека е жртва на насилство 
од страна на мајката  и нејзиниот партнер. од страна на мајката  и нејзиниот партнер. од страна на мајката  и нејзиниот партнер. 
 На барање на Народниот правобранител,  На барање на Народниот правобранител,  На барање на Народниот правобранител, 
надлежниот центар за социјална работа со надлежниот центар за социјална работа со надлежниот центар за социјална работа со 
помош на Секторот за потраги при Секторот за помош на Секторот за потраги при Секторот за помош на Секторот за потраги при Секторот за 
внатрешни работи- Скопје стапил во контакт внатрешни работи- Скопје стапил во контакт внатрешни работи- Скопје стапил во контакт 
со мајката, а стручниот тим извршил увид при со мајката, а стручниот тим извршил увид при со мајката, а стручниот тим извршил увид при 
што констатирал дека мајката и детето се добро што констатирал дека мајката и детето се добро што констатирал дека мајката и детето се добро 
прифатени во домот на новиот вонбрачен прифатени во домот на новиот вонбрачен прифатени во домот на новиот вонбрачен 
другар, имаат поддршка и помош од него и другар, имаат поддршка и помош од него и другар, имаат поддршка и помош од него и 
од неговото потесно семејство. Но и покрај од неговото потесно семејство. Но и покрај од неговото потесно семејство. Но и покрај 
тоа, на барање на Народниот правобранител тоа, на барање на Народниот правобранител тоа, на барање на Народниот правобранител 
продолжија да ја следат состојбата на детето, продолжија да ја следат состојбата на детето, 
со цел навремено преземање мерки за негова 
евентуална заштита. 
 За наведеното, беше известен подноси-
телот, а воедно беше советуван за можноста 
како родител да отпочне постапка за оствару-
вање на правото на лични односи и непосредни 
контакти со своето дете.

                                          НП бр. 1740/16
По повод претставката во која имаше 

поплака за дефект на телефонски говорници 
во КПД „Идризово“, со што на осудените 
лица им било оневозможено да го остварат 
правото на контакти со надворешниот свет, 
до директорот на КПД „Идризово“ беше 
доставено укажување да бидат преземени сите 
неопходни мерки со цел за оспособување на 
телефонските говорници во сите одделенија 
во установата, така што на осудените лица 
ќе им се овозможат редовни контакти со 
надворешниот свет. 
 Во исполнение на даденото укажување, 
директорот на КПД „Идризово“ веднаш пре-
зеде мерки со цел целосно оспособување 
на телефонските говорници, иако се јавиле на телефонските говорници, иако се јавиле на телефонските говорници, иако се јавиле 
одредени проблеми со читањето на телефон-одредени проблеми со читањето на телефон-одредени проблеми со читањето на телефон-
ските картички кај некои телефонски говор-ските картички кај некои телефонски говор-ските картички кај некои телефонски говор-
ници, но од страна на АД „Македонски телеко-ници, но од страна на АД „Македонски телеко-ници, но од страна на АД „Македонски телеко-
муникации“ биле преземени соодветни мерки муникации“ биле преземени соодветни мерки муникации“ биле преземени соодветни мерки 
за надминување на овој проблем.за надминување на овој проблем.за надминување на овој проблем.
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                                          НП бр. 3097/16
 Граѓанин од Скопје побара интервенција 
од Народниот правобранител поради неиз-
давањето на соодветна документација (от-давањето на соодветна документација (от-давањето на соодветна документација (от-
пусно писмо), со условување да ја плати пусно писмо), со условување да ја плати пусно писмо), со условување да ја плати 
партиципацијата за хоспитализацијата и партиципацијата за хоспитализацијата и партиципацијата за хоспитализацијата и 
престојот на неговата сопруга и детето во ЈЗУ престојот на неговата сопруга и детето во ЈЗУ престојот на неговата сопруга и детето во ЈЗУ 
Универзитетска клиника  за детска болести – Универзитетска клиника  за детска болести – Универзитетска клиника  за детска болести – 
Скопје.
 Заради заштита на правото на здрав- Заради заштита на правото на здрав- Заради заштита на правото на здрав-
ствена заштита на детето,  Народниот право-ствена заштита на детето,  Народниот право-ствена заштита на детето,  Народниот право-
бранител упати укажување до Клиниката во бранител упати укажување до Клиниката во бранител упати укажување до Клиниката во 
кое потсети на законските и подзаконските кое потсети на законските и подзаконските кое потсети на законските и подзаконските 
акти кои ги уредуваат правата и обврските акти кои ги уредуваат правата и обврските акти кои ги уредуваат правата и обврските 
од задолжителното здравствено осигурување, од задолжителното здравствено осигурување, 
а со кои се прецизира дека по завршеното 
болничко лекување, болничката здравствена 
установа на осигуреното лице му издава 
отпусно писмо и совет за натамошно лекување.
 Народниот правобранител укажа дека со 
неиздавање на отпусно писмо и условување 
на граѓанинот да плати извесен долг се врши 
повреда на правата, затоа што нема законски 
основ за неиздавање отпусно писмо поради 
неплатен долг, туку за наплата на истиот 
постојат други мерки предвидени со закон. 
 Од страна на ЈЗУ Универзитетска клиника  
за детска болести – Скопје, како и од страна 
на подносителот, Народниот правобранител 
е известен дека е постапено по укажувањето 
и на подносителот му е издадено отпусното 
писмо.

                                                                      НП бр. 1422/16НП бр. 1422/16НП бр. 1422/16
 Граѓанин од Скопје достави претставка  Граѓанин од Скопје достави претставка  Граѓанин од Скопје достави претставка  Граѓанин од Скопје достави претставка  Граѓанин од Скопје достави претставка 
во која укажа на повреда на правата од во која укажа на повреда на правата од во која укажа на повреда на правата од во која укажа на повреда на правата од во која укажа на повреда на правата од 
пензиска област со запирање на исплатата на  пензиска област со запирање на исплатата на  пензиска област со запирање на исплатата на  пензиска област со запирање на исплатата на  пензиска област со запирање на исплатата на  
инвалидската пензија. инвалидската пензија. инвалидската пензија. 
 Постапувајќи по оваа претставка На- Постапувајќи по оваа претставка На- Постапувајќи по оваа претставка На- Постапувајќи по оваа претставка На- Постапувајќи по оваа претставка На-
родниот правобранител утврди дека на подно-родниот правобранител утврди дека на подно-родниот правобранител утврди дека на подно-родниот правобранител утврди дека на подно-родниот правобранител утврди дека на подно-
сителот му се повредени правата со запирање сителот му се повредени правата со запирање сителот му се повредени правата со запирање сителот му се повредени правата со запирање сителот му се повредени правата со запирање 
на исплатата на времената инвалидска пен-на исплатата на времената инвалидска пен-на исплатата на времената инвалидска пен-на исплатата на времената инвалидска пен-на исплатата на времената инвалидска пен-
зија, пред актот со кој таа се запира да стане зија, пред актот со кој таа се запира да стане зија, пред актот со кој таа се запира да стане зија, пред актот со кој таа се запира да стане зија, пред актот со кој таа се запира да стане 
конечен и правосилен. Имено, првостепениот конечен и правосилен. Имено, првостепениот конечен и правосилен. Имено, првостепениот конечен и правосилен. Имено, првостепениот конечен и правосилен. Имено, првостепениот 
орган неправилно го определил датумот на орган неправилно го определил датумот на орган неправилно го определил датумот на 
конечност на  решението со кое престанало конечност на  решението со кое престанало конечност на  решението со кое престанало 
правото на  времена пензија на подносителот, правото на  времена пензија на подносителот, правото на  времена пензија на подносителот, 
бидејќи управната постапка врз основа на бидејќи управната постапка врз основа на бидејќи управната постапка врз основа на 
донесеното решение не е конечно завршена, донесеното решение не е конечно завршена, донесеното решение не е конечно завршена, 
односно предметот бил во жалбена постапка односно предметот бил во жалбена постапка односно предметот бил во жалбена постапка 
пред второстепениот орган.пред второстепениот орган.пред второстепениот орган.
 Со оглед на изнесеното, Народниот  Со оглед на изнесеното, Народниот  Со оглед на изнесеното, Народниот 
правобранител се вклучи во жалбената пос-правобранител се вклучи во жалбената пос-правобранител се вклучи во жалбената пос-
тапка пред второстепениот орган со укажу-тапка пред второстепениот орган со укажу-тапка пред второстепениот орган со укажу-
вање на законските одредби за конечност и 
правосилност на решението, како и на член 
134 од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување, со кој е прецизирано доколку 
со жалбата се напаѓа оцената за утврдување 
на инвалидност се одлага извршувањето на 
обжаленото решение. Во таа насока побара обжаленото решение. Во таа насока побара обжаленото решение. Во таа насока побара 
да се продолжи со исплатата на пензијата, да се продолжи со исплатата на пензијата, да се продолжи со исплатата на пензијата, 
согласно управниот акт со кој е признато согласно управниот акт со кој е признато согласно управниот акт со кој е признато 
правoто на времена инвалидска пензија, а правoто на времена инвалидска пензија, а правoто на времена инвалидска пензија, а 
дури по конечноста на постапката врз основа дури по конечноста на постапката врз основа дури по конечноста на постапката врз основа 
на  изјавената жалба да се отпочне со примена на  изјавената жалба да се отпочне со примена на  изјавената жалба да се отпочне со примена 
на новиот конечен управен акт.на новиот конечен управен акт.на новиот конечен управен акт.
 Укажувањето беше прифатено и подно- Укажувањето беше прифатено и подно- Укажувањето беше прифатено и подно-
сителот на претставката го оствари своето сителот на претставката го оствари своето сителот на претставката го оствари своето 
право, односно пензијата му беше исплатена право, односно пензијата му беше исплатена право, односно пензијата му беше исплатена 
до денот на конечност на решението.до денот на конечност на решението.до денот на конечност на решението.

                                          НП бр. 1589/16
 До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанин од Кочани за ослободување од 
плаќање на радиодифузна такса, затоа што е лице со намален вид и слух, живее сам, и е без ТВ 
приемник, а постојано добивал сметки за радиодифузна такса.
 Народниот правобранител упати укажување до Македонската радио телевизија дека  Народниот правобранител упати укажување до Македонската радио телевизија дека  Народниот правобранител упати укажување до Македонската радио телевизија дека 
е потребно подносителот на претставката да биде избришан од Регистарот на обврзници со е потребно подносителот на претставката да биде избришан од Регистарот на обврзници со е потребно подносителот на претставката да биде избришан од Регистарот на обврзници со 
радиодифузна такса, приложувајќи писмени докази за состојбата на подносителот согласно кои радиодифузна такса, приложувајќи писмени докази за состојбата на подносителот согласно кои радиодифузна такса, приложувајќи писмени докази за состојбата на подносителот согласно кои 
лицето ги исполнува условите за да биде ослободено од плаќање на радиодифузна такса. МРТВ лицето ги исполнува условите за да биде ослободено од плаќање на радиодифузна такса. МРТВ лицето ги исполнува условите за да биде ослободено од плаќање на радиодифузна такса. МРТВ 
постапи по укажувањето на Народниот правобранител и подносителот на претставката беше постапи по укажувањето на Народниот правобранител и подносителот на претставката беше постапи по укажувањето на Народниот правобранител и подносителот на претставката беше 
целосно ослободен од плаќање на радиодифузна такса.
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                                          НП бр. 2194/16НП бр. 2194/16НП бр. 2194/16
 Народниот прваобранител поради кон- Народниот прваобранител поради кон- Народниот прваобранител поради кон- Народниот прваобранител поради кон- Народниот прваобранител поради кон-
статирана дискриминација по основ на пол до статирана дискриминација по основ на пол до статирана дискриминација по основ на пол до статирана дискриминација по основ на пол до статирана дискриминација по основ на пол до 
Уставниот суд на РМ достави предлог за оцена Уставниот суд на РМ достави предлог за оцена Уставниот суд на РМ достави предлог за оцена Уставниот суд на РМ достави предлог за оцена Уставниот суд на РМ достави предлог за оцена 
на уставноста на Законот за административни на уставноста на Законот за административни на уставноста на Законот за административни на уставноста на Законот за административни на уставноста на Законот за административни 
службеници.службеници.службеници.
 Имено, од извршената анализа на од- Имено, од извршената анализа на од- Имено, од извршената анализа на од-
редбата на членот 98 став (5) алинеја 6 на редбата на членот 98 став (5) алинеја 6 на редбата на членот 98 став (5) алинеја 6 на 
споменатиот Закон, според која е утврдено споменатиот Закон, според која е утврдено споменатиот Закон, според која е утврдено 
дека на административниот службеник му дека на административниот службеник му дека на административниот службеник му 
престанува работниот однос по сила на престанува работниот однос по сила на престанува работниот однос по сила на 
закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години 
старост (за жени), односно 64, 65, 66, или 67 старост (за жени), односно 64, 65, 66, или 67 старост (за жени), односно 64, 65, 66, или 67 
години старост (за мажи), односно утврдени години старост (за мажи), односно утврдени години старост (за мажи), односно утврдени 
се различни години на старост за маж се различни години на старост за маж се различни години на старост за маж 
односно жена, како основи за престанок на односно жена, како основи за престанок на односно жена, како основи за престанок на 
работниот однос Народниот правобранител работниот однос Народниот правобранител работниот однос Народниот правобранител 
констатираше дискриминација по основ на констатираше дискриминација по основ на констатираше дискриминација по основ на 
пол и дека оваа законска одредба не е во пол и дека оваа законска одредба не е во пол и дека оваа законска одредба не е во 
согласност со уставниот постулат за забрана согласност со уставниот постулат за забрана согласност со уставниот постулат за забрана 
на дискриминација по основ на полот содр-на дискриминација по основ на полот содр-на дискриминација по основ на полот содр-
жана во членот 9 став 1 од Уставот на РМ.жана во членот 9 став 1 од Уставот на РМ.жана во членот 9 став 1 од Уставот на РМ.
 Од овие причини Народниот право- Од овие причини Народниот право- Од овие причини Народниот право-
бранител врз основа на член 30 став 2 од бранител врз основа на член 30 став 2 од бранител врз основа на член 30 став 2 од 
Законот за народниот правобранител до Законот за народниот правобранител до Законот за народниот правобранител до 
Уставниот суд на РМ достави предлог за Уставниот суд на РМ достави предлог за Уставниот суд на РМ достави предлог за 
оценување на уставноста на членот 98 став оценување на уставноста на членот 98 став оценување на уставноста на членот 98 став 
(5) алинеја 6 од Законот за административни (5) алинеја 6 од Законот за административни (5) алинеја 6 од Законот за административни 
службеници.службеници.службеници.
 Постапувајќи по доставениот предлог  Постапувајќи по доставениот предлог  Постапувајќи по доставениот предлог 
Уставниот суд извести дека истиот се прифаќа Уставниот суд извести дека истиот се прифаќа Уставниот суд извести дека истиот се прифаќа 
и донесено е решение за оцена на уставноста и донесено е решение за оцена на уставноста и донесено е решение за оцена на уставноста 
на споменатата одредба од Законот за адми-на споменатата одредба од Законот за адми-на споменатата одредба од Законот за адми-
нистративни службеници.нистративни службеници.нистративни службеници.

                                          НП бр. 3127/16НП бр. 3127/16НП бр. 3127/16
 Граѓанка од Охрид поднесе претставка  Граѓанка од Охрид поднесе претставка  Граѓанка од Охрид поднесе претставка 
со која се пожали на повреда на правата со со која се пожали на повреда на правата со со која се пожали на повреда на правата со 
одолжување на постапката од надлежниот одолжување на постапката од надлежниот одолжување на постапката од надлежниот 
орган за остварување на правото  на семејна орган за остварување на правото  на семејна орган за остварување на правото  на семејна 
пензија. 
 Постапувајќи по предметот Народниот  Постапувајќи по предметот Народниот  Постапувајќи по предметот Народниот 
правобранител констатира дека нејзиниот сега правобранител констатира дека нејзиниот сега правобранител констатира дека нејзиниот сега 
покоен сопруг имал остварен пензиски стаж и покоен сопруг имал остварен пензиски стаж и покоен сопруг имал остварен пензиски стаж и 
во Австралија, при што Фондот од Македонија во Австралија, при што Фондот од Македонија во Австралија, при што Фондот од Македонија 
побарал од надлежниот пензиски орган на побарал од надлежниот пензиски орган на побарал од надлежниот пензиски орган на 
Австралија да го потврди Австралискиот стаж, Австралија да го потврди Австралискиот стаж, Австралија да го потврди Австралискиот стаж, 
односно да провери дали осигуреникот имал односно да провери дали осигуреникот имал односно да провери дали осигуреникот имал 
продолжено осигурување, затоа што доколку продолжено осигурување, затоа што доколку продолжено осигурување, затоа што доколку 
се потврди стаж со двојно осигурување истиот се потврди стаж со двојно осигурување истиот се потврди стаж со двојно осигурување истиот 
нема да се признае, односно ќе се избрише од нема да се признае, односно ќе се избрише од нема да се признае, односно ќе се избрише од 
матичната евиденција на Фондот. матичната евиденција на Фондот. матичната евиденција на Фондот. 
 Со оглед на тоа што Фондот во неколку 
наврати се обрати до надлежниот пензиски 
орган на Австралија, а по интервенција на 
Народниот правобранител веднаш достави 
и ургенција беше констатирано дека на 
подносителката на претставката не и се 
повредени правата од Фондот, а одговор од 
Австралија мора да се чека.

                                          НП бр. 3988/15
 До Народниот правобранител поднесена е претставка од граѓанин припадник на албанската 
заедница кој се пожали на дискриминација по основ право на употреба на јазик, поради тоа што 
во управна постапка не му е дозволена употреба на мајчиниот јазик од страна на Министерството 
за внатрешни работи во постапка на доставување на акти и преписка со органот.за внатрешни работи во постапка на доставување на акти и преписка со органот.
По прибирање на сите релевантни докази од инволвираните страни, Народниот правобранител По прибирање на сите релевантни докази од инволвираните страни, Народниот правобранител По прибирање на сите релевантни докази од инволвираните страни, Народниот правобранител 
констатираше повреда на определени норми кои се пропишани со домашната регулатива.констатираше повреда на определени норми кои се пропишани со домашната регулатива.констатираше повреда на определени норми кои се пропишани со домашната регулатива.
 Во оваа насока Народниот правобранител  достави укажување во кое наведе дека е потребно  Во оваа насока Народниот правобранител  достави укажување во кое наведе дека е потребно  Во оваа насока Народниот правобранител  достави укажување во кое наведе дека е потребно 
во прекршочната постапка која ја води надлежниот сектор, доследно да се применуваат одредбите во прекршочната постапка која ја води надлежниот сектор, доследно да се применуваат одредбите во прекршочната постапка која ја води надлежниот сектор, доследно да се применуваат одредбите 
на член 2 став 2 од Законот за прекршоците, член 8-11 од Законот за кривичната постапка и на член 2 став 2 од Законот за прекршоците, член 8-11 од Законот за кривичната постапка и на член 2 став 2 од Законот за прекршоците, член 8-11 од Законот за кривичната постапка и 
членовите 5 - 9 од Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во членовите 5 - 9 од Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во членовите 5 - 9 од Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, како и почитување на одредбата Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, како и почитување на одредбата Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, како и почитување на одредбата 
од членот 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.од членот 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.од членот 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.
 По доставеното укажување Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека е  По доставеното укажување Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека е  По доставеното укажување Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека е  По доставеното укажување Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека е  По доставеното укажување Народниот правобранител е известен со конкретен доказ дека е 
постапено по укажувањето, со што подносителот на претставката го оствари своето право.постапено по укажувањето, со што подносителот на претставката го оствари своето право.постапено по укажувањето, со што подносителот на претставката го оствари своето право.постапено по укажувањето, со што подносителот на претставката го оствари своето право.постапено по укажувањето, со што подносителот на претставката го оствари своето право.
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                                          НП бр. 2889/16
 До Народниот правобранител поднесена 
е претставка од лице вработено во Службата 
за општи и заеднички работи, во која наведе 
дека како административен службеник во 
Службата за општи и заеднички работи при 
Владата на Република Македонија, повредени 
му се правата од работен однос и дека кон 
него во континуитет се врши вознемирување 
на работното место и дискриминација од  
директор и неговите претпоставени раково-
дители.
 Согледувајќи ги доказите доставени од 
подносителот на претставката, а со намера да 
биде утврдена фактичката состојба, Народ-
ниот правобранител донесе одлука да изврши 
ненајавен увид во органот каде што беше 
распореден подносителот на претставката да 
ги извршува своите работни задачи.
 При вршење на увидот Народниот 
правобранител направи фотографии и ост-
вари непосреден разговор со колегите на 
подносителот на претставката, од кои докази 
неспорно можеше да се заклучи дека кон 
вработениот смислено и во континуитет се вработениот смислено и во континуитет се вработениот смислено и во континуитет се 
врши вознемирување на работното место, врши вознемирување на работното место, врши вознемирување на работното место, 
со тоа што неговите претпоставени не му со тоа што неговите претпоставени не му со тоа што неговите претпоставени не му 
ги имаат обезбедено основните средства за ги имаат обезбедено основните средства за ги имаат обезбедено основните средства за 
работа. 
 Народниот правобранител констатираше  Народниот правобранител констатираше  Народниот правобранител констатираше 
дека со ваквиот начин на постапување кон дека со ваквиот начин на постапување кон дека со ваквиот начин на постапување кон 
подносителот на претставката смислено и подносителот на претставката смислено и подносителот на претставката смислено и 
во континуитет се врши вознемирување на во континуитет се врши вознемирување на во континуитет се врши вознемирување на 
работното место – Мобинг, а воедно се врши работното место – Мобинг, а воедно се врши работното место – Мобинг, а воедно се врши 
и дискриминација, поради тоа што другите и дискриминација, поради тоа што другите и дискриминација, поради тоа што другите 
вработени од оваа служба ги имаат сите вработени од оваа служба ги имаат сите вработени од оваа служба ги имаат сите 
потребни услови за работа, што не беше 
евидентирано во предметниот случај.
 Следствено на наведеното, Народниот 
правобранител до директорот на службата 
достави укажување за начинот на отстра-
нување на констатираните повреди, со кој 
допис го достави и доказниот материјал кој 
беше прибавени при ненајавениот увид и 
од кој неспорно се докажува мобингот и 
дискриминацијата.
 Во законски предвидениот рок добивме 
повратен одговор во кој беше наведено дека 
е постапено по доставеното Укажување на 
Народниот правобранител, со што подноси-
телот на претставката ги исполни своите 
права, а воедно му беа обезбедени потребните 
работни услови.

                                          НП бр. 1204/16НП бр. 1204/16
 До Народниот правобранител доставена  До Народниот правобранител доставена  До Народниот правобранител доставена 
е претставка од една невладина организација е претставка од една невладина организација е претставка од една невладина организација 
која се обрати и побара заштита на правата која се обрати и побара заштита на правата која се обрати и побара заштита на правата 
на припадник на ромската популација инаку на припадник на ромската популација инаку на припадник на ромската популација инаку 
познат ромски естраден уметник, поради познат ромски естраден уметник, поради познат ромски естраден уметник, поради познат ромски естраден уметник, поради познат ромски естраден уметник, поради 
вршење на дискриминација кон ромската вршење на дискриминација кон ромската вршење на дискриминација кон ромската вршење на дискриминација кон ромската вршење на дискриминација кон ромската 
заедница по етничка основа. Претставката се заедница по етничка основа. Претставката се заедница по етничка основа. Претставката се заедница по етничка основа. Претставката се заедница по етничка основа. Претставката се 
однесува на спроведување на конкурс за член однесува на спроведување на конкурс за член однесува на спроведување на конкурс за член однесува на спроведување на конкурс за член однесува на спроведување на конкурс за член 
на Комисија за избор на нови композиции на Комисија за избор на нови композиции на Комисија за избор на нови композиции на Комисија за избор на нови композиции на Комисија за избор на нови композиции 
согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната 
музичка продукција, конкурс кој го распишува музичка продукција, конкурс кој го распишува музичка продукција, конкурс кој го распишува музичка продукција, конкурс кој го распишува музичка продукција, конкурс кој го распишува 
и спроведува комисија при јавниот сервис и спроведува комисија при јавниот сервис и спроведува комисија при јавниот сервис и спроведува комисија при јавниот сервис и спроведува комисија при јавниот сервис 
МРТВ.
 Ромски естраден уметник неколку  Ромски естраден уметник неколку  Ромски естраден уметник неколку  Ромски естраден уметник неколку  Ромски естраден уметник неколку 
пати конкурирал во Јавното радиодифузно пати конкурирал во Јавното радиодифузно пати конкурирал во Јавното радиодифузно пати конкурирал во Јавното радиодифузно пати конкурирал во Јавното радиодифузно 
претпријатие Македонската радио-телевизија претпријатие Македонската радио-телевизија претпријатие Македонската радио-телевизија претпријатие Македонската радио-телевизија претпријатие Македонската радио-телевизија 
по распишани квартални конкурси на годиш-по распишани квартални конкурси на годиш-по распишани квартални конкурси на годиш-по распишани квартални конкурси на годиш-по распишани квартални конкурси на годиш-
но ниво за создавање нови композиции, но ниво за создавање нови композиции, но ниво за создавање нови композиции, но ниво за создавање нови композиции, но ниво за создавање нови композиции, 
согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната согласно Законот за поддршка на домашната 
музичка продукција, но две години по ред тој музичка продукција, но две години по ред тој музичка продукција, но две години по ред тој 
е одбиван од страна на комисијата поради е одбиван од страна на комисијата поради е одбиван од страна на комисијата поради 
неговата етничка припадност, како што беше неговата етничка припадност, како што беше неговата етничка припадност, како што беше 
наведено во претставката. Воедно за време на наведено во претставката. Воедно за време на наведено во претставката. Воедно за време на 
постапување по оваа претставка во постапка постапување по оваа претставка во постапка постапување по оваа претставка во постапка 
беше изборот на нови членови на Комисија за беше изборот на нови членови на Комисија за беше изборот на нови членови на Комисија за 
избор на нови композиции согласно Законот за избор на нови композиции согласно Законот за избор на нови композиции согласно Законот за 
поддршка на домашната музичка продукција, поддршка на домашната музичка продукција, поддршка на домашната музичка продукција, 
на кој конкурс конкурирал и познатиот ромски на кој конкурс конкурирал и познатиот ромски на кој конкурс конкурирал и познатиот ромски 
естраден уметник.
 Народниот правобранител согледувајќи 
ги доставените докази упати Барање до 
јавниот сервис во кое укажа на надлежната 
Комисијата при избор на нови членови да 
има подеднаков третман кон сите кандидати, 
без оглед на нивната етничка, верска, расна, без оглед на нивната етничка, верска, расна, без оглед на нивната етничка, верска, расна, 
полова или друга припадност, со што не би полова или друга припадност, со што не би полова или друга припадност, со што не би 
ги нарушиле основните уставни и законски ги нарушиле основните уставни и законски ги нарушиле основните уставни и законски 
норми за забраната на дискриминација.норми за забраната на дискриминација.норми за забраната на дискриминација.
 По завршување на конкурсот ЈП МРТВ  По завршување на конкурсот ЈП МРТВ  По завршување на конкурсот ЈП МРТВ 
извести дека од страна на формираната извести дека од страна на формираната извести дека од страна на формираната 
Комисија повторно се разгледани сите доста-Комисија повторно се разгледани сите доста-Комисија повторно се разгледани сите доста-
вени апликации за избор на нови членови вени апликации за избор на нови членови вени апликации за избор на нови членови 
на Комисијата, по што подносителот на на Комисијата, по што подносителот на на Комисијата, по што подносителот на 
претставката бил примен како член на претставката бил примен како член на претставката бил примен како член на 
Комисијата за која конкурирал, со што го Комисијата за која конкурирал, со што го Комисијата за која конкурирал, со што го 
остварил своето право.
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                                          НП бр. 102/16, НП бр. 108108108/16 и 
              НП бр. 147/16

Народниот правобранител по сопствена Народниот правобранител по сопствена Народниот правобранител по сопствена 
иницијатива покрена постапка за заштита иницијатива покрена постапка за заштита иницијатива покрена постапка за заштита 
на правата на корисниците на социјална и на правата на корисниците на социјална и на правата на корисниците на социјална и 
постојана парична помош и до Министерството постојана парична помош и до Министерството постојана парична помош и до Министерството 
за труд и социјална политика достави предлог за труд и социјална политика достави предлог за труд и социјална политика достави предлог 
повторно да се спроведе постапка, согласно повторно да се спроведе постапка, согласно повторно да се спроведе постапка, согласно 
со законот, како за поголем број граѓани со законот, како за поголем број граѓани со законот, како за поголем број граѓани 
кои имаа поднесено претставки, така и за кои имаа поднесено претставки, така и за кои имаа поднесено претставки, така и за 
другите корисници на социјална и постојана другите корисници на социјална и постојана другите корисници на социјална и постојана 
парична помош на кои поради примената на парична помош на кои поради примената на парична помош на кои поради примената на 
подзаконски акти-Правилници од областа подзаконски акти-Правилници од областа подзаконски акти-Правилници од областа 
на социјалната заштита им беше укината на социјалната заштита им беше укината на социјалната заштита им беше укината 
паричната помош, поради брзиот трансфер на паричната помош, поради брзиот трансфер на паричната помош, поради брзиот трансфер на 
пари, а кои правото на социјална или постојана пари, а кои правото на социјална или постојана пари, а кои правото на социјална или постојана 
помош го оствариле пред влегувањето помош го оствариле пред влегувањето помош го оствариле пред влегувањето на 
правилниците правилниците правилниците во сила.
 Министерството за труд и социјална по- Министерството за труд и социјална по- Министерството за труд и социјална по-
литика постапувајќи по барањето на Народ-литика постапувајќи по барањето на Народ-литика постапувајќи по барањето на Народ-
ниот правобранител за повторно спроведува-ниот правобранител за повторно спроведува-ниот правобранител за повторно спроведува-
ње на постапките, донесе заклучок и согласно ње на постапките, донесе заклучок и согласно ње на постапките, донесе заклучок и согласно 
Законот за општа управна постапка дозволи Законот за општа управна постапка дозволи Законот за општа управна постапка дозволи 
повторување на постапките, со што граѓаните повторување на постапките, со што граѓаните повторување на постапките, со што граѓаните 
непречено ги остварија правата на социјална, непречено ги остварија правата на социјална, непречено ги остварија правата на социјална, 
односно постојана парична помош.односно постојана парична помош.односно постојана парична помош.

                                          НП бр. НП бр. НП бр. 2148/16
Народниот правобранител покрена Народниот правобранител покрена Народниот правобранител покрена 

постапка по сопствена иницијатива за заш-постапка по сопствена иницијатива за заш-постапка по сопствена иницијатива за заш-
тита од дискриминација по основ на пол, со тита од дискриминација по основ на пол, со тита од дискриминација по основ на пол, со 
оглед дека во Законот за административни оглед дека во Законот за административни оглед дека во Законот за административни 
службеници во врска со престанок на ра-службеници во врска со престанок на ра-службеници во врска со престанок на ра-
ботниот однос на административните служ-ботниот однос на административните служ-ботниот однос на административните служ-
беници утврдени се различни години на беници утврдени се различни години на беници утврдени се различни години на 
старост за маж, односно жена. старост за маж, односно жена. старост за маж, односно жена. 
 Раководејќи се од принципот на  Раководејќи се од принципот на  Раководејќи се од принципот на 
еднаквост на граѓаните во слободите и еднаквост на граѓаните во слободите и еднаквост на граѓаните во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата правата независно од полот, расата, бојата правата независно од полот, расата, бојата 
на кожата, националното и социјалното на кожата, националното и социјалното на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, потекло, политичкото и верското уверување, потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба, Народ-имотната и општествената положба, Народ-имотната и општествената положба, Народ-
ниот правобранител констатираше дека ниот правобранител констатираше дека ниот правобранител констатираше дека 
постои дискриминација по основ на пол и постои дискриминација по основ на пол и постои дискриминација по основ на пол и 
оваа законска одредба не е во согласност оваа законска одредба не е во согласност оваа законска одредба не е во согласност 
со уставниот постулат за забрана на дис-со уставниот постулат за забрана на дис-со уставниот постулат за забрана на дис-
криминација по основ на полот содржана во криминација по основ на полот содржана во криминација по основ на полот содржана во 
членот 9 став 1 од Уставот на РМ.членот 9 став 1 од Уставот на РМ.членот 9 став 1 од Уставот на РМ.
 Во тој контекст Народниот правобранител  Во тој контекст Народниот правобранител  Во тој контекст Народниот правобранител 
достави предлог за оценување на уставноста 
на членот од Законот за административни 
службеници, ценејќи ја оваа одредба како 
дискриминаторска по основ  на пол.
 Уставниот суд на Република Македонија 
донесе Решение пред крајот на извештајниот 
период, со кое се прифаќа доставениот 
предлог на Народниот правобранител.

                                          НП бр. 1205/16
Припадник на ромската етничка заедница поднесе претставка против лекар од една скопска 

поликлиника поради сторена етничка дискриминација при давање на здравствени услуги. Во 
претставката е наведено дека лекарот каде што пациентот имал уредно закажан лекарски преглед, 
со навредливи зборови ја повредил честа и угледот на пациентот само поради тоа што бил Ром.со навредливи зборови ја повредил честа и угледот на пациентот само поради тоа што бил Ром.
 Поради расветлување на предметниот настан, Народниот правобранител се обрати до  Поради расветлување на предметниот настан, Народниот правобранител се обрати до  Поради расветлување на предметниот настан, Народниот правобранител се обрати до 
директорот на скопската поликлиника, при што беше побарано да се испита целиот случај и директорот на скопската поликлиника, при што беше побарано да се испита целиот случај и директорот на скопската поликлиника, при што беше побарано да се испита целиот случај и 
да се преземат соодветни мерки доколку се утврди дека лекарот постапил непрофесионално, да се преземат соодветни мерки доколку се утврди дека лекарот постапил непрофесионално, да се преземат соодветни мерки доколку се утврди дека лекарот постапил непрофесионално, 
неетички и со непромислените дејствија и изречените навредливи зборови кои содржеле одредени неетички и со непромислените дејствија и изречените навредливи зборови кои содржеле одредени неетички и со непромислените дејствија и изречените навредливи зборови кои содржеле одредени 
предрасуди, извршил дискриминација по етничка основа врз пациентот кој бил припадник на предрасуди, извршил дискриминација по етничка основа врз пациентот кој бил припадник на предрасуди, извршил дискриминација по етничка основа врз пациентот кој бил припадник на 
ромската етничка заедница.ромската етничка заедница.ромската етничка заедница.
 Директорот на установата во законски предвиден рок не извести дека заради преиспитување  Директорот на установата во законски предвиден рок не извести дека заради преиспитување  Директорот на установата во законски предвиден рок не извести дека заради преиспитување 
на настанот ја задолжил дисциплинската комисија да го преиспита овој случај, при што биле на настанот ја задолжил дисциплинската комисија да го преиспита овој случај, при што биле на настанот ја задолжил дисциплинската комисија да го преиспита овој случај, при што биле 
сослушани и соочени актерите на овој настан, а воедно биле земени изјави од сведоците на сослушани и соочени актерите на овој настан, а воедно биле земени изјави од сведоците на сослушани и соочени актерите на овој настан, а воедно биле земени изјави од сведоците на сослушани и соочени актерите на овој настан, а воедно биле земени изјави од сведоците на сослушани и соочени актерите на овој настан, а воедно биле земени изјави од сведоците на 
настанот.настанот.настанот.
 Дисциплинската комисија на здравствената установа постапувајќи по претставката и по  Дисциплинската комисија на здравствената установа постапувајќи по претставката и по  Дисциплинската комисија на здравствената установа постапувајќи по претставката и по  Дисциплинската комисија на здравствената установа постапувајќи по претставката и по  Дисциплинската комисија на здравствената установа постапувајќи по претставката и по 
доставеното Барање известување на Народниот правобранител, констатирала дека лекарот доставеното Барање известување на Народниот правобранител, констатирала дека лекарот доставеното Барање известување на Народниот правобранител, констатирала дека лекарот доставеното Барање известување на Народниот правобранител, констатирала дека лекарот доставеното Барање известување на Народниот правобранител, констатирала дека лекарот 
против кого е поднесена претставката сторил повреда на правата на својот пациент, поради што против кого е поднесена претставката сторил повреда на правата на својот пациент, поради што против кого е поднесена претставката сторил повреда на правата на својот пациент, поради што против кого е поднесена претставката сторил повреда на правата на својот пациент, поради што против кого е поднесена претставката сторил повреда на правата на својот пациент, поради што 
издала мерка Укажување, која мерка е прифатена од директорот на установата.издала мерка Укажување, која мерка е прифатена од директорот на установата.издала мерка Укажување, која мерка е прифатена од директорот на установата.издала мерка Укажување, која мерка е прифатена од директорот на установата.издала мерка Укажување, која мерка е прифатена од директорот на установата.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Годишен извештај 2016

136

                                          НП бр. 2557/16
 Осудено лице на издржување казна 
затвор поднесе претставка за заштита на 
правата, затоа што поминал подолг временски 
период во кој здравствената служба на КПД 
„Идризово“ не ги преземала потребните мерки 
со цел старата протеза на ногата да му биде 
заменета, или евентуално да бидат заменети 
делови од истата.
 Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката утврди дека на подносителот по претставката утврди дека на подносителот по претставката утврди дека на подносителот 
на претставката му била ампутирана десната на претставката му била ампутирана десната на претставката му била ампутирана десната 
нога под коленото и користи протеза, и како нога под коленото и користи протеза, и како нога под коленото и користи протеза, и како 
зависник од опијати од бројните убоди во зависник од опијати од бројните убоди во зависник од опијати од бројните убоди во 
делот на препоните дошло до нарушување делот на препоните дошло до нарушување делот на препоните дошло до нарушување 
на венската циркулација на долните екстре-на венската циркулација на долните екстре-на венската циркулација на долните екстре-
митети, отворање на рани, гангренозна ин-митети, отворање на рани, гангренозна ин-митети, отворање на рани, гангренозна ин-
фекција која резултирала со неопходно ампу-фекција која резултирала со неопходно ампу-фекција која резултирала со неопходно ампу-
тирање на десната потколеница. Притоа, за тирање на десната потколеница. Притоа, за тирање на десната потколеница. Притоа, за 
времето на престојот на осуденото лице во времето на престојот на осуденото лице во времето на престојот на осуденото лице во 
КПД Идризово, на Клиниката за ортопедија КПД Идризово, на Клиниката за ортопедија КПД Идризово, на Клиниката за ортопедија 
биле реализирани неколку консултативни биле реализирани неколку консултативни биле реализирани неколку консултативни 
специјалистички прегледи, при што било специјалистички прегледи, при што било специјалистички прегледи, при што било 
препорачано да бидат заменети некои делови 
од протезата, постапка која започнала во 
соработка со Службата за социјални работи. 
 Испитувајќи го случајот Народниот пра-
вобранител утврди дека проблемот наста-
нал во Центарот за ортотика и протетика 
„Славеј“ по однос на заверката на лекарската 
потврда во Центарот за социјални работи, за 
што достави укажување со барање за итно 
преземање мерки, по што КПД Идризово го 
извести Центарот за ортотика и протетика 
дека трошоците за протезата ќе ги подмири 
управата на затворот. По ова, до КПД „Идри-
зово“ била доставена профактура по чија 
исплата добиени се информации дека ќе 
се пристапи кон изработка на протезата. 
Постапката е во тек.

                                          НП бр. 1401/16НП бр. 1401/16НП бр. 1401/16
 До Народниот правобранител беше под- До Народниот правобранител беше под- До Народниот правобранител беше под- До Народниот правобранител беше под- До Народниот правобранител беше под-
несена претставка од адвокат на осудено несена претставка од адвокат на осудено несена претставка од адвокат на осудено несена претставка од адвокат на осудено несена претставка од адвокат на осудено 
лице, бугарски државјанин поради неосновано лице, бугарски државјанин поради неосновано лице, бугарски државјанин поради неосновано лице, бугарски државјанин поради неосновано лице, бугарски државјанин поради неосновано 
одолжување на постапката за трансфер од одолжување на постапката за трансфер од одолжување на постапката за трансфер од одолжување на постапката за трансфер од одолжување на постапката за трансфер од 
Република Македонија во матичната држава Република Македонија во матичната држава Република Македонија во матичната држава Република Македонија во матичната држава Република Македонија во матичната држава 
за натамошно издржување на казната затвор за натамошно издржување на казната затвор за натамошно издржување на казната затвор за натамошно издржување на казната затвор за натамошно издржување на казната затвор 
бидејќи и покрај повеќето ургенции, па дури бидејќи и покрај повеќето ургенции, па дури бидејќи и покрај повеќето ургенции, па дури бидејќи и покрај повеќето ургенции, па дури бидејќи и покрај повеќето ургенции, па дури 
и од страна на бугарската амбасада, пос-и од страна на бугарската амбасада, пос-и од страна на бугарската амбасада, пос-и од страна на бугарската амбасада, пос-и од страна на бугарската амбасада, пос-
тапката се уште не била завршена. Во текот тапката се уште не била завршена. Во текот тапката се уште не била завршена. Во текот 
на постапувањето по претставката беше на постапувањето по претставката беше на постапувањето по претставката беше 
констатирано дека сите акти по однос на констатирано дека сите акти по однос на констатирано дека сите акти по однос на 
трансферот на осуденото лице во матичната трансферот на осуденото лице во матичната трансферот на осуденото лице во матичната 
држава од страна на министерот за правда држава од страна на министерот за правда држава од страна на министерот за правда 
биле веќе потпишани, а откако е комплетирана биле веќе потпишани, а откако е комплетирана биле веќе потпишани, а откако е комплетирана 
целокупната документација бил известен целокупната документација бил известен целокупната документација бил известен 
Интерпол, по што требало двете земји, Р. Интерпол, по што требало двете земји, Р. Интерпол, по што требало двете земји, Р. 
Македонија и Р. Бугарија да го договорат Македонија и Р. Бугарија да го договорат Македонија и Р. Бугарија да го договорат 
преземањето на осуденото лице на граничен преземањето на осуденото лице на граничен преземањето на осуденото лице на граничен 
премин. Во исто време за сето претходно бил 
известен и директорот на КПД „Идризово“. 
 Со оглед на претходното Народниот 
правобранител на Секторот за меѓународна 
правна помош при Министерството за правда 
му укажа на итно преземање мерки, со цел му укажа на итно преземање мерки, со цел му укажа на итно преземање мерки, со цел 
за што е можно во покус рок осуденото за што е можно во покус рок осуденото за што е можно во покус рок осуденото 
лице да биде трансферирано во Република лице да биде трансферирано во Република лице да биде трансферирано во Република 
Бугарија. Недолго потоа од страна на Секто-Бугарија. Недолго потоа од страна на Секто-Бугарија. Недолго потоа од страна на Секто-
рот за меѓународна правна помош бевме рот за меѓународна правна помош бевме рот за меѓународна правна помош бевме 
информирани дека трансферот на осуденото информирани дека трансферот на осуденото информирани дека трансферот на осуденото 
лице во Република Бугарија на натамошно лице во Република Бугарија на натамошно лице во Република Бугарија на натамошно 
издржување на казната затвор веќе бил издржување на казната затвор веќе бил издржување на казната затвор веќе бил 
реализиран, за што од страна на Народниот реализиран, за што од страна на Народниот реализиран, за што од страна на Народниот 
правобрнаител веднаш беше известен и правобрнаител веднаш беше известен и правобрнаител веднаш беше известен и 
адвокатот на осуденото лице за што тој изрази адвокатот на осуденото лице за што тој изрази адвокатот на осуденото лице за што тој изрази 
голема благодарност.

                                          НП бр. 2483/16
М.Р. од Скопје, поднесе претставка до Народниот правобранител, со цел да интервенира во ЈП 

„Водовод и канализација“ – Скопје за да му биде обезбедено правото за плаќање на заостанатиот 
долг за потрошена вода на повеќе месечни рати.
 Народниот правобранител имајќи ја предвид тешката материјална состојба на подносителот,  Народниот правобранител имајќи ја предвид тешката материјална состојба на подносителот, 
потврдена и со приложената документација, побара од  ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, потврдена и со приложената документација, побара од  ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, потврдена и со приложената документација, побара од  ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, 
случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика да му биде одобрено случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика да му биде одобрено случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика да му биде одобрено 
да склучи договор за отплата на заостанатиот долг на повеќе рати.
 ЈП постапи по дадената интервенција.
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                                                                      НП бр. 177/16
 По поднесена претставка од здружението  По поднесена претставка од здружението  По поднесена претставка од здружението  По поднесена претставка од здружението  По поднесена претставка од здружението 
ХОПС-опции за здрав живот беше остварен ХОПС-опции за здрав живот беше остварен ХОПС-опции за здрав живот беше остварен 
ненајавен увид во работата на Центарот за ненајавен увид во работата на Центарот за ненајавен увид во работата на Центарот за 
зависности во Велес, кој функционира во зависности во Велес, кој функционира во зависности во Велес, кој функционира во 
составот на Општата болница - Велес.составот на Општата болница - Велес.составот на Општата болница - Велес.
 При увидот беше констатирано дека  При увидот беше констатирано дека  При увидот беше констатирано дека 
пациентите во центарот за зависности при пациентите во центарот за зависности при пациентите во центарот за зависности при 
примањето на терапијата се изложени на примањето на терапијата се изложени на примањето на терапијата се изложени на 
погледите на други пациенти, поради што погледите на други пациенти, поради што погледите на други пациенти, поради што 
е загрозена нивната приватност и дека е загрозена нивната приватност и дека е загрозена нивната приватност и дека 
во викендите и празниците терапијата се во викендите и празниците терапијата се во викендите и празниците терапијата се 
ординира без присуство на медицински ординира без присуство на медицински ординира без присуство на медицински 
персонал.персонал.персонал.
 Поради констатираните состојби со  Поради констатираните состојби со  Поради констатираните состојби со 
кои се повредуваат правата на пациентите кои се повредуваат правата на пациентите кои се повредуваат правата на пациентите 
Народниот правобранител до директорот Народниот правобранител до директорот Народниот правобранител до директорот 
на Општата болница во Велес достави ука-на Општата болница во Велес достави ука-на Општата болница во Велес достави ука-
жување.жување.жување.
 Во насока на постапување по даденото  Во насока на постапување по даденото  Во насока на постапување по даденото 
укажување во просториите на центарот за укажување во просториите на центарот за укажување во просториите на центарот за 
зависности беа поставени посебни пара-зависности беа поставени посебни пара-зависности беа поставени посебни пара-
вани кои обезбедуваат приватност на паци-вани кои обезбедуваат приватност на паци-вани кои обезбедуваат приватност на паци-
ентот при ординирањето на терапијата и ентот при ординирањето на терапијата и ентот при ординирањето на терапијата и 
дел од персоналот на Општата болница дел од персоналот на Општата болница дел од персоналот на Општата болница 
беше прераспределен со цел терапијата на беше прераспределен со цел терапијата на беше прераспределен со цел терапијата на 
пациентите да им се дава во присуство на пациентите да им се дава во присуство на пациентите да им се дава во присуство на 
медицински лица и за времето на викендите и медицински лица и за времето на викендите и медицински лица и за времето на викендите и 
празниците.празниците.празниците.

                                          НП бр. 604604/16
 Осудено лице од КПД „Идризово“ се  Осудено лице од КПД „Идризово“ се  Осудено лице од КПД „Идризово“ се 
пожали на болки и проблеми со забите, поради пожали на болки и проблеми со забите, поради пожали на болки и проблеми со забите, поради 
што му било отежнато нормално конзумирање што му било отежнато нормално конзумирање што му било отежнато нормално конзумирање 
храна, а постапката за местење вештачко храна, а постапката за местење вештачко храна, а постапката за местење вештачко 
забало се одолжувала.забало се одолжувала.забало се одолжувала.
 Народниот правобранител постапувајќи  Народниот правобранител постапувајќи  Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката, до директорот на КПД по претставката, до директорот на КПД по претставката, до директорот на КПД 
„Идризово“ достави укажување за итно „Идризово“ достави укажување за итно „Идризово“ достави укажување за итно 
преземање мерки на осуденикот да му се даде преземање мерки на осуденикот да му се даде преземање мерки на осуденикот да му се даде 
соодветен здравствен третман и на сметка на соодветен здравствен третман и на сметка на соодветен здравствен третман и на сметка на 
установата да му се изработи забно помагало, установата да му се изработи забно помагало, установата да му се изработи забно помагало, 
притоа имајќи ја предвид неговата тешка притоа имајќи ја предвид неговата тешка притоа имајќи ја предвид неговата тешка 
социјална положба. социјална положба. социјална положба. 
 Директорот на установата постапи по  Директорот на установата постапи по  Директорот на установата постапи по 
даденото укажување, односно ја прифати 
молбата на осуденото лице по што отпочна 
постапка  за изработка на забното помагало. 
За сето претходно беше информирано и 
осуденото лице кое изрази благодарност 
во врска со итноста и ангажираноста на 
Народниот правобранител.

                                          НП бр. 25/16 и НП бр. 2497/16
Граѓани од Скопје корисници на право на еднократна парична помош поднесоа претставка до Граѓани од Скопје корисници на право на еднократна парична помош поднесоа претставка до 

Народниот нправобранител и побараа негова интервенција, затоа што подолг временски период Народниот нправобранител и побараа негова интервенција, затоа што подолг временски период Народниот нправобранител и побараа негова интервенција, затоа што подолг временски период 
не можеа да го остварат правото на еднократна парична помош, кое со решение на Центарот за не можеа да го остварат правото на еднократна парична помош, кое со решение на Центарот за не можеа да го остварат правото на еднократна парична помош, кое со решение на Центарот за 
социјална работа им беше признато.социјална работа им беше признато.социјална работа им беше признато.
 Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител достави барање известување до  Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител достави барање известување до  Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител достави барање известување до 
месно надлежните центри, а по добиениот одговор дека Центарот го надминал годишниот лимит месно надлежните центри, а по добиениот одговор дека Центарот го надминал годишниот лимит месно надлежните центри, а по добиениот одговор дека Центарот го надминал годишниот лимит 
за средства за исплата на ваков вид помош, се обрати со укажување до Министерството за труд за средства за исплата на ваков вид помош, се обрати со укажување до Министерството за труд за средства за исплата на ваков вид помош, се обрати со укажување до Министерството за труд 
и социјална политика. При тоа, укажа и побара Министерството да ги обезбеди средствата за и социјална политика. При тоа, укажа и побара Министерството да ги обезбеди средствата за и социјална политика. При тоа, укажа и побара Министерството да ги обезбеди средствата за 
исплата на граѓаните кои се во социјален ризик, а со одолжување на исплатата на истите не само исплата на граѓаните кои се во социјален ризик, а со одолжување на исплатата на истите не само исплата на граѓаните кои се во социјален ризик, а со одолжување на исплатата на истите не само 
што се губи целисходноста на признавањето на правото на еднократна парична помош туку и се што се губи целисходноста на признавањето на правото на еднократна парична помош туку и се што се губи целисходноста на признавањето на правото на еднократна парична помош туку и се што се губи целисходноста на признавањето на правото на еднократна парична помош туку и се што се губи целисходноста на признавањето на правото на еднократна парична помош туку и се 
продлабочува и сиромаштијата кај оваа група граѓани.продлабочува и сиромаштијата кај оваа група граѓани.продлабочува и сиромаштијата кај оваа група граѓани.продлабочува и сиромаштијата кај оваа група граѓани.продлабочува и сиромаштијата кај оваа група граѓани.
 Министерството достави одговор дека го прифаќа укажувањето и ќе преземе мерки за  Министерството достави одговор дека го прифаќа укажувањето и ќе преземе мерки за  Министерството достави одговор дека го прифаќа укажувањето и ќе преземе мерки за  Министерството достави одговор дека го прифаќа укажувањето и ќе преземе мерки за  Министерството достави одговор дека го прифаќа укажувањето и ќе преземе мерки за 
обезбедување на потребните средства со цел реализирање на донесените решенија, меѓутоа до обезбедување на потребните средства со цел реализирање на донесените решенија, меѓутоа до обезбедување на потребните средства со цел реализирање на донесените решенија, меѓутоа до обезбедување на потребните средства со цел реализирање на донесените решенија, меѓутоа до обезбедување на потребните средства со цел реализирање на донесените решенија, меѓутоа до 
крајот на овој извештаен период на граѓаните не им се исплатени средствата на име на еднократна крајот на овој извештаен период на граѓаните не им се исплатени средствата на име на еднократна крајот на овој извештаен период на граѓаните не им се исплатени средствата на име на еднократна крајот на овој извештаен период на граѓаните не им се исплатени средствата на име на еднократна крајот на овој извештаен период на граѓаните не им се исплатени средствата на име на еднократна 
парична помош.парична помош.парична помош.
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                                          НП бр. 643/16
 До подрачната канцеларија на Народниот 
правобранител во Штип, претставка поднесе 
граѓанин од Кочани, поради непостапување на 
Министерството за труд и социјална политика 
по пресуда на Управниот суд, а во врска со по пресуда на Управниот суд, а во врска со 
поднесено барање за нега од трето лице.
 Заради испитување на претставката  Заради испитување на претставката  Заради испитување на претставката 
Народниот правобранител се обрати до Мини-Народниот правобранител се обрати до Мини-Народниот правобранител се обрати до Мини-
стерството за труд и социјална политика стерството за труд и социјална политика стерството за труд и социјална политика 
со барање да се образложат објективните со барање да се образложат објективните со барање да се образложат објективните 
причини за непостапувањето и одолжувањето причини за непостапувањето и одолжувањето причини за непостапувањето и одолжувањето 
на постапката, дотолку повеќе што се работи на постапката, дотолку повеќе што се работи на постапката, дотолку повеќе што се работи 
за лице кое се наоѓа во социјален ризик поради за лице кое се наоѓа во социјален ризик поради за лице кое се наоѓа во социјален ризик поради 
телесен инвалидитет. Од Министерството е телесен инвалидитет. Од Министерството е телесен инвалидитет. Од Министерството е 
добиен одговор дека од страна на Управниот добиен одговор дека од страна на Управниот добиен одговор дека од страна на Управниот 
суд не е доставен предметот со сите списи суд не е доставен предметот со сите списи суд не е доставен предметот со сите списи 
за да може да одлучат по жалбата. Во за да може да одлучат по жалбата. Во 
натамошното постапување Народниот право-
бранител се обрати до Управниот суд и побара 
да се достави предметот со сите списи до 
второстепениот орган како истиот би можел 
да одлучи по жалбата.
 Управниот суд го извести Народниот 
Правобранител дека пресудата со клаузула 
за правосилност и сите списи се препратени 
до второстепениот орган, а при повторното 
обраќање на Народниот правобранител 
до Министерството,  беше известен дека 
е постапено по упатставата на Управниот 
суд и Министерството го донело потребното 
решение, со кое ја уважил жалбата на 
подносителот и предметот го вратил на 
Меѓуопштински центар за социјални работи 
Кочани на понатамошна надлежност.

                                          НП бр. 2523/16НП бр. 2523/16НП бр. 2523/16
 Вработени во полициска станица  Вработени во полициска станица  Вработени во полициска станица 
Танушевци побараа интервенција за заштита Танушевци побараа интервенција за заштита Танушевци побараа интервенција за заштита 
на нивните права поради сериозните проблеми на нивните права поради сериозните проблеми на нивните права поради сериозните проблеми 
со кои се сочуваат во однос на работното со кои се сочуваат во однос на работното со кои се сочуваат во однос на работното 
време, односно несоодветниот систем на време, односно несоодветниот систем на време, односно несоодветниот систем на 
работа, неевидентирање на часовите на работа, неевидентирање на часовите на работа, неевидентирање на часовите на 
работа во службената документација, како работа во службената документација, како работа во службената документација, како 
и за условите за работа и престојот во нив. и за условите за работа и престојот во нив. и за условите за работа и престојот во нив. 
Ваквата појава се должеше на донесените Ваквата појава се должеше на донесените Ваквата појава се должеше на донесените 
законски одредби во Колективниот договор 
на Министерството за внатрешни работи, 
за кое нешто Народниот правобранител на 
неколку пати бараше од Министерството за 
внатрешни работи серизоно да ги разгледа 
сите барања на подносителите во насока на 
удоволување на нивните барања, од причина удоволување на нивните барања, од причина удоволување на нивните барања, од причина 
што предвиденото во законските одредби и што предвиденото во законските одредби и што предвиденото во законските одредби и 
тоа што се спроведува во пракса воопшто не тоа што се спроведува во пракса воопшто не тоа што се спроведува во пракса воопшто не 
се совпаѓа со реалната фактичка состојба.се совпаѓа со реалната фактичка состојба.се совпаѓа со реалната фактичка состојба.
 Од страна на Министерството за  Од страна на Министерството за  Од страна на Министерството за 
внатрешни работи преземени се мерки и е внатрешни работи преземени се мерки и е внатрешни работи преземени се мерки и е 
донесена целосна измена на одредбата од донесена целосна измена на одредбата од донесена целосна измена на одредбата од 
Колективниот договор на Министерството за Колективниот договор на Министерството за Колективниот договор на Министерството за 
внатрешни работи,со што се удоволија сите внатрешни работи,со што се удоволија сите внатрешни работи,со што се удоволија сите 
барања на подносителите на претставката барања на подносителите на претставката барања на подносителите на претставката 
кои произлегуваат од работниот однос.кои произлегуваат од работниот однос.кои произлегуваат од работниот однос.

                                          НП бр. 2230/16
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на вработено лице не му ја потпишуваше 

доставената документација потребна за аплицирање на кредитна картичка, поради, како што 
наведуваше подносителот, нарушени меѓучовечки односи. 
 По доставениот допис од страна на Народниот правобранител за испитување на овие наводи,  По доставениот допис од страна на Народниот правобранител за испитување на овие наводи, 
директорот побара подносителот да достави нова документација за потпишување на апликацијата директорот побара подносителот да достави нова документација за потпишување на апликацијата директорот побара подносителот да достави нова документација за потпишување на апликацијата 
за издавање на кредитна картичка  и сметаше дека по првичното барање е изминато подолго за издавање на кредитна картичка  и сметаше дека по првичното барање е изминато подолго за издавање на кредитна картичка  и сметаше дека по првичното барање е изминато подолго 
време и нема основ за постапување. 
 Народниот правобранител, независно што подносителот го оствари правото со потпишување  Народниот правобранител, независно што подносителот го оствари правото со потпишување  Народниот правобранител, независно што подносителот го оствари правото со потпишување 
на документацијата од страна на директорот за аплицирање за кредитна картичка, до директорот на документацијата од страна на директорот за аплицирање за кредитна картичка, до директорот на документацијата од страна на директорот за аплицирање за кредитна картичка, до директорот 
достави укажување во иднина да не се повредуваат правата на вработените со неосновано достави укажување во иднина да не се повредуваат правата на вработените со неосновано достави укажување во иднина да не се повредуваат правата на вработените со неосновано 
одолжување или непостапување по нивните барања.
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                                          НП бр. 1955/16
По добиени сознанија од медиумите за состојби на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија По добиени сознанија од медиумите за состојби на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија 

и акушерство во однос на починати бебиња, Народниот правобранител отвори постапка по и акушерство во однос на починати бебиња, Народниот правобранител отвори постапка по и акушерство во однос на починати бебиња, Народниот правобранител отвори постапка по 
сопствена иницијатива и се обрати до горенаведената клиника. По добиените информации и сопствена иницијатива и се обрати до горенаведената клиника. По добиените информации и сопствена иницијатива и се обрати до горенаведената клиника. По добиените информации и 
објаснувања од клиниката Народниот правобранител побара од Лекарската комора на РМ да се објаснувања од клиниката Народниот правобранител побара од Лекарската комора на РМ да се објаснувања од клиниката Народниот правобранител побара од Лекарската комора на РМ да се 
изврши стручен надзор. По бројните ургенции и службени разговори Лекарската комора на РМ изврши стручен надзор. По бројните ургенции и службени разговори Лекарската комора на РМ изврши стручен надзор. По бројните ургенции и службени разговори Лекарската комора на РМ 
го извести Народниот правобранител дека  стручниот надзор на ЈЗУ Универзитетска клиника за го извести Народниот правобранител дека  стручниот надзор на ЈЗУ Универзитетска клиника за го извести Народниот правобранител дека  стручниот надзор на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство не бил реализиран поради немање на финансиски средства.гинекологија и акушерство не бил реализиран поради немање на финансиски средства.гинекологија и акушерство не бил реализиран поради немање на финансиски средства.
 Имајќи предвид дека  натамошната заштита на правата  на пациентите не може да се  Имајќи предвид дека  натамошната заштита на правата  на пациентите не може да се  Имајќи предвид дека  натамошната заштита на правата  на пациентите не може да се 
реализира поради неспроведување на стручен надзор од страна на Лекарската комора на РМ реализира поради неспроведување на стручен надзор од страна на Лекарската комора на РМ реализира поради неспроведување на стручен надзор од страна на Лекарската комора на РМ 
поради недостаток на финансиски средства Народниот правобранител достави Информација до поради недостаток на финансиски средства Народниот правобранител достави Информација до поради недостаток на финансиски средства Народниот правобранител достави Информација до поради недостаток на финансиски средства Народниот правобранител достави Информација до поради недостаток на финансиски средства Народниот правобранител достави Информација до 
министерот за здравство во која покрај известувањето за состојбата предложи преземање на министерот за здравство во која покрај известувањето за состојбата предложи преземање на министерот за здравство во која покрај известувањето за состојбата предложи преземање на министерот за здравство во која покрај известувањето за состојбата предложи преземање на министерот за здравство во која покрај известувањето за состојбата предложи преземање на 
конкретни активности за обезбедување на финансиски средства преку пренамена на средства од конкретни активности за обезбедување на финансиски средства преку пренамена на средства од конкретни активности за обезбедување на финансиски средства преку пренамена на средства од конкретни активности за обезбедување на финансиски средства преку пренамена на средства од конкретни активности за обезбедување на финансиски средства преку пренамена на средства од 
одделни програми на Министерството за здравство или со измена и дополнување на законската одделни програми на Министерството за здравство или со измена и дополнување на законската одделни програми на Министерството за здравство или со измена и дополнување на законската одделни програми на Министерството за здравство или со измена и дополнување на законската одделни програми на Министерството за здравство или со измена и дополнување на законската 
одредба, со цел во иднина финансиски средства за стручен надзор да се утврдат со Буџетот на одредба, со цел во иднина финансиски средства за стручен надзор да се утврдат со Буџетот на одредба, со цел во иднина финансиски средства за стручен надзор да се утврдат со Буџетот на одредба, со цел во иднина финансиски средства за стручен надзор да се утврдат со Буџетот на одредба, со цел во иднина финансиски средства за стручен надзор да се утврдат со Буџетот на 
РМ.
 Прифаќајќи го дадениот предлог Министерството за здравство извести дека со Програмата  Прифаќајќи го дадениот предлог Министерството за здравство извести дека со Програмата  Прифаќајќи го дадениот предлог Министерството за здравство извести дека со Програмата  Прифаќајќи го дадениот предлог Министерството за здравство извести дека со Програмата  Прифаќајќи го дадениот предлог Министерството за здравство извести дека со Програмата 
за јавно здравје за 2017 година ќе бидат обезбедени потребните финансиски средства за за јавно здравје за 2017 година ќе бидат обезбедени потребните финансиски средства за за јавно здравје за 2017 година ќе бидат обезбедени потребните финансиски средства за за јавно здравје за 2017 година ќе бидат обезбедени потребните финансиски средства за за јавно здравје за 2017 година ќе бидат обезбедени потребните финансиски средства за 
извршувањето на стручниот надзор на Лекарската комора на РМ.  Во меѓувреме Лекарската извршувањето на стручниот надзор на Лекарската комора на РМ.  Во меѓувреме Лекарската извршувањето на стручниот надзор на Лекарската комора на РМ.  Во меѓувреме Лекарската извршувањето на стручниот надзор на Лекарската комора на РМ.  Во меѓувреме Лекарската извршувањето на стручниот надзор на Лекарската комора на РМ.  Во меѓувреме Лекарската 
комора на РМ го извести Народниот правобранител дека стручниот надзор е реализиран и комора на РМ го извести Народниот правобранител дека стручниот надзор е реализиран и комора на РМ го извести Народниот правобранител дека стручниот надзор е реализиран и комора на РМ го извести Народниот правобранител дека стручниот надзор е реализиран и комора на РМ го извести Народниот правобранител дека стручниот надзор е реализиран и 
по утврдените состојби, до Министерството за здравство и до ЈЗУ Клиника за гиникологија и по утврдените состојби, до Министерството за здравство и до ЈЗУ Клиника за гиникологија и по утврдените состојби, до Министерството за здравство и до ЈЗУ Клиника за гиникологија и по утврдените состојби, до Министерството за здравство и до ЈЗУ Клиника за гиникологија и по утврдените состојби, до Министерството за здравство и до ЈЗУ Клиника за гиникологија и 
акушерство препорачала зајакнување на мониторингот на децата сместени во одделението за акушерство препорачала зајакнување на мониторингот на децата сместени во одделението за акушерство препорачала зајакнување на мониторингот на децата сместени во одделението за акушерство препорачала зајакнување на мониторингот на децата сместени во одделението за акушерство препорачала зајакнување на мониторингот на децата сместени во одделението за 
интензивна терапија на Клиниката, да се изработува детален извештај за секое починато дете интензивна терапија на Клиниката, да се изработува детален извештај за секое починато дете интензивна терапија на Клиниката, да се изработува детален извештај за секое починато дете интензивна терапија на Клиниката, да се изработува детален извештај за секое починато дете интензивна терапија на Клиниката, да се изработува детален извештај за секое починато дете 
и извештаите да се реферираат еднаш во неделата, да се формира национална комисија која и извештаите да се реферираат еднаш во неделата, да се формира национална комисија која и извештаите да се реферираат еднаш во неделата, да се формира национална комисија која и извештаите да се реферираат еднаш во неделата, да се формира национална комисија која и извештаите да се реферираат еднаш во неделата, да се формира национална комисија која 
ќе ги разгледува случаите на неонатална смртност и да се изработуваат квартални извештаи, ќе ги разгледува случаите на неонатална смртност и да се изработуваат квартални извештаи, ќе ги разгледува случаите на неонатална смртност и да се изработуваат квартални извештаи, 
со цел Државниот центар за репродуктивно здравје да презема дејствија за елиминирање на со цел Државниот центар за репродуктивно здравје да презема дејствија за елиминирање на со цел Државниот центар за репродуктивно здравје да презема дејствија за елиминирање на 
превентабилните ризици.

                                                        НП бр. НП бр. НП бр. 270527052705/16 и НП бр. 2706/16
Група студенти поднесоа претставка за повреда на правата од високото образование, затоа Група студенти поднесоа претставка за повреда на правата од високото образование, затоа Група студенти поднесоа претставка за повреда на правата од високото образование, затоа 

што Министерството за образование и наука повеќе години не им  исплатило средства за изработка што Министерството за образование и наука повеќе години не им  исплатило средства за изработка што Министерството за образование и наука повеќе години не им  исплатило средства за изработка 
на магистерски и докторски трудови, иако студентите   ги исполниле законски предвидените на магистерски и докторски трудови, иако студентите   ги исполниле законски предвидените на магистерски и докторски трудови, иако студентите   ги исполниле законски предвидените 
услови. услови. услови. 
 Народниот правобранител за наведеното се обрати до надлежното Министерство, по што  Народниот правобранител за наведеното се обрати до надлежното Министерство, по што  Народниот правобранител за наведеното се обрати до надлежното Министерство, по што 
беше известен дека исплатата на средствата за  изработка на магистерски и докторски трудови на беше известен дека исплатата на средствата за  изработка на магистерски и докторски трудови на беше известен дека исплатата на средствата за  изработка на магистерски и докторски трудови на 
студентите ќе биде реализирана кога за истите ќе има доволно средства. студентите ќе биде реализирана кога за истите ќе има доволно средства. студентите ќе биде реализирана кога за истите ќе има доволно средства. 
 Со цел заштита на правата на студентите Народниот правобранител со Посебен извештај  Со цел заштита на правата на студентите Народниот правобранител со Посебен извештај  Со цел заштита на правата на студентите Народниот правобранител со Посебен извештај 
ја информираше Владата на Република Македонија, а оттаму е доставено известување дека за ја информираше Владата на Република Македонија, а оттаму е доставено известување дека за ја информираше Владата на Република Македонија, а оттаму е доставено известување дека за 
истиот се информирани Министерството за образовани и наука и Министерството за финансии со истиот се информирани Министерството за образовани и наука и Министерството за финансии со истиот се информирани Министерството за образовани и наука и Министерството за финансии со 
барање да се постапи по препораките на  Народниот правонранител. Сепак и по изминувањето барање да се постапи по препораките на  Народниот правонранител. Сепак и по изминувањето барање да се постапи по препораките на  Народниот правонранител. Сепак и по изминувањето 
на подолг временски период  не се преземени мерки за  реализирање на исплатата на средствата на подолг временски период  не се преземени мерки за  реализирање на исплатата на средствата на подолг временски период  не се преземени мерки за  реализирање на исплатата на средствата 
за изработка на магистерски и докторски трудови на подносителите. Поради тоа, во извештајниот за изработка на магистерски и докторски трудови на подносителите. Поради тоа, во извештајниот за изработка на магистерски и докторски трудови на подносителите. Поради тоа, во извештајниот 
период Народниот правобранител достави и Препорака лично до министерот за образование и период Народниот правобранител достави и Препорака лично до министерот за образование и период Народниот правобранител достави и Препорака лично до министерот за образование и 
наука во која укажа за попречување во работата, и побара обезбедување средства за непречено наука во која укажа за попречување во работата, и побара обезбедување средства за непречено наука во која укажа за попречување во работата, и побара обезбедување средства за непречено 
остварување на правото на студентите, по која до подготвување на овој извештај нема одговор за остварување на правото на студентите, по која до подготвување на овој извештај нема одговор за остварување на правото на студентите, по која до подготвување на овој извештај нема одговор за 
преземените мерки.преземените мерки.преземените мерки.
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                                          НП бр. 2469/16
 До Народниот правобранител доставена 
е претставка од студентка во која укажа 
на повреда на правото на запишување на 
додипломски студии во учебната 2016/2017, 
затоа што аплицирала на Конкурсот за 
запишување на студенти и била објавена на запишување на студенти и била објавена на запишување на студенти и била објавена на 
прелиминарната листа, но не и на конечната прелиминарната листа, но не и на конечната прелиминарната листа, но не и на конечната 
листа иако ги исполнувала законските услови.  листа иако ги исполнувала законските услови.  листа иако ги исполнувала законските услови.  
На нејзината реакција зошто не е примена, и На нејзината реакција зошто не е примена, и На нејзината реакција зошто не е примена, и 
било одговорено  дека софтверската програма било одговорено  дека софтверската програма било одговорено  дека софтверската програма 
не го прифатила и препознала нејзиното име, не го прифатила и препознала нејзиното име, не го прифатила и препознала нејзиното име, 
затоа што било напишано со латинични букви, затоа што било напишано со латинични букви, затоа што било напишано со латинични букви, 
а било нагласено дека пријавите требало да а било нагласено дека пријавите требало да а било нагласено дека пријавите требало да 
се пополнат исклучиво на македонски јазик и се пополнат исклучиво на македонски јазик и се пополнат исклучиво на македонски јазик и 
со кирилично писмо.
 Народниот правобранител изврши не- Народниот правобранител изврши не- Народниот правобранител изврши не-
посреден увид на Стоматолошкиот факултет посреден увид на Стоматолошкиот факултет посреден увид на Стоматолошкиот факултет 
при Универзитетот Св.„Кирил и Методиј“ 
– Скопје и во разговор со надлежните и 
одговорните на овој факултет укажа на 
повреда на правата на подносителката. 
Притоа нејасно беше како софтверот го 
препознал нејзиното име на прелиминарната 
листа, а не и на конечната, односно зошто 
навреме не и било кажано да ја корегира 
грешката во врска со кириличното писмо на 
името и презимето. По вака утврдена фактичка 
состојба Народниот правобранител побара да 
се отстрани направената грешка и неправда 
кон  подносителката на претставката со цел 
да го оствари правото на упис на факултетот. 
Укажувањето беше прифатено и од одговорно 
лице на факултетот добиено е известување 
дека подносителката е запишана на факултет.

                                          НП бр. 3440/16НП бр. 3440/16НП бр. 3440/16
 Ж.Г. и Д.М., двајцата од Скопје, до  Ж.Г. и Д.М., двајцата од Скопје, до  Ж.Г. и Д.М., двајцата од Скопје, до  Ж.Г. и Д.М., двајцата од Скопје, до  Ж.Г. и Д.М., двајцата од Скопје, до 
Народниот правобранител поднесоа прет-Народниот правобранител поднесоа прет-Народниот правобранител поднесоа прет-Народниот правобранител поднесоа прет-Народниот правобранител поднесоа прет-
ставка во која бараат интервенција поради ставка во која бараат интервенција поради ставка во која бараат интервенција поради ставка во која бараат интервенција поради ставка во која бараат интервенција поради 
одолжување на постапката за огласување одолжување на постапката за огласување одолжување на постапката за огласување одолжување на постапката за огласување одолжување на постапката за огласување 
решение за денационализација за ништовно решение за денационализација за ништовно решение за денационализација за ништовно решение за денационализација за ништовно решение за денационализација за ништовно 
и оневозможување увид во списите на и оневозможување увид во списите на и оневозможување увид во списите на 
предметот, поднесено од нивна страна до предметот, поднесено од нивна страна до предметот, поднесено од нивна страна до 
Државното правобранителство на Република Државното правобранителство на Република Државното правобранителство на Република 
Македонија, уште во текот на 2009 година.Македонија, уште во текот на 2009 година.Македонија, уште во текот на 2009 година.
        Народниот правобранител од околностите         Народниот правобранител од околностите         Народниот правобранител од околностите 
на случајот, како и од предметните факти на случајот, како и од предметните факти на случајот, како и од предметните факти 
и докази, констатира дека во контекст на и докази, констатира дека во контекст на и докази, констатира дека во контекст на 
иницијативата на односните граѓани, Држав-иницијативата на односните граѓани, Држав-иницијативата на односните граѓани, Држав-
ното правобранителство доставило соодветен ното правобранителство доставило соодветен ното правобранителство доставило соодветен 
предлог до Министерството за финансии.
 Но постапката со години не е ажурирана 
и не се преземени какви било дејства, а 
списите од предметот меѓусебно се препраќаат 
на надлежност од една во друга комисија и 
тоа од Комисијата за одлучување по барањата 
за денационализација со седиште во Општина за денационализација со седиште во Општина за денационализација со седиште во Општина 
Центар, до таа со седиште во Општина Кисела Центар, до таа со седиште во Општина Кисела Центар, до таа со седиште во Општина Кисела 
Вода и обратно.Вода и обратно.Вода и обратно.
 Притоа, Државното правобранителство  Притоа, Државното правобранителство  Притоа, Државното правобранителство 
за целиот изминат период, исто така, нема за целиот изминат период, исто така, нема за целиот изминат период, исто така, нема 
преземено какви било дополнителни дејства преземено какви било дополнителни дејства преземено какви било дополнителни дејства 
за ажурирање на предметната постапка.за ажурирање на предметната постапка.за ажурирање на предметната постапка.
       Од тие причини и покрај интервенцијата        Од тие причини и покрај интервенцијата        Од тие причини и покрај интервенцијата 
на Народниот правобранител, постапката по на Народниот правобранител, постапката по на Народниот правобранител, постапката по 
конкретниот се уште е во тек и не е донесена конкретниот се уште е во тек и не е донесена конкретниот се уште е во тек и не е донесена 
соодветна одлука.

                                          НП бр. 39/16
Н.З. во име на група граѓани од Струмица, поднесе претставка во која го искажаа револтот 

од поставување на антенски столб за мобилна телефонија, во нивното непосредно соседство. 
 Врз основа на наводите од претставката, приложената документација и околностите на 
случајот, Народниот правобранител констатира дека антенскиот столб покрај тоа што е поставен 
на несоодветна локација, односно во непосредна близина на станбени објекти подносителите на несоодветна локација, односно во непосредна близина на станбени објекти подносителите 
воопшто не биле известени, ниту вклучени во првостепената постапка, со која Општина Струмица, воопшто не биле известени, ниту вклучени во првостепената постапка, со која Општина Струмица, воопшто не биле известени, ниту вклучени во првостепената постапка, со која Општина Струмица, 
му одобрила на мобилниот оператор да постави електронска комуникациска опрема базна станица-му одобрила на мобилниот оператор да постави електронска комуникациска опрема базна станица-му одобрила на мобилниот оператор да постави електронска комуникациска опрема базна станица-
антенски столб на покривот на станбена куќа. 
 Против ова решение, подносителите поднеле жалба-предлог за повторување на постапката,  Против ова решение, подносителите поднеле жалба-предлог за повторување на постапката,  Против ова решение, подносителите поднеле жалба-предлог за повторување на постапката, 
веднаш по отпочнувањето на изведувањето на градежните работи за поставување на антенскиот веднаш по отпочнувањето на изведувањето на градежните работи за поставување на антенскиот веднаш по отпочнувањето на изведувањето на градежните работи за поставување на антенскиот 
столб, а покренале постапка и пред Основниот суд Струмица. 
 Во контекст на интервенцијата на Народниот правобранител и содржината на донесените  Во контекст на интервенцијата на Народниот правобранител и содржината на донесените  Во контекст на интервенцијата на Народниот правобранител и содржината на донесените 
судски одлуки, во меѓувреме од Општината Струмица, одобрението за поставување на антенскиот судски одлуки, во меѓувреме од Општината Струмица, одобрението за поставување на антенскиот судски одлуки, во меѓувреме од Општината Струмица, одобрението за поставување на антенскиот судски одлуки, во меѓувреме од Општината Струмица, одобрението за поставување на антенскиот судски одлуки, во меѓувреме од Општината Струмица, одобрението за поставување на антенскиот 
столб е поништено.
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                                                                      НП бр. 2907/16НП бр. 2907/16НП бр. 2907/16
 Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот  Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот  Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот  Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот  Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот  Граѓанинот З.Б. од Скопје, до Народниот 
правобранител поднесе претставка во која правобранител поднесе претставка во која правобранител поднесе претставка во која правобранител поднесе претставка во која правобранител поднесе претставка во која 
бара интервенција поради одолжување на бара интервенција поради одолжување на бара интервенција поради одолжување на 
постапка по основ  денационализација.постапка по основ  денационализација.постапка по основ  денационализација.
 Имено, од страна на Управниот суд уште  Имено, од страна на Управниот суд уште  Имено, од страна на Управниот суд уште 
на 01.03.2010 година била донесена Пресуда на 01.03.2010 година била донесена Пресуда на 01.03.2010 година била донесена Пресуда 
У-2967/2009, по која во повторната постапка У-2967/2009, по која во повторната постапка У-2967/2009, по која во повторната постапка 
не било постапено со донесување нова не било постапено со донесување нова не било постапено со донесување нова 
одлука согласно изнесеното правно сфаќање одлука согласно изнесеното правно сфаќање одлука согласно изнесеното правно сфаќање 
и дадени укажувања.и дадени укажувања.и дадени укажувања.
 Заради правилно и потполно утврду- Заради правилно и потполно утврду- Заради правилно и потполно утврду-
вање на фактичка состојба, Народниот право-вање на фактичка состојба, Народниот право-вање на фактичка состојба, Народниот право-
бранител покрена постапка и се обрати бранител покрена постапка и се обрати бранител покрена постапка и се обрати 
до Државната комисија за одлучување во до Државната комисија за одлучување во до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен управна постапка и постапка од работен управна постапка и постапка од работен 
однос, при што констатира дека посочениот однос, при што констатира дека посочениот однос, при што констатира дека посочениот 
предмет за денационализација и по истекот на предмет за денационализација и по истекот на предмет за денационализација и по истекот на 
подолг временски период, од нејзина страна подолг временски период, од нејзина страна подолг временски период, од нејзина страна 
не бил преземен од поранешната Комисија за не бил преземен од поранешната Комисија за не бил преземен од поранешната Комисија за 
решавање во управна постапка во втор степен решавање во управна постапка во втор степен решавање во управна постапка во втор степен 
од областа на денационализација на Владата од областа на денационализација на Владата од областа на денационализација на Владата 
на Република Македонија.  на Република Македонија.  на Република Македонија.  
 Предметот, заедно со неговите списи,  Предметот, заедно со неговите списи,  Предметот, заедно со неговите списи, 
се уште не е пронајден иако Народниот се уште не е пронајден иако Народниот се уште не е пронајден иако Народниот 
правобранител по однос на неговиот статус во правобранител по однос на неговиот статус во правобранител по однос на неговиот статус во 
меѓувреме побара објаснување, информации меѓувреме побара објаснување, информации меѓувреме побара објаснување, информации 
и докази и од Комисијата за одлучување по и докази и од Комисијата за одлучување по и докази и од Комисијата за одлучување по 
барањата за денационализација со седиште барањата за денационализација со седиште барањата за денационализација со седиште 
во Кисела Вода и Управниот суд.во Кисела Вода и Управниот суд.во Кисела Вода и Управниот суд.

                                          НП бр. НП бр. НП бр. 885/16
 К.В од Скопје, од Народниот право- К.В од Скопје, од Народниот право- К.В од Скопје, од Народниот право-
бранител побара заштита на правата во бранител побара заштита на правата во бранител побара заштита на правата во 
постапка за утврдување на правен статус на постапка за утврдување на правен статус на постапка за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект. бесправно изграден објект. бесправно изграден објект. 
 Постапувајки по претставката, а со цел  Постапувајки по претставката, а со цел  Постапувајки по претставката, а со цел 
за заштита на неговите права, Народниот за заштита на неговите права, Народниот за заштита на неговите права, Народниот 
правобранител достави Укажување до Мини-правобранител достави Укажување до Мини-правобранител достави Укажување до Мини-
стерството за транспорт и врски во смисла стерството за транспорт и врски во смисла стерството за транспорт и врски во смисла 
жалбата на подносителот да биде уважена жалбата на подносителот да биде уважена жалбата на подносителот да биде уважена 
и обжалениот заклучок на Општина Кисела и обжалениот заклучок на Општина Кисела и обжалениот заклучок на Општина Кисела 
Вода, да биде поништен. Вода, да биде поништен. Вода, да биде поништен. 
 Конкретно, со предметниот заклучок  Конкретно, со предметниот заклучок  Конкретно, со предметниот заклучок 
била прекината постапката по барањето на била прекината постапката по барањето на била прекината постапката по барањето на 
подносителот за утврдување на правен статус подносителот за утврдување на правен статус подносителот за утврдување на правен статус 
на бесправно изграден објект, од причина на бесправно изграден објект, од причина на бесправно изграден објект, од причина 
што истиот не постапил по задолжувањето што истиот не постапил по задолжувањето што истиот не постапил по задолжувањето 
да достави одредена дополнителна документ-да достави одредена дополнителна документ-да достави одредена дополнителна документ-
ација. ација. ација. 
 Народниот правобранител оцени дека  Народниот правобранител оцени дека  Народниот правобранител оцени дека 
барањето на органот, подносителот да дос-барањето на органот, подносителот да дос-барањето на органот, подносителот да дос-
тави дополнителни докази е беспредметно, тави дополнителни докази е беспредметно, тави дополнителни докази е беспредметно, 
а поради што постапката за утврдување 
на правниот статус, немало основ да биде 
прекината. 
 Жалбата на подносителот е уважена, 
со што беше потврден ставот на Народниот 
правобранител дека постапката непотребно 
и без правен основ била одолжувана и 
прекината.

                                          НП бр. 3257/16
Поради повреда на правото на сопственост граѓанинот Д.П. од Свети Николе, до Народниот 

правобранител поднесе претставка против Одделението за катастар на недвижности Свети Николе 
во Агенција за катастар на недвижности (Одделението).
      Народниот правобранител се обрати до Одделението со барање да му бидат достaвени 
објаснувања, информации и докази во поглед на околноста врз основа на кои и какви докази и објаснувања, информации и докази во поглед на околноста врз основа на кои и какви докази и објаснувања, информации и докази во поглед на околноста врз основа на кои и какви докази и 
кога е утврдено дека предметната недвижност претставува градежно земјиште, а не земјоделско кога е утврдено дека предметната недвижност претставува градежно земјиште, а не земјоделско кога е утврдено дека предметната недвижност претставува градежно земјиште, а не земјоделско 
земјиште – ливада, како што отсекогаш било евидентирано во катастарската евиденција.земјиште – ливада, како што отсекогаш било евидентирано во катастарската евиденција.земјиште – ливада, како што отсекогаш било евидентирано во катастарската евиденција.
     Во тој  сегмент, Одделението наведе дека запишувањето на означената недвижност (кое      Во тој  сегмент, Одделението наведе дека запишувањето на означената недвижност (кое      Во тој  сегмент, Одделението наведе дека запишувањето на означената недвижност (кое 
пак, не е единствено на територијата на Општината Свети Николе) било извршено врз основа пак, не е единствено на територијата на Општината Свети Николе) било извршено врз основа пак, не е единствено на територијата на Општината Свети Николе) било извршено врз основа 
на содржината на градежниот опфат во Генералниот урбанистички план за Град Свети Николе, на содржината на градежниот опфат во Генералниот урбанистички план за Град Свети Николе, на содржината на градежниот опфат во Генералниот урбанистички план за Град Свети Николе, 
донесен од страна на Општина Свети Николе.  донесен од страна на Општина Свети Николе.  донесен од страна на Општина Свети Николе.  
 Народниот правобранител сметајќи дека урбанистичкиот план не може да претставува  Народниот правобранител сметајќи дека урбанистичкиот план не може да претставува  Народниот правобранител сметајќи дека урбанистичкиот план не може да претставува 
правен основ за промена на носителот на правото на сопственост на недвижноста, класата на правен основ за промена на носителот на правото на сопственост на недвижноста, класата на правен основ за промена на носителот на правото на сопственост на недвижноста, класата на правен основ за промена на носителот на правото на сопственост на недвижноста, класата на правен основ за промена на носителот на правото на сопственост на недвижноста, класата на 
земјиштето и нејзино запишување во државна сопственост, се обрати до Секторот за контрола земјиштето и нејзино запишување во државна сопственост, се обрати до Секторот за контрола земјиштето и нејзино запишување во државна сопственост, се обрати до Секторот за контрола земјиштето и нејзино запишување во државна сопственост, се обрати до Секторот за контрола земјиштето и нејзино запишување во државна сопственост, се обрати до Секторот за контрола 
и надзор во Агенција за катастар на недвижности, за да преземе дејства за увид и контрола на и надзор во Агенција за катастар на недвижности, за да преземе дејства за увид и контрола на и надзор во Агенција за катастар на недвижности, за да преземе дејства за увид и контрола на и надзор во Агенција за катастар на недвижности, за да преземе дејства за увид и контрола на и надзор во Агенција за катастар на недвижности, за да преземе дејства за увид и контрола на 
законитоста во постапувањето на Одделението, по однос на посочениот случај.законитоста во постапувањето на Одделението, по однос на посочениот случај.законитоста во постапувањето на Одделението, по однос на посочениот случај.законитоста во постапувањето на Одделението, по однос на посочениот случај.законитоста во постапувањето на Одделението, по однос на посочениот случај.
 Постапката е во тек. Постапката е во тек. Постапката е во тек.
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                                          НП бр. 2820/16
 До Народниот правобранител претставка 
поднесе  М.Т., лице со привремен престој 
во Кралството Велика Британија, во која 
побара интервенција во ЈП Македонска радио 
телевизија (МРТ) бидејќи била задолжена со 
радиодифузна такса и покрај тоа што, пред 
повеќе години уредно е одјавена дека не 
живее во Република Македонија.
 Со оглед дека од страна на подноси-
телката во повеќе наврати биле поднесувани 
барања за ослободување од радиодифузна 
такса, но по нив воопшто не било постапено, 
Народниот правобранител изврши непосре-
ден увид во предметот во МРТ, при што 
беше констатирано дека доказите што 
подносителката ги има доставено до МРТ за 
ослободување од радиодифузна такса, поради 
пропуст биле архивирани, без притоа да се 
земат предвид и да се одлучува по барањето.
 По интервенција на Народниот право-
бранител односното лице беше ослободено 
од плаќање радиодифузна такса за периодот 
во кој неосновано било задолжувано и 
избришано од Регистерот на обврзници за 
радиодифузна такса.

                                          НП бр. 3771/16
 До Народниот правобранител  До Народниот правобранител  До Народниот правобранител 
претставка поднесе  Г.З. од Скопје, во која претставка поднесе  Г.З. од Скопје, во која претставка поднесе  Г.З. од Скопје, во која 
бара интервенција во Град Скопје бидејќи се бара интервенција во Град Скопје бидејќи се бара интервенција во Град Скопје бидејќи се 
задолжувала со данок на имот, за стан кој задолжувала со данок на имот, за стан кој задолжувала со данок на имот, за стан кој 
пред неколку години го имала продадено.пред неколку години го имала продадено.пред неколку години го имала продадено.
 Народниот правобранител постапувајќи  Народниот правобранител постапувајќи  Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката, побара од соодветните по претставката, побара од соодветните по претставката, побара од соодветните 
служби на Град Скопје, конкретниот случај служби на Град Скопје, конкретниот случај служби на Град Скопје, конкретниот случај служби на Град Скопје, конкретниот случај служби на Град Скопје, конкретниот случај 
да биде соодветно разгледан и со оглед на да биде соодветно разгледан и со оглед на да биде соодветно разгледан и со оглед на да биде соодветно разгледан и со оглед на да биде соодветно разгледан и со оглед на 
сите околности, факти и докази, веднаш да сите околности, факти и докази, веднаш да сите околности, факти и докази, веднаш да сите околности, факти и докази, веднаш да сите околности, факти и докази, веднаш да 
се преземат  дејства на начин што донесените се преземат  дејства на начин што донесените се преземат  дејства на начин што донесените се преземат  дејства на начин што донесените се преземат  дејства на начин што донесените 
решенија за данок на имот, кои не одговараат решенија за данок на имот, кои не одговараат решенија за данок на имот, кои не одговараат решенија за данок на имот, кои не одговараат решенија за данок на имот, кои не одговараат 
на фактичката состојба да бидат поништени на фактичката состојба да бидат поништени на фактичката состојба да бидат поништени на фактичката состојба да бидат поништени на фактичката состојба да бидат поништени 
или изменети, а евентуално неосновано или изменети, а евентуално неосновано или изменети, а евентуално неосновано или изменети, а евентуално неосновано или изменети, а евентуално неосновано 
наплатените парични средства да бидат наплатените парични средства да бидат наплатените парични средства да бидат наплатените парични средства да бидат наплатените парични средства да бидат 
вратени.
 Укажувањето на Народниот правобра- Укажувањето на Народниот правобра- Укажувањето на Народниот правобра- Укажувањето на Народниот правобра- Укажувањето на Народниот правобра-
нител е прифатено и лицето подносител на нител е прифатено и лицето подносител на нител е прифатено и лицето подносител на нител е прифатено и лицето подносител на нител е прифатено и лицето подносител на 
претставка е одјавено од евиденцијата, како претставка е одјавено од евиденцијата, како претставка е одјавено од евиденцијата, како претставка е одјавено од евиденцијата, како претставка е одјавено од евиденцијата, како 
даночен обврзник по основ на данок на имот даночен обврзник по основ на данок на имот даночен обврзник по основ на данок на имот даночен обврзник по основ на данок на имот даночен обврзник по основ на данок на имот 
за предметниот стан.за предметниот стан.за предметниот стан.

                                          НП бр. 3363/16
 Граѓанинот Б.С. од Скопје, поднесе  Граѓанинот Б.С. од Скопје, поднесе  Граѓанинот Б.С. од Скопје, поднесе 
претставка во која побара интервенција во претставка во која побара интервенција во претставка во која побара интервенција во 
Управата за јавни приходи – Регионална Управата за јавни приходи – Регионална Управата за јавни приходи – Регионална 
дирекција Скопје   (УЈП), поради непостапу-дирекција Скопје   (УЈП), поради непостапу-
вање согласно содржина на решение на 
Министерството за финансии, со кое била 
уважена неговата жалба и предметот вратен 
на повторно разгледување и одлучување.
 Народниот правобранител врз основа 
на обезбедените писмени докази, констатира 
дека во повторната постапка од УЈП, 
навремено била донесена нова одлука, но 
подолг временски период (повеќе од една 
година), примерок од истата, не бил уредно 
доставен до подносителот, ниту пак, бил 
направен обид за преземање такви дејства.
 По интервенцијата на Народниот право-
бранител за преземање дејства во таа насока, 
примерок од предметното решение, беше 
уредно доставен до односниот граѓанин.

                                          НП бр. 317/16
 Граѓанинот Д.А. од Струмица, преку  Граѓанинот Д.А. од Струмица, преку  Граѓанинот Д.А. од Струмица, преку 
претставка до Народниот правобранител по-претставка до Народниот правобранител по-претставка до Народниот правобранител по-
бара интервенција во Основниот суд Скопје 
1 Скопје бидејќи не добил одговор на 3-три 
барања.
 Во текот на постапката наместо да 
постапи по барањето на Народниот право-
бранител за доставувања објаснувања, бранител за доставувања објаснувања, бранител за доставувања објаснувања, 
информации и докази за посочениот случај, информации и докази за посочениот случај, информации и докази за посочениот случај, 
Судот побара да му се достави претставката Судот побара да му се достави претставката Судот побара да му се достави претставката 
на подносителот, како би можело да се изврши на подносителот, како би можело да се изврши на подносителот, како би можело да се изврши 
проверка во наводите на подносителот.проверка во наводите на подносителот.проверка во наводите на подносителот.
 Народниот правобранител констатира  Народниот правобранител констатира  Народниот правобранител констатира 
дека со таквиот начин на постапување, Судот дека со таквиот начин на постапување, Судот дека со таквиот начин на постапување, Судот 
ја попречува неговата работа во заштитата ја попречува неговата работа во заштитата ја попречува неговата работа во заштитата 
на правата на граѓаните и даде соодветна на правата на граѓаните и даде соодветна на правата на граѓаните и даде соодветна 
препорака, по што во целост беше постапено препорака, по што во целост беше постапено препорака, по што во целост беше постапено 
согласно предметната интервенција.согласно предметната интервенција.согласно предметната интервенција.
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                                          НП бр. 519/16
Граѓанин од Битола  достави претставка во која укажа на повреда на правото за навремена Граѓанин од Битола  достави претставка во која укажа на повреда на правото за навремена Граѓанин од Битола  достави претставка во која укажа на повреда на правото за навремена 

исплата на старосна пензија со странски елемент од страна на ФПИОМ-Одделение за исплата на исплата на старосна пензија со странски елемент од страна на ФПИОМ-Одделение за исплата на исплата на старосна пензија со странски елемент од страна на ФПИОМ-Одделение за исплата на 
пензии. Имено, според наводите од претставката и приложените докази кон истата, на граѓанинот пензии. Имено, според наводите од претставката и приложените докази кон истата, на граѓанинот пензии. Имено, според наводите од претставката и приложените докази кон истата, на граѓанинот 
му е  признато право на корисник на сразмерна старосна пензија, согласно одредбите од Договорот му е  признато право на корисник на сразмерна старосна пензија, согласно одредбите од Договорот му е  признато право на корисник на сразмерна старосна пензија, согласно одредбите од Договорот 
за социјално осигурување со Австрија. Поради тоа што Фондот не постапувал по донесеното за социјално осигурување со Австрија. Поради тоа што Фондот не постапувал по донесеното за социјално осигурување со Австрија. Поради тоа што Фондот не постапувал по донесеното 
решение и не ја исплаќал разликата до најнискиот износ од пензијата, граѓанинот писмено се решение и не ја исплаќал разликата до најнискиот износ од пензијата, граѓанинот писмено се решение и не ја исплаќал разликата до најнискиот износ од пензијата, граѓанинот писмено се 
обратил до Фондот. Со повратен допис  Фондот  известил дека за да може да постапува и да ја обратил до Фондот. Со повратен допис  Фондот  известил дека за да може да постапува и да ја обратил до Фондот. Со повратен допис  Фондот  известил дека за да може да постапува и да ја 
исплати разликата, потребно е граѓанинот секој месец да доставува извод од девизна сметка за исплати разликата, потребно е граѓанинот секој месец да доставува извод од девизна сметка за исплати разликата, потребно е граѓанинот секој месец да доставува извод од девизна сметка за 
пензиските примања до Одделението за исплата. По овој допис, граѓанинот повторно се обратил пензиските примања до Одделението за исплата. По овој допис, граѓанинот повторно се обратил пензиските примања до Одделението за исплата. По овој допис, граѓанинот повторно се обратил 
до Фондот со укажавање дека не е во можност да постапува по ова барање од причина што до Фондот со укажавање дека не е во можност да постапува по ова барање од причина што до Фондот со укажавање дека не е во можност да постапува по ова барање од причина што 
странскиот орган поради нискиот износ  на пензијата која ја остварил во Австрија и кој изнесува странскиот орган поради нискиот износ  на пензијата која ја остварил во Австрија и кој изнесува странскиот орган поради нискиот износ  на пензијата која ја остварил во Австрија и кој изнесува 
месечно по 36,27 ЕУР не  врши месечно туку квартално префрлување на износот. месечно по 36,27 ЕУР не  врши месечно туку квартално префрлување на износот. месечно по 36,27 ЕУР не  врши месечно туку квартално префрлување на износот. 
  Народниот правобранител, постапувајќи по претставката презеде мерки за испитување на   Народниот правобранител, постапувајќи по претставката презеде мерки за испитување на   Народниот правобранител, постапувајќи по претставката презеде мерки за испитување на 
наводите и се обрати со Барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија наводите и се обрати со Барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија наводите и се обрати со Барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 
да му се достави писмена информација за правниот основ од кој произлегува обврската на  да му се достави писмена информација за правниот основ од кој произлегува обврската на  да му се достави писмена информација за правниот основ од кој произлегува обврската на  
граѓанинот за достава на месечен извод од девизна транскациона сметка како предуслов да се граѓанинот за достава на месечен извод од девизна транскациона сметка како предуслов да се граѓанинот за достава на месечен извод од девизна транскациона сметка како предуслов да се 
врши исплата на  старосна пензија. Притоа, Народниот правобранител укажа да се има предвид врши исплата на  старосна пензија. Притоа, Народниот правобранител укажа да се има предвид врши исплата на  старосна пензија. Притоа, Народниот правобранител укажа да се има предвид 
дека странскиот орган не доставува месечен извод од девизната сметка, па во тој контекст дека странскиот орган не доставува месечен извод од девизната сметка, па во тој контекст дека странскиот орган не доставува месечен извод од девизната сметка, па во тој контекст 
органите во заедничка соробтка да изнајдат начин за решавање на проблемот.органите во заедничка соробтка да изнајдат начин за решавање на проблемот.органите во заедничка соробтка да изнајдат начин за решавање на проблемот.
 Постапувајќи по барањето Фондот го извести Народниот правобранител дека по увидот во  Постапувајќи по барањето Фондот го извести Народниот правобранител дека по увидот во  Постапувајќи по барањето Фондот го извести Народниот правобранител дека по увидот во 
списите од предметот е утврдено дека на граѓанинот му е исплатена разлика во пензија заклучно списите од предметот е утврдено дека на граѓанинот му е исплатена разлика во пензија заклучно списите од предметот е утврдено дека на граѓанинот му е исплатена разлика во пензија заклучно 
со ноември 2015 година, а преостанатиот износ на разликата веднаш ќе му биде исплатен по со ноември 2015 година, а преостанатиот износ на разликата веднаш ќе му биде исплатен по со ноември 2015 година, а преостанатиот износ на разликата веднаш ќе му биде исплатен по 
доставата на извод од девизна сметка за сите износи кои ги има примено подносителот на доставата на извод од девизна сметка за сите износи кои ги има примено подносителот на доставата на извод од девизна сметка за сите износи кои ги има примено подносителот на 
претставката од странскиот орган. Фондот постапи и по укажувањето на Народниот правобранител претставката од странскиот орган. Фондот постапи и по укажувањето на Народниот правобранител претставката од странскиот орган. Фондот постапи и по укажувањето на Народниот правобранител 
и наместо месечен извод од девизната сметка, граѓанинот до Фондот ќе доставува два пати во и наместо месечен извод од девизната сметка, граѓанинот до Фондот ќе доставува два пати во и наместо месечен извод од девизната сметка, граѓанинот до Фондот ќе доставува два пати во 
годината извод од девизната сметка.годината извод од девизната сметка.годината извод од девизната сметка.

                                          НП бр. 234/16
 Граѓанин од Кичево поднесе претставка 
за заштита на правата од Авто мото сојуз на 
Македонија - АМД Кичево поради одолжување 
на постапката за обука за полагање возачки на постапката за обука за полагање возачки 
испит за Ц категорија. По приемот на испит за Ц категорија. По приемот на испит за Ц категорија. По приемот на 
претставката претставник на Народниот пра-претставката претставник на Народниот пра-претставката претставник на Народниот пра-
вобранител оствари телефонски разговор со вобранител оствари телефонски разговор со вобранител оствари телефонски разговор со 
надлежните во АМД Кичево, со укажување на надлежните во АМД Кичево, со укажување на надлежните во АМД Кичево, со укажување на 
обврската дека постапката за обука треба да обврската дека постапката за обука треба да обврската дека постапката за обука треба да 
продолжи без прекин за да може кандидатот продолжи без прекин за да може кандидатот продолжи без прекин за да може кандидатот 
да го оствари правото за полагање возачки да го оствари правото за полагање возачки да го оствари правото за полагање возачки 
испит.
 Укажувањето беше прифатено и веднаш  Укажувањето беше прифатено и веднаш  Укажувањето беше прифатено и веднаш  Укажувањето беше прифатено и веднаш  Укажувањето беше прифатено и веднаш 
е продолжено со обуката,  и за краток период, е продолжено со обуката,  и за краток период, е продолжено со обуката,  и за краток период, е продолжено со обуката,  и за краток период, е продолжено со обуката,  и за краток период, 
после 10 дена подносителот лично се јави после 10 дена подносителот лично се јави после 10 дена подносителот лично се јави после 10 дена подносителот лично се јави после 10 дена подносителот лично се јави 
и задоволен од постапеното изјави дека ја и задоволен од постапеното изјави дека ја и задоволен од постапеното изјави дека ја и задоволен од постапеното изјави дека ја и задоволен од постапеното изјави дека ја 
завршил обуката и го положил возачкиот завршил обуката и го положил возачкиот завршил обуката и го положил возачкиот завршил обуката и го положил возачкиот завршил обуката и го положил возачкиот 
испит од Ц категорија.испит од Ц категорија.испит од Ц категорија.

                                          НП бр. 212/16
 Граѓанин од Тетово побара интервенција 
поради одолжување на постапката за одлу-
чување по поднесено барање во 2014 година, 
за прием во државјанство по основ на брак.
 Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител се обрати до Мини-
стерството за внатрешни работи - Оддел 
за граѓански состојби - Сектор за управно-
надзорни работи и укажа да се постапи 
по барањето на подносителот затоа што 
се исполнети законските предуслови за 
одлучување.
 Укажувањето е прифатено од страна  Укажувањето е прифатено од страна  Укажувањето е прифатено од страна 
на надлежниот сектор на Министерството за на надлежниот сектор на Министерството за на надлежниот сектор на Министерството за 
внатрешни работи и Народниот правобранител внатрешни работи и Народниот правобранител внатрешни работи и Народниот правобранител 
беше известен дека е донесено решение за беше известен дека е донесено решение за беше известен дека е донесено решение за 
прием на подносителот во државјанство на прием на подносителот во државјанство на прием на подносителот во државјанство на 
Република Македонија.Република Македонија.Република Македонија.
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                                          НП бр. 208/16
До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.Р од Скопје, во која побара 

интервенција заради спроведување на постапка за извршување, за долг кој нејзиниот син го има 
платено. 
 Имено, во претставката беше наведено дека иако нејзиниот син го исплатил целиот износ  Имено, во претставката беше наведено дека иако нејзиниот син го исплатил целиот износ  Имено, во претставката беше наведено дека иако нејзиниот син го исплатил целиот износ 
на парични средства определен со пресуда донесена од Основен Суд Скопје 1 Скопје, по одреден на парични средства определен со пресуда донесена од Основен Суд Скопје 1 Скопје, по одреден на парични средства определен со пресуда донесена од Основен Суд Скопје 1 Скопје, по одреден 
период трансакциската сметка му била блокирана од страна на извршител, заради наплата на период трансакциската сметка му била блокирана од страна на извршител, заради наплата на период трансакциската сметка му била блокирана од страна на извршител, заради наплата на 
истиот долг.
 По интервенција на Народниот правобранител извршителот ја деблокира сметката на синот  По интервенција на Народниот правобранител извршителот ја деблокира сметката на синот  По интервенција на Народниот правобранител извршителот ја деблокира сметката на синот 
на подносителката, затоа што неспорно се утврди дека должникот во целост го исплатил долгот на подносителката, затоа што неспорно се утврди дека должникот во целост го исплатил долгот на подносителката, затоа што неспорно се утврди дека должникот во целост го исплатил долгот 
со кој бил задолжен со конкретната пресуда и воедно ја  запре постапката на извршување.со кој бил задолжен со конкретната пресуда и воедно ја  запре постапката на извршување.со кој бил задолжен со конкретната пресуда и воедно ја  запре постапката на извршување.

                                          НП бр. 2637/16
Граѓанин од с.Липково  достави претставка во која изразува незадоволство од постапувањето Граѓанин од с.Липково  достави претставка во која изразува незадоволство од постапувањето Граѓанин од с.Липково  достави претставка во која изразува незадоволство од постапувањето Граѓанин од с.Липково  достави претставка во која изразува незадоволство од постапувањето Граѓанин од с.Липково  достави претставка во која изразува незадоволство од постапувањето 

на Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово. на Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово. на Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово. на Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово. на Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово. 
Имено подносителката на претставката наведува дека има завршено Економски факултет и се Имено подносителката на претставката наведува дека има завршено Економски факултет и се Имено подносителката на претставката наведува дека има завршено Економски факултет и се Имено подносителката на претставката наведува дека има завршено Економски факултет и се Имено подносителката на претставката наведува дека има завршено Економски факултет и се 
стекнала со звање „Bachelor”, а ги положила и испитите за  педагошка, психолошка и методска стекнала со звање „Bachelor”, а ги положила и испитите за  педагошка, психолошка и методска стекнала со звање „Bachelor”, а ги положила и испитите за  педагошка, психолошка и методска стекнала со звање „Bachelor”, а ги положила и испитите за  педагошка, психолошка и методска стекнала со звање „Bachelor”, а ги положила и испитите за  педагошка, психолошка и методска 
подготовка во високо образовна акредитирана установа. Учебната 2015/2016 година била подготовка во високо образовна акредитирана установа. Учебната 2015/2016 година била подготовка во високо образовна акредитирана установа. Учебната 2015/2016 година била подготовка во високо образовна акредитирана установа. Учебната 2015/2016 година била подготовка во високо образовна акредитирана установа. Учебната 2015/2016 година била 
вработена во Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово,како наставник по вработена во Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово,како наставник по вработена во Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово,како наставник по вработена во Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово,како наставник по 
економски предмети (приправник) на определено време,до враќање на работник од боледување. економски предмети (приправник) на определено време,до враќање на работник од боледување. економски предмети (приправник) на определено време,до враќање на работник од боледување. 
И оваа учебна година Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово имало потреба И оваа учебна година Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово имало потреба И оваа учебна година Средното општинско училиште „Перо Наков“ во Куманово имало потреба 
од наставник по економски предмети,за што работодавецот во септември 2016 година, до од наставник по економски предмети,за што работодавецот во септември 2016 година, до од наставник по економски предмети,за што работодавецот во септември 2016 година, до 
Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово поднел Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово поднел Агенцијата за вработување на Република Македонија,Центар за вработување Куманово поднел 
Пријава за потреба од работник,со соодветно овластување-пријава од задолжително социјално Пријава за потреба од работник,со соодветно овластување-пријава од задолжително социјално Пријава за потреба од работник,со соодветно овластување-пријава од задолжително социјално 
осигурување. Единствениот кандидат за  тоа работно место била подносителката на претставката, осигурување. Единствениот кандидат за  тоа работно место била подносителката на претставката, осигурување. Единствениот кандидат за  тоа работно место била подносителката на претставката, 
но од Агенцијата за вработување не е прифатена пријавата односно не е дадена согласност за но од Агенцијата за вработување не е прифатена пријавата односно не е дадена согласност за но од Агенцијата за вработување не е прифатена пријавата односно не е дадена согласност за 
вработување со образложение дека за тоа работно место било потребно кандидатот-наставникот вработување со образложение дека за тоа работно место било потребно кандидатот-наставникот вработување со образложение дека за тоа работно место било потребно кандидатот-наставникот 
да има стекнато 240 ЕКТС, а подносителката имала 180 ЕКТС.да има стекнато 240 ЕКТС, а подносителката имала 180 ЕКТС.да има стекнато 240 ЕКТС, а подносителката имала 180 ЕКТС.
 По приемот на претставката, извршена е службена посета и разговор со Раководителот на  По приемот на претставката, извршена е службена посета и разговор со Раководителот на  По приемот на претставката, извршена е службена посета и разговор со Раководителот на 
Центарот  за вработување во Куманово,кој како аргумент за одбивање на пријавата наведе дека  Центарот  за вработување во Куманово,кој како аргумент за одбивање на пријавата наведе дека  Центарот  за вработување во Куманово,кој како аргумент за одбивање на пријавата наведе дека  
согласноста не е дадена согласно член 2 од Законот за наставници во основните и средните согласноста не е дадена согласно член 2 од Законот за наставници во основните и средните согласноста не е дадена согласно член 2 од Законот за наставници во основните и средните 
училишта  каде е пропишано дека наставникот треба да има стекнато 240 ЕКТС.училишта  каде е пропишано дека наставникот треба да има стекнато 240 ЕКТС.училишта  каде е пропишано дека наставникот треба да има стекнато 240 ЕКТС.
 Во разговорот со Раководителот на Агенцијата во Куманово Народниот правобранител  Во разговорот со Раководителот на Агенцијата во Куманово Народниот правобранител  Во разговорот со Раководителот на Агенцијата во Куманово Народниот правобранител 
укажа дека согласно измените и дополнувања на Законот за наставници во основните и средните  укажа дека согласно измените и дополнувања на Законот за наставници во основните и средните  укажа дека согласно измените и дополнувања на Законот за наставници во основните и средните  
училишта ќе отпочне да се применува од учебната 2018/2019 година односно одредбата  на која училишта ќе отпочне да се применува од учебната 2018/2019 година односно одредбата  на која училишта ќе отпочне да се применува од учебната 2018/2019 година односно одредбата  на која 
се повикува Агенцијата не може да се применува  во учебната 2015/2016 година.се повикува Агенцијата не може да се применува  во учебната 2015/2016 година.се повикува Агенцијата не може да се применува  во учебната 2015/2016 година.
 Народниот правобранител до директорот на Агенција за вработување на Република Маке- Народниот правобранител до директорот на Агенција за вработување на Република Маке- Народниот правобранител до директорот на Агенција за вработување на Република Маке-
донија достави барање со укажување дека со ваквото постапување се повредуваат правата на донија достави барање со укажување дека со ваквото постапување се повредуваат правата на донија достави барање со укажување дека со ваквото постапување се повредуваат правата на 
подносителката на претставката од работен однос на начин што иако ги исполнува со закон подносителката на претставката од работен однос на начин што иако ги исполнува со закон подносителката на претставката од работен однос на начин што иако ги исполнува со закон 
предвидените услови за засновање на работен однос како наставник, не и се овозможува предвидените услови за засновање на работен однос како наставник, не и се овозможува предвидените услови за засновање на работен однос како наставник, не и се овозможува 
остварување на тоа право.
 Агенцијата за вработување на Република Македонија-Скопје постапи по укажувањето и  Агенцијата за вработување на Република Македонија-Скопје постапи по укажувањето и  Агенцијата за вработување на Република Македонија-Скопје постапи по укажувањето и 
писмено го извести Народниот правобранител дека проблемот е решен на начин што е спроведена  писмено го извести Народниот правобранител дека проблемот е решен на начин што е спроведена  писмено го извести Народниот правобранител дека проблемот е решен на начин што е спроведена  
пријавата за задолжително социјално осигурување на подносителката од страна на Центарот за пријавата за задолжително социјално осигурување на подносителката од страна на Центарот за пријавата за задолжително социјално осигурување на подносителката од страна на Центарот за 
вработување Куманово.
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                                          НП бр. 2815/16
 Граѓанинот Р.М. од Скопје, поднесе прет- Граѓанинот Р.М. од Скопје, поднесе прет- Граѓанинот Р.М. од Скопје, поднесе прет-
ставка заради регулирање на состојбата со ставка заради регулирање на состојбата со ставка заради регулирање на состојбата со 
заостанатиот долг за потрошена електрична заостанатиот долг за потрошена електрична заостанатиот долг за потрошена електрична 
енергија.енергија.енергија.
 Народниот правобранител писмено се  Народниот правобранител писмено се  Народниот правобранител писмено се 
обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје, со обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје, со обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје, со 
барање објаснувања, информации и докази барање објаснувања, информации и докази барање објаснувања, информации и докази 
за посочениот случај.за посочениот случај.за посочениот случај.
 Постапувајќи по барањето ЕВН Маке- Постапувајќи по барањето ЕВН Маке- Постапувајќи по барањето ЕВН Маке-
донија АД – Скопје информира дека за донија АД – Скопје информира дека за донија АД – Скопје информира дека за 
наплата на долгот биле поднесени тужби, наплата на долгот биле поднесени тужби, наплата на долгот биле поднесени тужби, 
но дека во законски определениот рок, не но дека во законски определениот рок, не но дека во законски определениот рок, не 
биле преземени дејства за нивен трансфер до биле преземени дејства за нивен трансфер до биле преземени дејства за нивен трансфер до 
надлежните нотари/извршители.надлежните нотари/извршители.надлежните нотари/извршители.
 Во корелација со тоа, Народниот пра- Во корелација со тоа, Народниот пра- Во корелација со тоа, Народниот пра-
вобранител утврди дека ЕВН за долгот вобранител утврди дека ЕВН за долгот вобранител утврди дека ЕВН за долгот 
опфатен во предметните тужби, го има изгу-опфатен во предметните тужби, го има изгу-опфатен во предметните тужби, го има изгу-
бено правото да бара присилна наплата, бено правото да бара присилна наплата, бено правото да бара присилна наплата, 
па за таквата состојба, беше информиран и па за таквата состојба, беше информиран и па за таквата состојба, беше информиран и 
односниот граѓанин.односниот граѓанин.односниот граѓанин.

                                          НП бр. 2045/16НП бр. 2045/16НП бр. 2045/16
 С.А од Гостивар, како корисник на  С.А од Гостивар, како корисник на  С.А од Гостивар, како корисник на 
социјална парична помош, побара интер-социјална парична помош, побара интер-социјална парична помош, побара интер-
венција од Народниот правобранител пред венција од Народниот правобранител пред венција од Народниот правобранител пред 
извршител, поради блокирање на трансак-извршител, поради блокирање на трансак-извршител, поради блокирање на трансак-
циската сметка во период од 5 месеци, при циската сметка во период од 5 месеци, при циската сметка во период од 5 месеци, при 
спроведување на постапка за извршување. спроведување на постапка за извршување. спроведување на постапка за извршување. 
 Конкретно, средствата од трансакциска- Конкретно, средствата од трансакциска- Конкретно, средствата од трансакциска-
та сметка за посочениот период, му биле та сметка за посочениот период, му биле та сметка за посочениот период, му биле 
одземени заради наплата на долг, за кој бил одземени заради наплата на долг, за кој бил одземени заради наплата на долг, за кој бил 
задолжен со правосилно и извршно решение.задолжен со правосилно и извршно решение.задолжен со правосилно и извршно решение.
 По укажување на Народниот правобра- По укажување на Народниот правобра- По укажување на Народниот правобра-
нител за сторените неправилности во извр-нител за сторените неправилности во извр-нител за сторените неправилности во извр-
шувањето, извршителот ја деблокираше шувањето, извршителот ја деблокираше шувањето, извршителот ја деблокираше 
трансакциската сметка на подносителот. трансакциската сметка на подносителот. трансакциската сметка на подносителот. 
Воедно, беше започната и постапка за поврат 
на одземените парични средства бидејќи 
неспорно се работеше за непочитување 
на соодветните одредби од Законот за 
извршување што се однесуваат на изземањето 
од извршување.

                                          НП бр. НП бр. НП бр. 2835/162835/162835/16
Граѓанин од Општина Василево, поднесе претставка до Народниот правобранител во која Граѓанин од Општина Василево, поднесе претставка до Народниот правобранител во која Граѓанин од Општина Василево, поднесе претставка до Народниот правобранител во која 

наведе дека во 2013 година поднел жалба против решение за остварување право на старосна наведе дека во 2013 година поднел жалба против решение за остварување право на старосна наведе дека во 2013 година поднел жалба против решение за остварување право на старосна 
пензија до Државната второстепена комисија. По жалбата три години не добил никаков одговор.пензија до Државната второстепена комисија. По жалбата три години не добил никаков одговор.пензија до Државната второстепена комисија. По жалбата три години не добил никаков одговор.
 Врз основа на доставените докази беше  покрената постапка во која Народниот правобранител  Врз основа на доставените докази беше  покрената постапка во која Народниот правобранител  Врз основа на доставените докази беше  покрената постапка во која Народниот правобранител 
заради проверка на сите факти и околности се обрати до надлежната комисија, по што писмено е заради проверка на сите факти и околности се обрати до надлежната комисија, по што писмено е заради проверка на сите факти и околности се обрати до надлежната комисија, по што писмено е 
известен дека жалбата е примена и заведена, но дека Комисијата уште во 2013 година одлучила известен дека жалбата е примена и заведена, но дека Комисијата уште во 2013 година одлучила известен дека жалбата е примена и заведена, но дека Комисијата уште во 2013 година одлучила известен дека жалбата е примена и заведена, но дека Комисијата уште во 2013 година одлучила известен дека жалбата е примена и заведена, но дека Комисијата уште во 2013 година одлучила 
да се обрати до Фондот на ПИОМ Стручна служба Филијала Скопје, заради административно да се обрати до Фондот на ПИОМ Стручна служба Филијала Скопје, заради административно да се обрати до Фондот на ПИОМ Стручна служба Филијала Скопје, заради административно да се обрати до Фондот на ПИОМ Стручна служба Филијала Скопје, заради административно да се обрати до Фондот на ПИОМ Стручна служба Филијала Скопје, заради административно 
доуредување-комплетирање. Во текот на 2016 година уште еднаш доставиле ургенција, но доуредување-комплетирање. Во текот на 2016 година уште еднаш доставиле ургенција, но доуредување-комплетирање. Во текот на 2016 година уште еднаш доставиле ургенција, но доуредување-комплетирање. Во текот на 2016 година уште еднаш доставиле ургенција, но доуредување-комплетирање. Во текот на 2016 година уште еднаш доставиле ургенција, но 
одговор на добиле.одговор на добиле.одговор на добиле.
 Народниот правобранител утврди повреда на законските права на подносителот и достави  Народниот правобранител утврди повреда на законските права на подносителот и достави  Народниот правобранител утврди повреда на законските права на подносителот и достави  Народниот правобранител утврди повреда на законските права на подносителот и достави  Народниот правобранител утврди повреда на законските права на подносителот и достави 
укажување до Фондот на ПИОМ во Скопје да постапи по барањето и ургенцијата на второстепената укажување до Фондот на ПИОМ во Скопје да постапи по барањето и ургенцијата на второстепената укажување до Фондот на ПИОМ во Скопје да постапи по барањето и ургенцијата на второстепената укажување до Фондот на ПИОМ во Скопје да постапи по барањето и ургенцијата на второстепената укажување до Фондот на ПИОМ во Скопје да постапи по барањето и ургенцијата на второстепената 
комисија и натамошно постапување по предметот на подносителот.  комисија и натамошно постапување по предметот на подносителот.  комисија и натамошно постапување по предметот на подносителот.  комисија и натамошно постапување по предметот на подносителот.  комисија и натамошно постапување по предметот на подносителот.  
 Укажувањето беше прифатено, односно Народниот правобранител писмено беше известен  Укажувањето беше прифатено, односно Народниот правобранител писмено беше известен  Укажувањето беше прифатено, односно Народниот правобранител писмено беше известен  Укажувањето беше прифатено, односно Народниот правобранител писмено беше известен  Укажувањето беше прифатено, односно Народниот правобранител писмено беше известен 
дека списите по предметот уредно се доставени до Државната комисија на понатамошно поста-дека списите по предметот уредно се доставени до Државната комисија на понатамошно поста-дека списите по предметот уредно се доставени до Државната комисија на понатамошно поста-дека списите по предметот уредно се доставени до Државната комисија на понатамошно поста-дека списите по предметот уредно се доставени до Државната комисија на понатамошно поста-
пување и одлучување по поднесената жалба.пување и одлучување по поднесената жалба.пување и одлучување по поднесената жалба.пување и одлучување по поднесената жалба.пување и одлучување по поднесената жалба.
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                                          НП бр. 327/16 и НП бр. 1964/16
 До Народниот правобранител беа под-
несени претставки од граѓанин од Битола 
во кои бараше забрзување на судската 
постапка  по жалба на Пресуда на  Управниот 
суд, поднесена од негова страна во април 
2015 година, а предметот и по истекот на 
повеќе од една година не беше доставен на 
надлежност на Вишиот Управен суд.
 Народниот правобранител констатира 
дека одолжувањето на постапката по жал-
ба е поради неажурност на Комисијата 
за одлучување по барањата за денацио-
нализација во Битола која не ги достави 
списите по предметот, ниту одго-ворот по 
жалба  до Судот, а утврди и дека првата 
ургенција за достава на списите судот ја 
доставил до Комисијата дури по истекот на 
цели 9 месеци. 
 По интервенцијата на Народниот право-
бранител во Комисијата и Судот и укажу-
вањето на нивната одговорност за непочи-
тување на законските рокови во овие 
постапки и потребата веднаш да преземат 
дејствија од нивна надлежност, предметот 
се комплетира со сите списи  и истиот беше 
препратен на надлежност на Вишиот Управен 
суд.

              НП бр. 323/16НП бр. 323/16НП бр. 323/16
 Граѓанин од Охрид поднесе претставка  Граѓанин од Охрид поднесе претставка  Граѓанин од Охрид поднесе претставка  Граѓанин од Охрид поднесе претставка  Граѓанин од Охрид поднесе претставка 
во која изрази незадоволство од Општина во која изрази незадоволство од Општина во која изрази незадоволство од Општина во која изрази незадоволство од Општина во која изрази незадоволство од Општина 
Охрид поради одолжување на постапката за Охрид поради одолжување на постапката за Охрид поради одолжување на постапката за Охрид поради одолжување на постапката за Охрид поради одолжување на постапката за 
отстранување на бесправно изграден објект отстранување на бесправно изграден објект отстранување на бесправно изграден објект отстранување на бесправно изграден објект отстранување на бесправно изграден објект 
од неговиот сосед кој му го затвора пристапот од неговиот сосед кој му го затвора пристапот од неговиот сосед кој му го затвора пристапот 
до неговата куќа. Решението за отстранување до неговата куќа. Решението за отстранување до неговата куќа. Решението за отстранување 
на објектот било донесено уште во 2007 на објектот било донесено уште во 2007 на објектот било донесено уште во 2007 
година. 
 По приемот на претставката Народниот  По приемот на претставката Народниот  По приемот на претставката Народниот 
правобранител достави покана за разговор до правобранител достави покана за разговор до правобранител достави покана за разговор до 
Општина Охрид  што беше прифатено и  беше Општина Охрид  што беше прифатено и  беше Општина Охрид  што беше прифатено и  беше 
обавен разговор, со службено лице овластено обавен разговор, со службено лице овластено обавен разговор, со службено лице овластено 
од Градоначалникот. Притоа, службеното од Градоначалникот. Притоа, службеното од Градоначалникот. Притоа, службеното 
лице информира дека во најкраток период лице информира дека во најкраток период лице информира дека во најкраток период 
ќе се постапи по предметот со уривање на 
бесправно изградениот објект. По 10 дена 
Градежниот инспектор на Општина Охрид 
писмено извести дека спорниот објект е 
срушен кое нешто го потврди и подносителот 
на претставката.на претставката.
 Истиот граѓанин поднесе нова претстав- Истиот граѓанин поднесе нова претстав- Истиот граѓанин поднесе нова претстав-
ка поради неотстранување на материјалот од ка поради неотстранување на материјалот од ка поради неотстранување на материјалот од 
срушениот објект - шупа, за ослободување срушениот објект - шупа, за ослободување срушениот објект - шупа, за ослободување 
на пристапот до неговата куќа.  И по оваа на пристапот до неговата куќа.  И по оваа на пристапот до неговата куќа.  И по оваа 
претставка беа преземени мерки, се достави  претставка беа преземени мерки, се достави  претставка беа преземени мерки, се достави  
писмено укажување и се изврши непосреден писмено укажување и се изврши непосреден писмено укажување и се изврши непосреден 
увид и разговор со надлежните, по што увид и разговор со надлежните, по што увид и разговор со надлежните, по што 
органот постапи по укажувањето, односно  се органот постапи по укажувањето, односно  се органот постапи по укажувањето, односно  се 
отстрани срушениот материјал и се ослободи отстрани срушениот материјал и се ослободи отстрани срушениот материјал и се ослободи 
пристапот до куќата на подносителот на пристапот до куќата на подносителот на пристапот до куќата на подносителот на 
претставката.

                                          НП бр. 1950/16
 Граѓанка од Тетово поднесе претставка  Граѓанка од Тетово поднесе претставка  Граѓанка од Тетово поднесе претставка 
до Народниот правобранител поради одолжу-до Народниот правобранител поради одолжу-до Народниот правобранител поради одолжу-
вање на постапка пред Министерството за вање на постапка пред Министерството за вање на постапка пред Министерството за 
финансии - Управа за имотно-правни работи, финансии - Управа за имотно-правни работи, финансии - Управа за имотно-правни работи, 
Подрачно одделение за првостепена управна Подрачно одделение за првостепена управна Подрачно одделение за првостепена управна 
постапка - Тетово поради непостапување постапка - Тетово поради непостапување постапка - Тетово поради непостапување 
по барање за приватизација на градежно 
земјиште, поднесено во 2014 година.
 Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител укажа дека со непоста-
пувањето по барањето се одолжува постапката 
дека законскиот рок е поминат, како и дека 
се повредуваат правата на подносителката и 
се оневозможува регулирањето на сопстве-
ничките односи заради што побара да се 
одлучи по барањето.
 Надлежниот орган презеде дејствија 
за комплетирање на документацијата и 
предметот беше доставен до Државното 
правобранителство на Република Македонија 
за подрачје Тетово и по добиеното позитивно 
мислење на подносителката и е доставено 
решение, односно го оствари правото.

                            НП бр. 1959/16
 До Народниот правобранител прет-
ставка поднесе М.С. од Скопје и побара ставка поднесе М.С. од Скопје и побара 
интервенција бидејќи од страна на ЈП Водовод интервенција бидејќи од страна на ЈП Водовод интервенција бидејќи од страна на ЈП Водовод 
и канализација Скопје и била доставена и канализација Скопје и била доставена и канализација Скопје и била доставена 
вонредна фактура за вода, во износ од 20.000 вонредна фактура за вода, во износ од 20.000 вонредна фактура за вода, во износ од 20.000 
илјади денари.
 Постапувајќи по претставката Народ- Постапувајќи по претставката Народ- Постапувајќи по претставката Народ-
ниот правобранител неспорно утврди  непра-ниот правобранител неспорно утврди  непра-ниот правобранител неспорно утврди  непра-
вилности во работењето на ЈП и доставување вилности во работењето на ЈП и доставување вилности во работењето на ЈП и доставување 
вонредна фактура, спротивно на соодветните вонредна фактура, спротивно на соодветните вонредна фактура, спротивно на соодветните вонредна фактура, спротивно на соодветните вонредна фактура, спротивно на соодветните 
прописи.прописи.прописи.
 Но и покрај укажувањето за целосно  Но и покрај укажувањето за целосно  Но и покрај укажувањето за целосно  Но и покрај укажувањето за целосно  Но и покрај укажувањето за целосно 
нејзино повлекување,  одобрено е само 30% нејзино повлекување,  одобрено е само 30% нејзино повлекување,  одобрено е само 30% нејзино повлекување,  одобрено е само 30% нејзино повлекување,  одобрено е само 30% 
намалување.намалување.намалување.



147

www.ombudsman.mk

                                          НП бр. 1024/16
 До Народниот правобранител претставка 
поднесе граѓанин од Делчево со која побара 
интервенција пред Државниот инспектор 
за животна средина - ПЕ Делчево, поради 
недоставување на одговор на органот на недоставување на одговор на органот на 
поплака од граѓанинот заради поплавување поплака од граѓанинот заради поплавување поплака од граѓанинот заради поплавување 
на земјоделска обработлива површина.на земјоделска обработлива површина.на земјоделска обработлива површина.
 Народниот правобранител упати укажу- Народниот правобранител упати укажу- Народниот правобранител упати укажу-
вање до Државниот инспектор за животна вање до Државниот инспектор за животна вање до Државниот инспектор за животна 
средина и побара да се изврши инспекциски средина и побара да се изврши инспекциски средина и побара да се изврши инспекциски 
надзор на односното земјоделско земјиште, надзор на односното земјоделско земјиште, надзор на односното земјоделско земјиште, 
односно да постапи согласно неговите над-односно да постапи согласно неговите над-односно да постапи согласно неговите над-
лежности и да му даде одговор за неговото лежности и да му даде одговор за неговото лежности и да му даде одговор за неговото 
постапување на подносителот на претставката.постапување на подносителот на претставката.постапување на подносителот на претставката.постапување на подносителот на претставката.постапување на подносителот на претставката.
 Органот испрати писмено известување  Органот испрати писмено известување  Органот испрати писмено известување  Органот испрати писмено известување  Органот испрати писмено известување 
во кое се наведува дека е излезено на самото во кое се наведува дека е излезено на самото во кое се наведува дека е излезено на самото во кое се наведува дека е излезено на самото во кое се наведува дека е излезено на самото 
место, утврдена е фактичката состојба, место, утврдена е фактичката состојба, место, утврдена е фактичката состојба, место, утврдена е фактичката состојба, место, утврдена е фактичката состојба, 
направен е записник за увид и од органот е направен е записник за увид и од органот е направен е записник за увид и од органот е направен е записник за увид и од органот е направен е записник за увид и од органот е 
дадено укажување до локалната самоуправа дадено укажување до локалната самоуправа дадено укажување до локалната самоуправа дадено укажување до локалната самоуправа дадено укажување до локалната самоуправа 
Општина Делчево за изготвување на опе-Општина Делчево за изготвување на опе-Општина Делчево за изготвување на опе-Општина Делчево за изготвување на опе-Општина Делчево за изготвување на опе-
ративен план за поплави бидејки истиот не ративен план за поплави бидејки истиот не ративен план за поплави бидејки истиот не ративен план за поплави бидејки истиот не ративен план за поплави бидејки истиот не 
постоел, а подносителот на претставката е постоел, а подносителот на претставката е постоел, а подносителот на претставката е постоел, а подносителот на претставката е постоел, а подносителот на претставката е 
известен на кој начин може да го оствари известен на кој начин може да го оствари известен на кој начин може да го оствари известен на кој начин може да го оствари известен на кој начин може да го оствари 
своето право на обештетување по однос на своето право на обештетување по однос на своето право на обештетување по однос на своето право на обештетување по однос на своето право на обештетување по однос на 
поплавеното земјиште.поплавеното земјиште.поплавеното земјиште.
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ПРОМОЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
СЛОБОДИ И ПРАВА 
(ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ)

 Како и претходните години, така и оваа, Народниот правобранител продолжи да работи 
на промоција на својот мандат и надлежности, остварувајќи ја својата мисија како заштитник на 
човековите права и слободи во земјата. 

 Во текот на 2016 година, поддржана од Високиот Комесаријат за бегалци на ООН – 
Канцеларија Скопје, Институцијата го спроведе проектот „Подобрување на системот на правна 
заштита во врска со азил“, како резултат на Меморандум за соработка потпишан со Канцеларијата 
на УНХЦР во 2015 година. Проектот имаше за цел да го подобри системот на правна заштита на 
лицата баратели на азил, со цел поефикасна заштита на индивидуалните права гарантирани со 
Уставот, националната легислатива и меѓународните конвенции. 

 Проектот се спроведуваше 12 месеци во чии рамки, а за потребите на Националниот 
превентивен механизам и реализација на зацртаните проектни активности, времено се ангажираа 
пет лица. Во рамките на проектот се реализираа вкупно 40 посети на двата транзитни центра 
„Винојуг“ и „Табановце“, како и на Центарот за странци „Гази Баба“ и Центарот за баратели на 
азил „Визбегово“. 

 Посетите се вршеа заради надзор и следење на материјалните и други услови во овие 
центри за привремен престој на бегалци и мигранти, како и следење на процедурата низ која 
минуваат овие лица со цел подобрување на третманот кон нив и условите во кои привремено 
живеат, регулирање на нивниот статус и почитување на човековите права, како и примена на 
меѓународните стандарди за заштита на лицата бегалци и мигранти. 

 Во рамките на Проектот се отпечатија информативни летоци за правата што треба да 
ги уживаат овие лица во земјата низ која транзитираат, постапката за поднесување барање за 
азил, како и за начинот на кој институцијата Народен правобранител може да им помогне во 
случај на прекршување на законски гарантираните права. Истовремено се отпечатија и летоци 
наменети за домицилното население, со цел информирање на пошироката јавност, како би се 
спречило ксенофобија и нетолеранција кон лицата што привремено престојуваат, транзитираат 
или се баратели на азил во Република Македонија. 

 Летоците за бегалците се отпечатија на англиски, француски, арапски и фарси јазик, 
додека оние за домицилното население беа достапни на сите јазици што се зборуваат на 
територија на државата, односно на македонски, албански, влашки, турски, српски, ромски и 
босански јазик.
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 Заради размена на искуства и пракси, како и подигање на гласот на пошироко, регионално 
ниво и согледување на состојбите по ова прашање, во рамки на Проектот во Охрид се одржа 
дводневна Конференција на тема „Пристап до правото на азил и формално/неформално враќање 
на мигрантите/бегалците“, на која учество земаа Омбудсманите и Националните превентивни 
механизми од Албанија, Косово, Бугарија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Словенија и Унгарија, како и претставници од невладиниот сектор и националните институции 
засегнати со прашањето за пристапот до правото на азил во Република Македонија.

 Покрај засебните презентации на секоја од земјите учеснички на Конференцијата, 
Народниот правобранител го презентираше и своето истражување кое на сликовит начин ги 
појасни состојбите со пристапот до правото на азил во Република Македонија и регионот, со 
јасно артикулирани предлог-мерки за надминување на тековните слабости, како и јакнење на 
севкупниот правен систем по однос на ова прашање. 

 Проектот ќе продолжи да се спроведува и во 2017 година.

 Во 2016 година Институцијата Народен правобранител спроведе и дводневна TAIEX 
работилница со претставници од Омбудсман институциите-Националните превентивни механизми 
од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија и Турција 
и експерти од земјите членки на Европската Унија. На овој дводневен настан се обработи 
прашањето за употребата на сила од страна на полицијата, како и потребата од примена на 
гумени куршуми и електрични парализатори како  дел од спектарот мерки за контролирање 
толпа или лица кои претставуваат ризик по безбедноста на јавниот ред и мир. 

 На дводневната работилница се разменија искуства меѓу претставниците на Омбудсман 
институциите, поканетите полициски претставници на земјите од  Западен Балкан и експертите 
од земјите-членки на  ЕУ, во однос на примената на сила од страна на полицијата, како и 
состојбите во земјите од регионот, со цел подигање на свеста на соодветните тела по прашањата 
поврзани со темата на овој настан. Воедно, на работилницата беа презентирани меѓународните 
стандарди и пракса за примена на сила и средства за присилба од страна на полицијата. 

 Во 2016 година институцијата Народен правобранител беше домаќин  на тематскиот 
состанок на CRONSEE мрежата на Омбудсманите за деца од Југоисточна Европа, традиционално 
поддржан од меѓународната организација „Save the Children“, во чиј фокус беа децата бегалци 
и мигранти од апсект на дискриминација, профилирање по националност, состојбата со 
непридружуваните малолетници, ризикот од злоупотреба и експлоатација и друго. На овој 
дводневен настан учествуваа омбудсманите за деца од земјите во регионот, односно Албанија, 
Бугарија, Косово, Србија, Војводина, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Српска, 
Хрватска, Романија и Словенија. 

 Исто така, изминатата година народниот правобранител г.Иџет Мемети и програмскиот 
директор на ЛГБТ Центарот што функционира во рамките на Хелсиншкиот комитет за човекови 
права, г. Кочо Андоновски потпишаа Меморандум за соработка за имплементација на Проектот за 
подобрување на статусот на ЛГБТ заедницата, финансиски поддржан од УСАИД. Потпишувањето 
на ваков Меморандум за соработка за имплементација на проект кој има за цел да го подобри 
статусот на ЛГБТ заедницата во Македонија, е уште еден пример за заложбата на институцијата 
Народен правобранител за имплементација на меѓународните стандарди за човекови права во 
Република Македонија.
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НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ

 Со донесувањето на Законот за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенци-
јата на ОН против тортура и друг вид на сурово и нечовечко постапување или казнување,  
Република Македонија  го назначи Народниот правобранител за национално тело за превенција 
на тортура (Национален превентивен механизам-НПМ), со што покрај придобивката, државата 
презеде обврска да ги почитува заложбите на Обединетите Нации за сеопфатна борба против 
тортура и нејзина нетолеранција. 

 За исполнување на преземената обврска, во рамките на Народниот правобранител беше 
востановен посебен тим чија основна функција е превенција и заштита од тортура и друг вид 
на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување, кој за краток период се 
етаблира како најуспешен во регионот.

 Но, за жал, веќе две години Република Македонија нема Национален превентивен 
механизам, затоа што и покрај упорните барања на Народниот правобранител за пополнување 
на упразнетите работни места во НПМ одделението, Владата и Министерството за финансии 
континуирано доставуваат негативни мислења со несериозни образложенија, повикувајќи се на 
Заклучок донесен 2009 година, со кој Владата забранила вработувања во јавниот сектор.

 Покрај ваквиот однос и начинот  на постапување на извршната власт кон Народниот 
правобранител-НПМ кој е за секаква критика, Народниот правобранител –НПМ и во вакви 
услови, а со цел да го задржи реномето на државата и да ја исполни обврската за доставување 
извештај до Поткомитетот за превенција од тортура на ОН,  успеа да   реализира активности 
предвидени со Годишниот план за работа за 2016 година. Имено, благодарение на поддршката 
и потпишаниот Меморандум за соработка со Високиот комесаријат за бегалци на ОН (УНХЦР)  
беа ангажирани лица како дел од тимот на Националниот превентивен механизам, со кои беа 
склучени времени договори за работно ангажирање.

 Имајќи предвид дека за остварување на функцијата на ова тело се потребни кадровски, 
материјални и финансиски средства обезбедени  со  Буџетот, ставот на Народниот правобранител 
е дека државата не треба да дозволи Националниот превентивен механизам во рамките на 
Народниот правобранител да работи од донации, како што во моментот функционира. 

 И покрај ваквата состојба во извештајниот период Националниот превентивен механизам 
спроведе  11  посети на установи и места на лишување од слобода, како и  40 посети на местата 
каде што се сместуваат и задржуваат мигрантите/бегалците. Притоа, водејќи се од Годишната 
програма за работа и Методологијата за вршење на посети Националниот превентивен механизам 
спроведе редовни ненајавени посети во 7 полициски станици од општа надлежност (ПС Берово, 
ПС Ресен, ПС Чаир, ПС Тетово, ПС Крива Паланка, ПС Гевгелија и ПС Струга), и во една полициска 
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станица за граничен надзор Франгово. За констатираните состојби изготви Посебни извештаи 
кои ги достави до полициските станици и до Министерството за внатрешни работи, со конкретни 
препораки за посетените места. 

 Исто така, спроведе ненајавена посета на Казнено-поправен дом „Идризово“ и на 
Казнено - поправниот дом од отворен вид Струга, при што во рамките на својот мандат изврши 
мониторирање на материјалните услови и сместувачките капацитети, третманот и постапувањето 
кон осудените лица и целокупното функционирање на установите, за што исто така подготви 
посебни извештаи.

   Покрај наведеното Националниот превентивен мехазанизам спроведе посета во 
Јавната установа за социјална заштита Специјален завод – Демир Капија, каде изврши увид 
во материјалните услови, постапувањето со лицата сместени во установата и степенот на 
остварување на нивните права согласно позитивно-правните прописи, со цел идентификување 
на можни ризици заради спречување на тортура и друг вид на сурово и нечовечко постапување 
и казнување, за што со посебен извештај ја извести управата на установата и Министерството 
за труд и социјална политика.

   Националниот превентивен механизам и оваа извештајна година за реализирање 
на планираните активности и посети вклучи односно ангажира надворешни соработници од 
различни профили и здруженија, кои со својата експертиза и мултидисциплинарен пристап 
придонесоа во сеопфатна анализа на можните ризици од тортура и друг вид на нехумано 
постапување, со што се реализира и препораката на Асоцијацијата за превенција од тортура 
(АПТ).

   Во тој контекст, при посетите во местата каде лицата се лишени од слобода или нивната 
слобода е ограничена, Националниот превентивен механизам вклучи експерти од: Здружението 
на психијатри, Здружението на форензичари при Институтот за судска медицина, Македонското 
здружение на млади правници,Здружението за кривично право и криминологија, Здружението 
на социјални работници на Град Скопје, Здружението на медицински сестри, техничари и 
акушерки на РМ, Сојузот на дефектолози, Комората на психолози, Здружението за акција 
против насилство и трговија со луѓе и Здружението  на граѓани „Легис“.

     Со цел да се зајакнат вештините и прошират знаењата на членовите од тимот на 
Националниот превентивен механизам за поуспешно детектирање на евентуални ризици од 
мачење и друг вид на сурово, нечовечко постапување или казнување им беше спроведена 
обука од страна на експерти од различни области: правни науки, човекови права и полиција, 
психијатрија и форензика. Едновремено, заради стекнување на практични искуства во 
теренското мониторирање, во рамките на обуката беа посетени Затвор Скопје – Скопје, ЈЗУ 
Психијатриска болница Скопје, Прифатен центар за странци – Гази Баба и Полициска станица 
Чаир.

   Бегалската криза која ја зафати и Република Македонија  како транзит земја долж 
„Балканската рута“ беше во фокусот на мониторирање на НПМ и во овој извештаен период. Во 
континуитет се следеше состојбата  на привремените транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“, 
Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово, како и Прифатниот центар за странци – 
Гази Баба.

   Националниот превентивен механизам спроведуваше редовни и последователни 
посети во овие места, при што укажуваше на констатираните негативни состојби и практики 
во постапувањето со мигрантите/бегалците, третманот на овие лица, како и на незаконското 
задржување на странците во Центарот за странци – Гази Баба врз основа на решенија донесени 
од ненадлежен орган, заради нивно обезбедување како сведоци во казнени постапки спрема 
трети лица.

  Тимот на Националниот превентивен механизам со постојано и активно присуство на 
терен, како и со последователните извештаи во кои се нотираат сите констатации и дадени 
препораки за подобрување на состојбите и системот на правна заштита во однос на правото на 
азил, упатени до надлежните државни институции и органи, сериозно придонесе за подобрување 
на условите за престој, третманот, остварувањето на правата и подобрувањето на заштитата на 
барателите на азил кои се наоѓаат на територија на Република Македонија.
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 Во извештајната година Народниот правобранител заедно со Омбудсманот на Р.Албанија, 
г. Игли Тотозани, Омбудсманот на Кралството Шпанија, г-ѓа Соледад Бесерил и советникот 
на Асоцијацијата на омбудсмани на медитеранот АОМ, г-ѓа Шарлот Клавреул извршија 
последователна посета на Привремениот транзитен центар за мигранти/бегалци Табановце на 
границата со Република Србија.

 Следејќи ја правната регулатива Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам констатира дека покрај фактичките пречки за пристап до постапката за признавање 
право на азил, законодавецот со измените и дополнувањата на Законот за азил и привремена 
заштита од април 2016, дополнително го отежна признавањето на меѓународната заштита на 
мигрантите со проширување на институтот „Безбедна трета земја“ и временското ограничување 
на „семејното обединување“.

 Според Народниот правобранител, ваквите одредби се директно противречни на 
европското законодавство и директиви, поради што во соработка со невладиниот сектор поднесе 
Иницијатива за измена на Законот за азил и привремена заштита, со која побара бришење 
на ограничувачките одредби и услогласување на Законот за азил и привремена заштита со 
меѓународните прописи.

   Состојбата со мигрантите/бегалците беше во фокусот и на Регионалната Конференција 
на тема „Пристап до право на азил и формално/неформално враќање на мигранти/бегалци“, 
која се одржа на 3 и 4-ти ноември во Охрид, организирана од Народниот Правобранител на 
Република Македонија во соработка со Високиот комесаријат за бегалци – УНХЦР, во рамки на 
проектот „Подобрување на системот за правна заштита во врска со азил“.

 На конференцијата учествуваа регионални претставници на Омбудсман институции, 
меѓународни организации, претставници на граѓанскиот сектор, како и претставници на 
државни институции и органи. Исто така, беше презентирано и истражувањето кое го изготви 
ангажираниот експерт на тема „Пристап до право на азил“, кое подоцна заедно со излагањата 
и дискусиите на сите учесници на оваа Конференција беше вметнато во публикација од 
регионалната конференција. 

   Покрај изработената публикација, Националниот превентивен механизам во оваа 
извештајна година во контекст на мигрантската/бегалската криза изработи и две брошури. 
Имено, во едната ги информира бегалците за нивните права, за Народниот Правобранител и 
неговите надлежности, а другата има за цел да ја подигне свесноста на домицилното население 
во однос на статусот на бегалците и проблематиката која ја носи со себе бегалската криза и 
преку силни пораки да ја подигне човечноста и хуманоста кај домашното население.

   Беше изготвена и брошура за правата на приведените и задржани лица во полициските 
станици, како и збирка на правни прописи за затворските правила и правата на осудените 
лица.

 Афирмирајќи ја заедничката одговорност на Омбудсман институциите во регионот, во 
февруари 2016 г., Народниот правобранител-НПМ учествуваше на состанокот во Солун-Грција, 
каде  беше усвоен Акциски план чиј примарен фокус е заеднички активности и дејствување 
на Омбудсман институциите во областа на заштита и промоција на правата на бегалците/
мигрантите. 

     Во поглед на активностите на меѓународен план, Националниот Превентивен Мехазаним  
учествуваше на тридневен тренинг во Приштина, Косово, на тема „Зајакнување на вештините 
за мониторирање на малолетничките затвори“ во Албанија, Косово и Македонија, како и на 
состаноците на НПМ мрежата на Југоисточна Европа кои се одржаа кон крајот на годината во 
Загреб, Хрватска и во Белград, Србија. 

 Исто така, Националниот превентивен механизам зема учество и на Дијалогот на 
Високиот комесаријат за бегалци на тема „Деца во движење“ како и на Состанокот на УНХЦР 
и Омбудсман институции ширум светот кои се одржаа во Женева, Швајцарија. Свој придонес 
и активно учество беше дадено и на конференциите кои се одржа во Рабат, Мароко и Париз, 
Франција, а се однесуваа на деца мигранти/бегалци и непридржувани деца.
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Претставници на НПМ учествуваа на Конференцијата на НПМ мрежата  на Југоисточна Европа, на 
тема „Домови за стари лица/институции за згрижување и деменција – стандарди во здравствената 
заштита и ограничувања на слободата засновани на лекови“ организирана од НПМ Австрија, 
како и на состанокот на НПМ мрежата  на Југоисточна Европа организиран од страна на  ОБСЕ/
ОДИХР во Виена, Австрија.

   Воедно, Националниот превентивен механизам учествуваше и беше дел од сите 
организирани обуки, работилници и конференции на кои беше поканет, а кои се одржаа ширум 
државата, заедно со државните институции и органи, меѓународни организации и претставници 
на граѓанскиот сектор.
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 Народниот правобранител, покрај преку предметното работење по претставките  
поднесени од страна на граѓаните, во континуитет ги следеше општите состојби со степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права преку 
спроведување на истражувања, за кои во извештајната година подготви посебни извештаи/
информации, кои ги достави до недлежните органи и институции, со цел  нивно понепосредно 
запознавање со констатираните состојби во одредена област, а даде и  препораки за нивно 
подобрување, односно надминување и решавање на констатираните слабости.

 Исто така, од анализите на законските прописи утврди  потреба  за     подобрување на 
одредени закони, со што би се подигнал степенот на заштита на правата на граѓаните, па затоа 
беа поднесени иницијативи за  измени и дополнувања на неколку закони и подзаконски акти, 
како и Иницијатива  до Уставниот суд за оценка на уставноста и законитоста.

 Имено, Народниот правобранител во континуитет го следи остварувањето на правата 
на децата упатени на издржување воспитно - поправна мерка, а во извештајниот период 
заради согледување на состојбите во Воспитно - поправниот дом Тетово, кој е лоциран во 
казнено поправната установа Затвор Охрид изврши посета на Домот, по што изготви Посебен 
извештај за условите за извршување на воспитно-поправната мерка упатување во Воспитно-
поправен дом  и степенот на остварување на правата на децата. Увидот, меѓу другото покажа 
дека условите за издржување на воспитно-поправната мерка не се соодветни за децата кои 
се попречени во ефективното остварување на правата, со што под прашање е доведена 
ефикасноста на процесот на ресоцијализација. 

 Народниот правобранител констатира недоволна опременост на просториите во кои се 
сместени децата,  ограничен  е просторот за движење на децата, а несоодветно се  опремени 
и просториите за образование, исполнување на слободното време, занималните и сл. Кадарот 
за работа со деца не е доволен од аспект на стручност, односно недостасуваат педагози и 
социјални работници за работа со оваа категорија деца, со што се оневозможува севкупен и 
квалитетен  процес на нивна ресоцијализација.

 За надминување на констатираните слабости Народниот правобранител даде низа 
препораки, меѓу кои  да се преземат итни мерки со цел поскоро, односно навремено завршу-
вање на изградбата на новиот Воспитно-поправен дом Тетово во Општина Волковија, со 
што значително би се подобриле севкупните услови за сместување и третман на децата од 
секаков аспект, соодветност на персоналот за работа со децата, како во поглед на стручноста, 
така и бројноста, со познавања и знаења за работа со малолетни претстапници заради 
правилно и ефикасно спроведување на воспитниот и превоспитниот процес, како и најитно 
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спроведување и реализација на законската обврска на Министерството за образование и наука 
за воспоставување редовен образовен процес, во основно и средно образование, и преземање 
на мерки за стручно образование и оспособување на децата. Посебниот извештај Народниот 
правобранител го достави до Управата за извршување на санкциите и Министерството за правда 
и очекува сериозно да биде разгледан, а неговите препораки соодветно да се имплементираат 
заради заштита на децата кои дошле во судир со законот, имајќи ја предвид целта, односно 
нивно превоспитување.

 Уште една ранлива категорија - жените кои се на издржување на казна затвор во КПД 
„Идризово“ беа во фокусот на Народниот правобранител. Заради согледување на условите во 
кои се сместени и можностите за остварување на правото на здравствена заштита, образование, 
исхрана... односот и третманот додека се на издржување казна Народниот правобранител  
спроведе непосреден увид во Женското одделение во Казнено - поправниот дом „Издризово“, 
разговараше со одговорните и стручните лица, како и со самите осуденички,  по што изготви 
Посебен извештај.

 Општ впечаток кој произлегува од извршените увиди во Женското одделение на КПД 
Идризово е дека постојат голем број негативности во функционалноста на ова одделение 
од повеќе аспекти. Пренатрупаноста е основен проблем кој го попречува остварувањето на 
правата на осудениците од женски пол, а несоодветните услови (просторни, сместувачки, 
опременост на просториите) во кои ја издржуваат казната затвор го нарушуваат нивното човечко 
достоинство.Правото на соодветна здравствена заштита не се остварува во обем и квалитет 
согласно пропишаните стандарди. КПД „Идризово“ за осуденичките воопшто нема обезбедено 
гинеколошки прегледи, а во установата нема вработено лекар гинеколог. Нецелосната 
екипираност со здравствен и друг медицински кадар, и недоволната опременост на затворските 
амбуланти со соодветна медицинска апаратура го отежнува навременото и ефикасно откривање 
и превенирање на болести, како и давањето на соодветна здравствена заштита на осуденичките. 
Наместо лекар, медицинската терапија на осуденичките им ја делат други осуденички, а болните, 
бремените и родилките не се соодветно третирани, меѓу другото и затоа што подолг временски 
период не им се определува посебен режим на исхрана.

 Народниот правобранител во Посебениот извештај упатен до надлежните органи/
институции препорача да се преземат мерки за намалување на пренатрупаноста на Женското 
одделение преку согледување на реалните потреби на КПД Идризово и бројот на осудени лица 
жени, при што да се имааат предвид меѓународните стандарди за издржување казна затвор. 
Во овој контекст, препорача да се преземат итни мерки за реновирање на веќе постоечките 
капацитети во одделението  и прилагодување на постојните неискористени, како и изградба 
на нови простории во постоечките објекти. Исто така, здравствената заштита на осуденичките 
да биде редовна и навремена, а без одлагање, Одделението (установата) да обезбеди, во 
секое време, пристап до лекар на осуденичките, согласно нивните потреби, да се доекипира 
здравствената служба со соодветен здравствен и медицински персонал и под итно да се обезбедат 
редовни гинеколошки прегледи, како и да се преземат мерки за снабдување и опремување на 
затворските амбуланти со потребната медицинска апаратура и лекарства за соодветен третман 
и заштита на осудените лица. 

 Посебниот извештај кон инклузивно образование, кој Народниот правобранител го 
изготви со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ ги опфати  сите  основни училишта и имаше за 
цел да  ја отслика состојбата  со вклученоста на децата со посебни потреби во редовното основно 
образование. Спроведеното истражување покажа дека во Законот за основното образование 
и другите законски и подзаконски акти кои се однесуваат на образованието, попреченоста 
отсуствува како основа за дискриминација, а од анализата на законите произлезе дека повеќе 
декларативно се промовира инклузијата, при што се добива впечаток дека инклузијата е исклучок, 
а издвојувањето е правило. Исто така, отсуствува образовен систем подреден на различноста 
и потребите на секое дете (разумно приспособување), така што децата се категоризираат и се 
запишуваат во образовните институции во согласност со тие категоризации. 

 Според Народниот правобранител, во случаи кога медицинската категоризација на децата 
останува да биде  натамошниот пат на детето низ образовниот систем и во услови на постоење 
специјални училишта (кои се поврзуваат со одреден вид попреченост) и посебни паралелки во 
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редовните училишта (кои, исто така се поврзани со медицинската категоризација), не може да 
стане збор за единствен систем на образование.

 Од овие причини, Народниот правобранител препорача да се преземат мерки за целосна 
хармонизација и усогласување на регулативата во образованието на децата со посебни потреби 
со Конвенцијата за правата на детето и Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, 
да се надгради нормативната рамка за недискриминација и еднаквост на децата во процесот 
на образование и во тој контекст да се измени и дополни Законот за основното образование, 
во кој попреченоста ќе биде основа за дискриминација. Меѓу другото, препорача во правната 
регулатива, инклузијата да се дефинира како дел од редовното образование и да се третира 
како индикатор за дискриминација и нееднаков третман на децата со посебни потреби.

 Од друга страна, Посебниот извештај за состојбата со почитување и oстварување на 
правoто на учество на детето во донесување одлуки во средните училишта, кој Народниот 
правобранител го изготви по спроведено истражување во 107 средни училишта на територијата 
на Република Македонија покажа дека учеството на средношколците во воспитно-образовниот 
систем не е уредено со Законот за средното образование, ниту со подзаконски акти, а во 
средните училишта кои ова прашање го предвиделе во интерните акти на училиштето (Статут, 
Правилник или Куќен ред) учеството не е насочено на начин на кој упатува Конвенцијата за 
правата на детето, според која учеството на детето е еден од водечките принципи. 

 Во најголемиот број од средните училишта класната заедница/ученичката заедница се 
најчестите форми преку кои учениците ги презентираат своите ставови и мислења и најчесто се 
информираат за образовните политики и планови на органите на училиштето, во кое тие следат 
настава, додека формите на учеството и организирање на средношколците во средните училишта 
не се унифицирани, но се препознава иницијативноста и свесноста на средношколците за 
потребата од здружување и учество во донесување одлуки. Покрај наведеното, во поголем дел од 
средните училишта или не се препознава или не е јасна визијата за учеството на средношколците 
во работата на органите на училиштето, а со тоа и придонесување за поквалитетен училишен 
живот на учениците, но и ефикасно функционирање на училиштето во целина.

 Народниот правобранител препорача почитување на правото на учество на детето, 
односно правото да се слушне размислувањето на ученикот во контекст на образованието 
кое е од суштинско значење за остварување на правото на образование, со цел учениците да 
се гледаат како партнери од страна на училиштата, но и пошироко од страна на надлежното 
Министерство, истите да бидат консултирани при донесувањето на одлуки кои се однесуваат на 
нив и влијаат на нивното учење и улогата во образовниот процес.

 Оваа извештајна година Народниот правобранител спроведе и Истражување за 
остварувањето на правото на вработување на лицата со попреченост по објавениот оглас на ЈП 
„Македонски шуми“, по што подготви Посебен извештај во кој се содржани констатираните 
состојби, со соодветни препораки. Имено,  истражувањето, меѓу другото покажа дека  целокупната 
постапка за вработување на поголем број извршители (лица со инвалидност) е со бројни 
слабости дека истата не е добро осмислена, конципирана, ниту благовремено реализирана. 
Пред објавување на Јавниот оглас не е утврдена реалната потреба за вработување на овие 
извршители во органите на државно и локално ниво, туку утврдувањето следело дополнително, 
а постои и расчекор помеѓу огласот и слободните работни места, односно голем број лица со 
инвалидност правото на вработување го оствариле бавно и отежнато, а се уште има лица кои не 
го оствариле правото. 

 Следствено на ова, Нардониот правобранител препорача во иднина да не се спроведуваат 
проекти за вработување на поголем број извршители - лица со инвалидност, со што наместо 
позитивен ефект во остварување на правото на вработување се постигнува спротивното, а 
пред да се објават огласи за вработување на лицата со инвалидност  целосно да се изврши 
сеопфатна анализа на реалната потреба од вработување во органите/институциите на државно 
и локално ниво, со утврдување на јасни услови, со што лицата навремено ќе бидат информирани 
за потребната документација и евентуалната потреба од дополнителни прегледи. Воедно, да се 
преземат неодложни мерки за непречено остварување на правото на вработување на лицата со 
инвалидност кои се избрани на Јавниот оглас, а се уште не го оствариле правото.
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 Тргнувајќи од фактот дека заштитата на животната средина е од големо значење, како 
и од тоа дека депонирањето на отпадот е еден од клучните елементи во оваа сфера Народниот 
правобранител спроведе истражување за состојбата со депонирањето на отпадот, преку 
доставување на анкетен прашалник до сите општини, но и со непосреден увид на местата каде се 
депонира сметот. Од спроведеното истражување подготвен е Посебен извештај  за состојбата 
со депонирањето на отпадот.

 Народниот правобранител констатира дека  42 општини користат локални депонии за 
комунален и други видови на неопасен отпад, при што ниту една од нив не поседува интегрирана 
еколошка дозвола, односно не ги исполнува законските стандарди. Регионални депонии користат 
14 општини (тука спаѓаат сите општини на Градот Скопје), додека 11 претежно помали рурални 
општини не користат локални, ниту регионални депонии. Цврстиот отпад што се создава во 
Република Македонија, во најголем дел се отстранува/одложува на депониите. Депонијата 
„Дрисла“ која го опслужува регионот на Скопје е единствена депонија со интегрирана еколошка 
дозвола во Република Македонија и во неа се рециклира само 18 отсто од отпадот што е далеку 
под стандардите. Останатите депонии за комунален и друг вид на неопасен отпад најчесто се 
преполни, неправилно изградени, одржувани и управувани и не ги исполнуваат барањата и 
стандардите во однос на животната средина и заштита на здравјето на луѓето.

 Народниот правобранител, за надминување на лошата состојба со депонирањето на 
отпадот до целосно спроведување на планот за регионалното управување со отпад кој предвидува 
изградба на осум регионални депонии, препорача  да се изврши санирање и рекултивирање 
на постечките депонии,  да се воведе систем за организирано собирање и одложување на 
комуналниот отпад во приградските населби и села, како и воведување на принцип за примарна 
сепарација на отпадот. Исто така, препорача општините да извршат чистење на дивите депонии  
и да воспостават и разработат проекти за собирање на рециклирачки материјали и за користење 
на биолошки отпад за енергетски цели, како и да се воспостават и разработат проекти за 
издвојување на опасниот отпад од комуналниот отпад. Меѓу другото, според Народниот 
правобранител неопходно е да се интензивираат активностите на општините и релевантните 
институции за изработка и донесување на неопходна документација за примена на мерки и 
активности во областа на управување со комунален отпад. 

 Со цел да ги согледа и утврди состојбите со почитувањето и остварувањето на правото на 
хоспитализација на дете со придружник-мајка односно татко, Народниот правобранител спроведе 
истражување во здравствените установи во кои функционираат детски болнички одделенија, и 
подготви посебна Информација за правото на хоспитализација на дете со придружник, која ја 
достави до Министерството за здравство и здравствените установи. 

 По добиените податоци и спроведените посети и увиди во здравствените установи, 
Народниот правобранител, меѓу другото констатира дека при хоспитализација на дете во 
здравствена установа, како придружник најчесто се јавува мајката или роднина од женски пол 
(баба или тетка), а само во неколку случаи ова право е искористено од родител/старател од 
машки пол. Понатаму,  просторните и хигиенско-санитарните услови во болничките одделенија не 
овозможуваат при хоспитализација на дете, како придружник да биде присутен родител/старател 
од различен пол, а во здравствените установи не се води посебна евиденција за одобрување, 
односно не одобрување на хоспитализација на дете со придружник и не се евидентира половата 
припадност на придружникот. Воедно, здравствените установи немаат прецизна евиденција 
дали некое лице по овој основ поднело поплака согласно одредбите на Законот за заштита на 
правата на пациентите. 

 За надминување на констатираните состојби, Народиот правобранител препорача да се 
преземат сите неопходни мерки во здравствените установи, за обезбедување на просторни и 
други предуслови во одделенијата во кои се хоспитализира дете со придружник, и ова право 
на подеднаква основа да го користи родител/старател без разлика на полот. Истовремено, да 
се обезбедат потребните услови за сместување на родител/старател со дете во посебни соби 
опремени со потребните хигиено санитарни капацитети, и задолжително да се води посебна 
евиденција за поднесени и одобрени барања за хоспитализација на дете со придружник, при 
што да се евидентира и половата припадност на придружникот и роднинската врска со детето.
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 Во извештајната година Народниот правобранител заедно со Подрачните канцеларии 
во Битола и Струмица ги истражи состојбите во специјализираните психијатриски установи во 
Скопје, Негорци и Демир Хисар заради согледување на состојбите со остварувањето на правата 
на лицата со ментални заболување, согласно Законот за ментално здравје. Воочени се проблеми 
со нестандаризирани состојби во специјализираните здравствени установи за ментално здравје, 
пред се лоши услови за престој, недостаток на кадар, особено на стручен персонал – лекари, 
медицински сестри, болничари и негувателки, како и со недостатокот на персонал, особено во 
ЈЗУ Психијатриската болница во Скопје, каде што од 2009 година се упразнети 100 работни 
места. Хигиената во просториите е на задоволително ниво, иако поради дотраеност во дел од 
објектите од архитектонски аспект, не може да се очекуваат најсоодветни хигиенски услови. 

 Од извршените посети и утврдените состојби констатирано е дека во моментот не 
постои стратегија за ментално здравје како стратешки документ која ги уредува прашањата за 
хоспитализација и третманот на оваа категорија пациенти. Потребно е донесување на посебна 
програма за санација и реконструкција на објектите и просториите во кои престојуваат и се 
лекуваат пациентите, како и да се востановат стандарди за континуирана едукација и обука 
на персоналот и пошироко, во насока на подигнување на јавната свест за менталното здравје. 
Констатациите на Народниот правобранител од теренското истражување и препораките по нив 
се содржани во сеопфатна Информација која е доставена до надлежните органи. 

 Според Народниот правобранител донесувањето на нова Национална стратегија за ментално 
здравје, ќе создаде предуслови за продолжување на процесот на деинституционализација и 
зајакнување на превенцијата во областа на менталното здравје. Меѓу другото, за санирање 
на лошите услови, особено на машкиот оддел во Психијатриската болница Скопје Народниот 
правобранител препорача итно да се преземат мерки, вклучително и за соодветно кадровско 
доекипирање на специјализираните здравствени установи, особено во ЈЗУ Психијатриска 
болница Скопје.

 Народниот правобранител продолжи да остварува едукативни средби со ученици, на 
начин што вршеше посети во основни училишта или пак, учениците организирано ја посетуваа 
институцијата. Во извештајниот период имаше едукативните средби и интерактивни разговори 
со над 1300 ученици од шесто и седмо одделение во повеќе основни и подрачни училишта на 
територијата на Република Македонија, на кои им беше поделен и анонимен анкетен прашалник 
заради утврдување на познавањата на учениците за правата на детето со посебен акцент на 
принципите на Конвенцијата за правата на детето. Од оваа активност неспорно се констатира 
дека познавањата на децата за нивните права не се на задоволително ниво, не знаат што 
содржи Конвенцијата за правата на детето, ретко кој слушнал за овој документ, а уште помалку 
некој ја има прочитано. Учебниците по одделни предмети не се доволни за нивно запознавање 
со човековите права и слободи, со посебен акцент на правата на детето, а не е доволен ниту 
фондот на часови за сеопфатно и целосно пренесување на потребното знаење на децата 
за нивните права и обврски. Учениците тешко распознаваат право од обврска на детето, и 
најголемиот број од нив ги вреднуваат правата на повеќе и помалку важни права.

 Констатираните состојби од посетите и анализата на анонимните прашалници пополнети 
од учениците, односно нивните размислувања за принципите на Конвенцијата за правата 
на детето, Народниот правобранител ги сублимира во Информација која ја достави до 
Министерството за образование и наука. Притоа препорача децата од најрана возраст да се 
запознаат со нивните права, а пристапот и терминологијата да се прилагоди на возраста на 
детето и на јазик разбирлив на децата. Во училиштата почесто да се организираат активности, 
средби, работилници на кои децата ќе се запознаат со правата на детето и Конвенцијата за 
правата на детето, па во тој контекст ќе се информираат и за начините и механизмите за заштита 
на нивните права, посебно за улогата и надлежностите на Народниот правобранител.

 Покрај посебните извештаи и информации оваа извештајна година Народниот 
правобранител поднесе и неколку иницијативи за измени на закони и правилници, како и 
Иницијатива до Уставниот суд.

 Така до Владата поднесе Иницијатива за изготвување предлог за изменување и 
дополнување на одредбите од Законот за здравственото осигурување и Законот за работните 
односи, откако констатираше законска неуреденост во случаите кога вработениот не го 
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исполнува законскиот услов да биде осигурен најмалку шест месеци непрекинато пред 
настапување на болеста, па поради тоа надоместокот  на плата поради спреченост за работа 
не го исплаќа, ниту работодавачот, ниту Фондот за здравствено осигурување на Македонија.  
При тоа, работодавачот смета дека Фондот е надлежен за исплата на надоместокот над 30 
дена, а Фондот пак, поради тоа што не е исполнет законскиот предуслов од најмалку 6 (шест) 
месеци осигурување, го одбива барањето на граѓанинот. Со вака дадените законски одредби 
и неуреденост на прашањето за субјектот/органот кој го исплаќа паричниот надоместок на 
осигуреникот во случај на привремена спреченост за работа поради болест која настапила пред 
да се исполнат шест месеци од здравственото осигурување (особено во случаи кога станува 
збор за дијагнози кои се витално загрозувачки, како што се срцеви или мозочни удари и сл.)  
граѓаните се оштететни, а заштитени се Фондот за здравствено осигурување и работодавачот. 

 Според Народниот правобранител, крутоста на правната норма  не е во конзистентност 
со одредбите од областа на работните односи со кои е утврдено правото на надоместок на плата 
во случаите на неспособност на работникот за работа поради болест или повреди до 30 дена, 
и над 30 дена. Исто така,  постои  спротивност и со принципите на правичност и праведност, 
со начелото на обезбедување на социјална правда, хуманизмот и солидарноста како темелни 
вредности на Република Македонија. Притоа, неспорно е дека  со членот 39 од Уставот, на секој 
граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита, а граѓанинот има право и должност 
да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите.

 Следејќи ја состојбата со обезбедувањето остварување на правата на корисниците на 
социјална заштита Народниот правобранител  констатира дека граѓаните не можат да остварат 
право од социјална заштита кое им престанало со решение на Меѓуопштински центар за социјална 
работа, со забрана за остварување на правото од 12 месеци, при што надлежниот центар за 
социјална работа ги задолжува да ги вратат примените средства, повикувајќи се на  Законот за 
социјална заштита.

 Од анализата на овој Закон утврди дека решението за престанок на определено право 
скоро во сите случаи е поради давањето на нецелосни или неточни податоци, а во врска со 
еднократен прием на парични средства од роднини т.н. трансфер на пари или непријавување на 
промени во материјалната или бројната состојба на носителот на правото, поради што граѓаните 
се  условуваат најпрво да ги врати паричните средства, па потоа да поднесат ново барање за 
социјална помош.

 Според Народниот правобранител условувањето за остварување на право на граѓанин на 
кој му е донесено решение за престанок на правото и му се забранува остварување на право 
за определен временски период, го ограничува пристапот до правото повеќе од рокот со кој се 
дава забрана во решението, со што уште повеќе се продлабочува социјалниот ризик кај овие 
семејства и сиромаштијата, што пак е спротивно на социјалната заштита како систем на мерки, 
активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е 
изложен граѓанинот во текот на неговиот живот, за намалување на сиромаштијата и социјалната 
исклученост и за јакнење на капацитетот за негова сопствена заштита. Воедно, е во спротивност 
и со начелото на социјална праведност востановено како предуслов за функционирање на 
системот на социјална заштита и претставува еден вид на санкција за граѓанинот кој можеби и 
незнаејќи се довел во состојба да не може да оствари социјална заштита и да биде корисник на 
социјална помош, само затоа што податоците од незнаење се неточни или нецелосни.

 Народниот правобранител, раководејќи се од уставната одредба дека „Републиката се 
грижи за заштита и социјална сигурност на граѓаните и им гарантира право на помош на немоќните 
и на неспособните за работа граѓани“, до Владата и Министерството за труд и социјална политика 
достави Иницијатива за измена и дополнување на Законот за социјална заштита, со барање за 
укинување на одредбата на ставот 4 на членот 213 од споменатиот закон.

 Народниот правобранител до Министрство за образование и наука и до Министерство 
за здравство достави Иницијатива за измена и дополнување на Правилникот за оцена на 
специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој, затоа што 
постојните нормативни решенија предвидени во овој Правилник, во пракса ги попречуваат 
децата/лицата заболени од цистична фиброза да го остварат правото на посебен додаток како 
паричен надоместок, затоа што ова заболување не беше опфатено, односно содржано во член 
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9 став 1 од Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот 
или психичкиот развој.

 Имајќи ја предвид наведената ситуација и проблемот со кој се соочуваат пациентите со 
цистична фиброза, Народниот правобранител  побара  да се измени и дополни овој правилник и 
Цистичната фиброза да биде опфатена во групата на најтешки облици на хронични  заболувања, 
со што заболените од оваа болест ќе имаат непречен пристап до правото на посебен додаток како 
паричен надоместок и истовремено да се разгледа можноста правото на овој паричен додаток да 
им се признае и на  возрасните со цистична фиброза, односно на  лицата над 26 години.

 Барањето на Народниот правобранител беше прифатено, а Правилникот беше изменет, 
така што заболувањето цистична фиброза беше опфатено во групата на најтешки облици на 
хронични  заболувања, со што на децата им се овозможи остварување на право да добиваат 
паричен надоместок.

 Народниот правобранител - Национален превентивен механизам анализирајќи ги 
последните измени и дополнувања на Законот за азил и привремена заштита кои беа донесени 
во април 2016 година утврди дека им се отежнува пристапот до правото на семејно обединување  
на  членовите на потесното семејство на признаен бегалец и лице под супцидијарна заштита, 
со воведување на заострени критериуми. Од тие причини до Владата на Република Македонија 
достави Иницијатива со Предлог на Закон за измени на Законот за азил и привремена заштита.  

 Имено,  Народниот правобранител оцени дека со измените и дополнувањата на овој 
закон (член 8) дополнително е предвидена временска рамка за можноста за стекнување со ова 
право, односно се определува рок од 3 години за да може лицето да оствари право на семејно 
обединување. Според Народниот правобранител временското ограничување на ова право 
претставува грубо кршење на Директивата за правото на семејно обединување на Европската 
Унија (2003/86/EC) којашто (во ставот 2 од членот 12)  предвидува и јасно истакнува дека 
државите нема временски да го ограничат семејното обединување на признаени бегалци, односно 
дека нема да бараат лицето со признаено право на азил да престојува во државата одреден 
период пред да може да се обедени со членовите на своето семејство. Исто така, Народниот 
правобранител при доставување на оваа Иницијатива  сметаше дека временското ограничување 
на правото на семејно обединување исто така, е спротивно на начелото за најдобриот интерес 
на детето, што како основен принцип е инкорпориран во правната регулатива во Република 
Македонија, а во тој контекст и во Законот  за азил и привремена заштита.

 Во извештајната година Народниот правобранител до Уставниот суд достави Предлог 
за оценување на уставноста и законитоста на членот 98 став (5) алинеја 6 од Законот 
за административни службеници, од причина што со оваа одредба е утврдено дека на 
административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон ако наврши 62, 63, 
64 или 65 години старост (за жени), односно 64, 65, 66, или 67 години старост (за мажи), односно 
утврдени се различни години на старост за маж односно жена, со што се прави  дискриминација 
по основ на пол што е спротивно со уставниот постулат за забрана на дискриминација по основ 
на полот. Исто така, Народниот правобранител сметаше дека споменатата одредба на Законот 
за административни службеници не е во согласност и со одредбата на членот 32 став 1 и 2 
од Уставот со кои секому му е загарантирано правото на работа под еднакви услови, со оглед 
дека  различните години на старост како услов за старосната пензија ја оневозможуваат жената 
слободно да одлучи да поднесе барање за продолжување на работниот однос до навршени 67 
години старост како што тоа право му е дадено на мажот. Имено, Уставот налага обврска на 
законодавецот при уредување на прашањата во врска со остварување на правата, обврските 
и одговорностите на работникот и работодавачот, вклучително и продолжувањето, односно 
престанокот на работниот однос, граѓаните да ги стави во еднаква правна положба, вклучително 
и по основ на пол. Уставниот суд ја прифати Иницијативата и ја укина оваа одредба.
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КОМУНИКАЦИЈА И СОРАБОТКА 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
СО МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛА И 
АСОЦИЈАЦИИ

 Изминатата 2016 година ја одбележаа многубројни настани и активности во чиј фокус 
повторно беше мигрантската криза во Европа, но и подобрувањето на статусот на бегалците и 
мигрантите ширум светот. 

 Од особено значење беше меѓународната конференција што во Тирана, Република 
Албанија ја организираше Омбудсман канцеларијата на Република Албанија во соработка и 
поддршка со четирите светски мрежи на омбудсмани и медијатори: Асоцијацијата на омбудсмани 
на Медитеранот, Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори на Франкофонијата, Меѓународниот 
Омбудсман Институт и Федерацијата на омбудсманите на Латинска Америка. На оваа средба од 
светски размери, се дискутираше за предизвиците од мигрантската криза во Европа, наметнати 
со приливот на мигранти и бегалци на континентот, како и напорите да се изнајде заеднички 
одговор за меѓународна заштита на правата на овие лица. На средбата земјите учеснички 
усвоија Декларација со која се заложија да влијаат на сите релевантни чинители во почитување 
на стандардите и обврските кои произлегуваат од меѓународните документи за заштита на 
човековите права, а особено на правата на бегалците, со цел заштита на овие лица, обезбедување 
хуман третман и непречен пристап до правото на азил. 

 Минатата година во Бангкок, Тајланд се одржа и 11-тата меѓународна конференција на 
Меѓународниот Омбудсман Институт, насловена како „Еволуција на Омбудсман институциите“. На 
оваа средба од светски размери вниманието беше свртено кон развојот на Омбудсман институциите 
низ светот и предизвиците со кои истите се соочуваат. Конференцијата претставуваше форум 
на кој Омбудсман институциите од целиот свет на сликовит начин ја објаснија состојбата со 
почитувањето и остварувањето на човековите права во своите земји, како и околностите под 
кои институциите за заштита на човековите права од ваков вид функционираат. Земено предвид 
дека настани од ваков вид Институтот организира секоја четврта година, покрај темата на која 
се дискутираше  на оваа Конференција се изврши и избор на новите членови на управните тела 
на Институтот.

Соработка со меѓународни институции и тела
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Соработка на европско ниво

 Народниот правобранител, г. Иџет Мемети учествуваше на деветтиот состанок на 
Асоцијацијата на Омбудсмани на Медитеранот насловен како „Омбудсманот-главен играч во 
доброто владеење“, што оваа година се одржа на Малта.

 Во фокусот на средбата беше мигрантската криза во Европа и улогата што омбудсманите 
и медијаторите во земјите на Медитеранот ја имаат во заштита на правата на мигрантите и 
бегалците. На настанот беше усвоена одлука идниот, десетти состанок на Асоцијацијата 
на Омбудсмани на Медитеранот да се одржи во Република Македонија во 2018 година, 
кога Институцијата Народен правобранител го одбележува својот дваесетгодишен 
јубилеј. 

 Претставник на Народниот правобранител беше дел од Генералното собрание на Европската 
мрежа на национални институции за човекови права што се одржа во Женева, Швајцарија. На 
Генералното собрание се разгледа извештајот за напредокот на Мрежата, резултатите постигнати 
во текот на претходната, 2015-та година, како и проектите за кои Мрежата има потпишано 
договор за реализација. Собранието ги именуваше новите членови на Финансискиот комитет, а 
се презентираше и Предлог Декларација за ситуацијата со мигрантите и бегалците во Европа и 
улогата што Националните институции за човекови права ја имаат во заштита на оваа категорија 
лица. 

 Претставник на Народниот правобранител учествуваше на меѓународната работилница 
за современите предизвици и закани по човековите права што во организација на Каталонскиот 
омбудсман се одржа во Барселона, Кралството Шпанија. Во фокусот на работилницата беа 
последните случувања на безбедносен план, особено мигрантската криза, а посебен акцент 
беше ставен на улогата на Омбудсманите во заштита на фундаменталните права под напливот 
на расизмот и ксенофобијата. 

 Канцеларијата на Народниот правобранител учествуваше и на семинар организиран од 
страна на Европската комисија против расизам и нетолеранција на Советот на Европа (ЕКРИ), 
што се одржа во Стразбур, Република Франција.

 Темата на семинарот оваа година беше „Унапредување на легислативата на земјите 
членки“, како и зголемување на надлежностите на специјализираните тела во делот на следењето, 
промоцијата и заштитата на човековите права и слободи.

 На семинарот стана збор и за создавање на процедури и практики кои произлегуваат 
од секојдневното работење, во насока на стандардизација на начинот на делување на 
специјализираните тела. 

 Со свој претставник Народниот правобранител учествуваше и на конференција во 
организација на Европската мрежа на омбудсмани што оваа година се одржа во Брисел, Белгија 
на која се расправаше за актуелни теми од интерес за омбудсманите на земјите-членки на 
Европската Унија, бегалската криза во Европа и напорите на земјите-членки за нејзино 
надминување, транспарентноста на лобирањето, како и почитување и спроведување на правото, 
односно владеење на правото во земјите членки на Унијата и улогата на омбудсманите во тој 
процес.

 Во рамки на проектот „Заштита од дискриминацијата на ЛГБТИ на локално ниво“, поддржан 
од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, а спроведуван од страна на Асоцијацијата 
за здравствена едукација и истражување – Х.Е.Р.А., во партнерство со Коалицијата „Сексуални 
и здравствени права на маргинализираните заедници“, Народниот правобранител беше дел од 
студиската посета во градовите Утрехт и Амстердам, при што беа одржани работни состаноци 
и посети на организацијата „Рутгерс“, градското собрание на Утрехт, и Институтот за човекови 
права на Холандија. Исто така беа посетени и локалната агенција за заштита од дискриминација 
на градот Утрехт, полицијата на градот Хаг, Министерството за внатрешни работи на Холандија, 
Министерството  за  образование, култура и наука на Холандија и СОС (најстарата ЛГБТИ органи-
зација во Холандија).  
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 Заменик-народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа учествуваше на 
Меѓународен конгрес за право што во 2016 година се одржа во Истанбул, Република Турција, 
а на кој се дискутираше за работата на правосудните органи, судовите, како и за улогата на 
институциите за заштита на правата на граѓаните во правниот систем. На Конгресот на кој 
учествуваа преставници од 47 земји беше усвоена Декларација со 11 препораки. 

 Заменичката на народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа учествуваше 
и на Годишниот состанок на членките на Европската мрежа на национални институции за 
човекови права (ENNHRI), што се одржа во Загреб, Хрватска на кој учество зедоа претставници 
на повеќе од 30 држави-членки на Европската мрежа на национални институции за човекови 
права, кои расправаа за актуелните предизвици и состојбите во областа на заштита и промоција 
на човековите права на европско и на национално ниво, како и за плановите за понатамошните 
активности на Мрежата. Во форма на работен семинар, средбата засебно го обработи прашањето 
за човековите права во контекст на борбата против тероризмот.

 Народниот правобранител г. Иџет Mемети во Париз, Република Франција се сретна со 
францускиот бранител на човековите права, г. Тубон и претседателот на Асоцијацијата на 
омбудсмани на медитеранот (АОМ), г. Тотозани. На состанокот се разговараше за тековните 
активности на Асоцијацијата по однос на миграциите, проблемите кои ги имаат нејзините 
земји-членки по однос на ова прашање, како и плановите и можните проектни активности за 
заедничко дејствување во оваа насока, а со цел заштита на човековите слободи и права на оваа 
ранлива категорија лица. На средбата се договорија идните чекори за развивање на проекти за 
промоција и заштита на правата на мигрантите и бегалците, кои би биле поддржани од страна 
на Канцеларијата на Високиот комесар за бегалци на Обединетите нации, УНХЦР.

 На покана на Советот на земјите од Балтичкото море и Централно европската иницијатива, 
заменик-народниот правобранител, д-р Јован Андоновски учествуваше на конференцијата што 
се одржа во Стокхолм, Шведска посветена на промоција на добрите пракси за заштита на 
непридружуваните деца и изнаоѓање решенија за децата, семејствата, општествата и државите. 
На конференцијата со свои презентации учествуваа претставници од 29 земји кои несебично ги 
споделија своите искуства по однос на згрижувањето на овие деца, како и причините за нивното 
одвојување од семејствата, потрагата по подобар живот во други земји, нивното враќање дома 
и рехабилитацијата од доживеаните искуства и трауми.

 Во 2016 година во соработка со колегите од Србија, Албанија, Хрватска, Словенија, 
Косово и Австрија, на покана на канцеларијата на Омбудсман институцијата на Грција се одржа 
регионална работилница во Солун, Грција.

 На работилницата Омбудсманите разговараа за констатираните состојби и преземените 
мерки од страна на Омбудсман институциите по извршените посети на камповите, како и 
состојбата со мигрантите кои транзитираат низ регионот. На средбата беше усвоен Акциски план 
за реализација на идни активности.  

 Во организација на Омбудсманот на Република Албанија во Подградец, Република Албанија 
се одржа Аудиториум за „Соработка на граѓанското општество со Народниот правобранител и 
прекуграничните односи“.

 Ова беше заедничка средба на Обмудсман институциите на Албанија, Македонија и Косово 
заедно со претставниците на граѓанското општество на трите земји, на која се дискутираше за 
важноста на омбудсман институциите и соработката со граѓанското општество како природни 
партнери на омбудсманите. Омбудсманите на Албанија, Македонија и Косово се согласија да 
продолжи нивната меѓусебна соработка, како и да се интензивираат заедничките активности. 

Соработката во регионот
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 Кон средината на годината во Будва, Република Црна Гора под покровителство на 
германската институција за меѓународна соработка се одржа меѓународна конференција за 
правна заштита од дискриминација. Во фокусот на конференцијата беше регионалната соработка 
во Југоисточна Европа по однос на прашањето за подобра правна заштита од дискриминација, 
а на која беа презентирани поединечни истражувања изработени за секоја земја од регионот, 
како и компаративна анализа.

 Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше и на работна средба во организација 
на Бугарската академија на науки што се одржа во Софија, Република Бугарија. Во рамки на 
овој настан се оствари и средба со новоименуваната Омбудсманка на Република Бугарија, г-ѓа 
Маја Манолова. Настанот ја обработи ефикасноста на националните инструменти за заштита на 
човековите слободи и права и нивната ефикасност во пракса. Покрај Омбудсманите на двете 
земји, на оваа билатерална средба учество земаа и претставници од Бирото за застапување 
на РМ пред Европскиот суд за човекови права, како и високи претставници на Македонската 
академија на науките и уметностите.

 По повод 20 години постоење на Институцијата на Омбудсманите за човекови права 
на Босна и Херцеговина, во Сараево се одржа дводневен настан, регионален состанок на 
омбудсманите и телата за еднаквост, како и Меѓународна конференција насловена како „Еднакви 
во различноста“. На првиот дел од средбата се одржа регионалниот состанок на Омбудсманите 
и претставниците на телата за еднаквост на кој се зборуваше за постапувањето на овие тела 
по предметите од областа на дискриминацијата, додека во фокусот на конференцијата беше 
важноста од постоењето на националните институции за човекови права во заштита и промоција 
на истите во постконфликтните земји.
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Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност

21 0,69 20 0,55 16 0,4 42 0,99 32 0,74 51 1,35 66 1,55 53 1,2 69 1,83

Полициски овластувања 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06 177 4,68 173 4,07 156 3,54 133 3,52

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи

132 4,37 154 4,24 169 4,18 126 2,96 156 3,59 97 2,57 85 2 90 2,04 45 1,19

Правосудство 883 29,22 744 20,5 757 18,7 732 17,2 710 16,34 732 19,37 901 21,2 850 19,32 577 15,28

Социјална заштита 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52 206 5,45 279 6,57 382 8,67 245 6,49

Работни односи 253 8,37 389 10,7 365 9,03 412 9,68 306 7,04 246 6,51 299 7,04 265 6,02 155 4,11

Станбени односи 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31 76 2,01 36 0,85 42 0,95 48 1,27

Здравствена заштита 69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82 128 3,39 125 2,94 79 1,79 83 2,2
Пензиско и инвалидско 
осигурување

180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55 224 5,93 221 5,2 175 3,97 135 3,58

Образование, наука, 
култура и спорт

39 1,29 49 1,35 48 1,19 45 1,06 35 0,81 34 0,9 21 0,49 41 0,93 29 0,77

Права на децата 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7 116 3,07 124 2,92 158 3,59 106 2,81

Урбанизам и градба 162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57 140 3,7 168 3,95 168 3,81 165 4,37

Животна средина 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81 20 0,53 26 0,61 16 0,36 15 0,4

Финансии 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99 106 2,8 407 9,58 865 19,64 1039 27,52

Имотно-правни односи 317 10,49 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26 261 6,9 239 5,62 224 5,09 174 4,61

Потрошувачки права 147 4,86 277 7,63 553 13,7 673 15,81 948 21,81 646 17,09 486 11,44 368 8,36 309 8,19

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84 198 5,25

Деца и лица со посебни 
потреби

10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4

Попис 12 0,28 3 0,07

Избирачки права 90 2,11 42 1,11 78 1,84 2 0,05 65 1,72

Друго 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39 221 5,85 230 5,41 203 4,61 170 4,5

ВКУПНО: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100

2016

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

 Преглед бр.1

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

 Во извештајната година Народниот правобранител постапуваше по вкупно 4.718 претставки 
од кои во извештајниот период беа примени 3.775 од 4.210 подносители (граѓани - подносители, 
организации, здруженија), а останатите 943 беа пренесени од претходната година.
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 Најголем број претставки 2.956 беа примени лично од подносителите во канцелариите 
на Народниот правобранител, по пошта 393, по електронска пошта 222, преку веб-страницата 
120, по телефонско јавување 45, по телефакс 2, а 37 претставки се формирани по сопствена 
иницијатива.

 Народниот правобранител и оваа извештајна година продолжи со непосредниот прием 
на граѓани во канцеларијата во Скопје, како и во канцелариите во Битола, Кичево, Тетово, 
Куманово, Штип и Струмица. Се поголем е бројот на граѓани кои беа советувани за правната 
можност за остварување на нивните права. Дел од граѓаните иако се запознати со надлежностите 
на Народниот правобранител, поради нивната лоша материјална положба, и неможноста да 
ангажираат адвокат, сепак се обраќаат кај Народниот правобранител.

Штип
4%

Тетово
19%

СтрумицаСтрумицаСтрумица
5%5%5%

Скопје
48%

Кичево
6%

Куманово
6%

Битола
12%

 Имајќи ја предвид оваа сос-
тојба, Народниот правобранител и 
оваа година препорачува зајакнување 
на системот за бесплатна правна 
помош, со цел истата да се исползува 
на ефикасен начин од страна на 
граѓани кои поради материјалната 
и финансиска состојба не можат да 
обезбедат бесплатно застапување во 
судска и управна постапка. 

 Оваа извештајна година канце-
ларијата на Народниот правобранител 
во Скопје постапуваше по 1.828 
претставки, канцеларијата во Тетово 
по 700, во Битола по 436, во Кичево по 
237, во Куманово по 222, во Струмица 
по 189 и во Штип по 163 претставки.

 Од вкупно 3775 примени претставки во 2016 година, најголем број од нив 1764 или 
46,73% се однесуваат на повреда на правата од страна на јавните служби и установи, 1142 или 
30,25% се однесуваат на повреда на правата од страна на централната власт, во 306 претставки 
или 8,11% се повредени правата од страна на локалната власт, во 192 претставки или 5,09% 
се повредени правата од страна на правните лица, во 33 претставки или 0,87% имаше повреда 
на правата, како од централната, така и од локалната власт, а во 338 претставки или 8,95% 
подносителите се жалат на повреда на правата од други субјекти.

Слика бр.1

338

17641764

306

192

1142

33

Друго

Јавни служби и установи

Локална власт

Правни лица

Централна власт

Централна и локална власт

Графикон бр.1
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Оваа извештајна година се бележи пораст за 6% на бројот на граѓани-подносители кои се 
изјасниле за својата етничка припадност, што е особено видливо во претставките поднесени од 
граѓани припадници на помалубројните етнички заедници. Овој статистички податок покажува 
дека граѓаните се охрабрени и се повеќе се сигурни дека изјаснувањето за етничката припадност 
не влијае на остварувањето и заштита на нивните човекови права и слободи кај Народниот 
правобранител.

Од вкупниот број подносители на претставки дури 68,04% или 2819 граѓани се изјасниле, 
а 1324 или 31,96% не се изјасниле за нивната етничка припадност. 
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Недискриминација и соодветна 
и правична застапеност 69 2 8 62 15 11 2 1 1 32

Полициски овластувања 133 3 1 131 53 13 1 3 3 3 55

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 45 47 7 17 3 1 1 15 3

Правосудство 577 4 575 234 86 2 16 1 3 10 8 215

Социјална сигурност и заштита
245 4 2 240 53 68 2 25 3 5 83 1

Работни односи 155 2 10 159 52 20 1 1 1 83 1

Станбени односи 48 48 14 2 1 31

Здравствена заштита 83 3 7 73 17 3 23 30

Пензиско и инвалидско 
осигурување 135 1 1 133 65 13 4 4 1 2 3 41

Образование, наука, култура и 
спорт 29 1 1 27 11 3 13

Права на децата
106 12 9 86 22 2 1 12 49

Урбанизам и градба 165 1 3 188 98 14 2 1 2 4 66 1

Животна средина 15 2 16 8 1 7

Финансии 1039 1 1 1049 411 446 6 19 4 2 2 11 147 1

Имотно-правни односи 174 2 1 183 90 12 1 1 3 5 71

Потрошувачки права 309 2 2 670 144 389 3 12 4 1 1 113 3

Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови 198 8 6 184 11 19 4 1 2 146 1

Лица со посебни потреби
15 1 1 13 6 1 1 1 4

Избирачки права
65 1 4 60 16 7 1 1 35

Друго 
170 2 1 4 199 89 17 1 4 88

ВКУПНО: 3775 10 37 67 4143 1416 1142 23 128 9 20 20 50 1324 11

ПРЕГЛЕД НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ПРЕТСТАВКИ
СПОРЕД ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ПО ОБЛАСТИ
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 Преглед бр.2
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Најголем број  од граѓаните кои се изјасниле се Македонци 1416 или 50,23%, 1142 или 
40,51% се припадници на албанската етничка заедница, 128 или 4,54% се припадници на 
ромската етничка заедница; 50 или 1,77 % се припадници на турската етничка заедница; 23 
или 0,82% се Срби; 20 или 0,71% се Бошњаци, исто толку се изјасниле како Власи; 11 или 
0,39% се припадници на другите етнички заедници, а најмал број претставки 9 или 0,32% се од 
граѓани подносители кои се изјасниле како Македонци-Муслимани. 

Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број претставки 
се од подносители од Скопје, односно 1.289, потоа следат претставки на подносители од: 
Тетово, Битола, Куманово, Струмица, Штип, Кичево, Гостивар и од останатите поголеми урбани 
средини, како и од други држави. 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

Град 2015 год. 2016 год. Град/Држава 2015 год. 2016 год.
Берово 7 6 Охрид 88 88

Битола 493 359 Пехчево 1 2

Богданци 2 3 Прилеп 113 71

Валандово 5 4 Пробиштип 8 11
Велес 46 39 Радовиш 27 12
Виница 18 9 Ресен 27 15

Дебар 18 12 Скопје 1578 1289

Делчево 12 5 Струга 41 32

Демир Хисар 9 8 Струмица 172 190

Демир Капија 2 3 Свети Николе 11 13
Дојран 1 1 Тетово 529 622
Гевгелија 31 18 Штип 167 146

Гостивар 86 123 Албанија 1

Злетово 1 3 Австрија 1 1

Кавадарци 36 38 Бугарија 1 1

Кичево 225 144 Белгија 1

Кочани 42 39 Германија 3

Кратово 15 5 Косово 5

Крива Паланка 34 22 Полска 1

Крушево 7 9 Србија 1 8
Куманово 335 251 Словенија 1

Македонска Каменица 1 2 Унгарија 1 1
Македонски Брод 17 14 Црна Гора 1
Маврово 3 1
Неготино 19 17 Не е избран град или 

држава 162 135

4403 3775

П Р Е Г Л Е Д

НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ

T O L A L :  
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Најголем број претставки беа примени од областа на: финансиите и финансиското работење 
1039 или 27,52%; од правосудството 577 или 15,28%; потрошувачките права (комунални и 
други надоместоци) 309 или 8,19%, од социјалната заштита 245, односно 6,49%; од казнено-
поправните и воспитно-поправните установи 198 или 5,25%; од имотно-правната област 174 или 
4,61%; урбанизам и градба 165 или 4,37%; од работните односи 155 или 4,11%; пензиското и 
инвалидското осигурување 135 или 3,58%; од областа на заштитата на правата при полициски 

Податоци по области
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 69 70 12 81 2 40 3 20 10 8 2 61 20

Полициски овластувања 133 132 71 204 3 96 3 21 8 12 1 1 3 119 85

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи 45 47 58 103 28 2 29 26 1 2 57 46

Правосудство 577 579 160 737 467 1 1 94 89 2 3 1 1 560 177

Социјална заштита 245 242 59 304 4 155 1 97 89 1 7 3 1 246 58

Работни односи 155 169 85 240 2 121 5 58 36 22 186 54

Станбени односи 48 48 3 51 42 1 4 4 47 4

Здравствена заштита 83 80 29 112 3 44 1 55 48 7 93 19

Пензиско и инвалидско 
осигурување 135 134 32 167 1 92 1 1 46 45 1 140 27

Образование, наука, 
култура и спорт 29 28 7 36 1 14 2 26 7 2 17 11 5 26 10

Права на децата 106 95 17 123 12 69 6 41 31 5 5 111 12

Урбанизам и градба 165 191 40 205 1 128 2 29 23 3 3 157 48

Животна средина 15 18 4 19 13 3 2 1 16 3

Финансии 1039 1050 159 1198 1 241 1 812 784 13 15 1040 158

Имотно-правни односи 174 184 34 208 2 119 4 1 48 47 1 174 34

Потрошувачки права 309 672 61 370 2 249 1 5 68 46 21 1 322 48

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови 198 190 51 249 8 136 22 41 38 3 196 53

Деца и лица со посебни 
потреби 15 14 2 17 1 10 1 5 4 1 16 1

Избирачки права 65 64 65 1 34 1 3 3 39 26

Друго
170 203 59 229 2 1 121 6 23 18 3 2 150 79

ВКУПНО: 3775 4210 943 4718 10 37 2219 11 61 1523 1358 97 68 16 5 5 3756 962
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ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2016 ПО ОБЛАСТИ
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овластувања 133 или 3,52%; заштитата на правата на децата 106 или 2,81%; здравствената 
заштита 83 или 2,20%; недискриминацијата и соодветната и правична застапеност 69 или 
1,83%; избирачки права 65 или 1,72%, станбените односи 48 или 1,27%; граѓанските состојби 
и други внатрешни работи 45 или 1,19%; образованието, науката, културата и спортот 29 или 
0,77%; животната средина 15 или 0,40%; деца и лица со посебни потреби 15 или 0,40%; како 
и од други области за кои беа примени 170 или 4,50% претставки.
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Избирачки права

Друго

Примени претставки по области

2016

Графикон бр.2

Во делот на недискриминацијата и соодветната и правичната застапеност беа примени 69 
претставки, од кои најголем број, односно 18 се однесуваат на дискриминација во работен однос, 
а 17 се однесуваат на дискриминација по етничка припадност. Од вкупно 81 претставки по кои 
постапуваше Народниот правобранител (12 претставки се примени претходната година), во 20 
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Графикон бр.3
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Во однос на претставките од областа на правата на децата од вкупно 106 претставки, 
36 или 33,96% се однесуваат на права на детето во семејството, односно за остварување на 
лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее, 22 претставки или 20,75% 
се однесуваат на повреда на правото на основно и средно образование, 15 или 14,15% за 
здравствена заштита, 9 или 8,49% се однесуваат на насилство врз децата во семејството, 
градинка, училиште, установа за згрижување и друг орган/установа, 5 или 4,72% се однесуваат 
на права при сместување во установи за згрижување и превоспитно дејствување, 4 или 3,77% за 
паричен надоместок за дете, 2 или 1,89% претставки за згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст и 2 претставки за матична евиденција на деца, 1 или 0,94% претставка 
за повреда на права поради сексуална злоупотреба на детето, 1 за деца жртви на трговија, 1 
претставка за информации штетни по раст и развој на децата и 6 или 5,66% претставки кои 
се однесуваат на повреда на други права на децата, а во 2 претставки или 1,89% Народниот 
правобранител даде правен совет со цел остварување на правата на децата. 

Народниот правобранител констатира дека продолжуваат повредите на правата на децата 
во повеќе сфери, а институциите за грижа и заштита на правата и интересите на детето не 
успеваат во целост да ги заштитат децата, вклучително и оние со посебни потреби. Загрижува 
тоа што детето се уште не се почитува како субјект-носител на права, многу малку се бара и 
почитува мислењето на детето, со што донесените одлуки не секогаш се во негов најдобар 
интерес.

2015

2016

2009

2008

случаи констатираше повреда, по што достави укажувања и препораки до надлежните органи. 
Во 10 случаи беа прифатени укажувањата и препораките на Народниот правобранител, а за два 
случаи се чека одговор. Во 8 случаи Народниот правобранител ја запре постапката, затоа што 
по констатирана повреда ги презеде сите законски дејствија во негова надлежност, а органот 
неприфаќајќи го укажувањето/препораката на Народниот правобранител не призна дека врши 
дискриминација, поради што граѓаните беа упатени заштитата да ја бараат по судски пат.
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Други права 

Правен совет

Сексуална злоупотреба

Деца жртви на трговија

Информации штетни по раст и развој на дете

Парични примања за дете (детски, родителски и 
посебен додаток)

Матична евиденција на дете

Згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст

Здравствена заштита на деца

Сместување во установи за згрижување и 
превоспитно делување

Заштита на дете од насилство (семејство, градинка, 
училиште, установа за згрижување и …

Образование-основно и средно

Лични контакти дете - родител/роднина

Постапување

Од вкупно 4.718 претставки по кои се 
постапуваше во 2016 година постапката е 
завршена по 3.756 или во 79,61% случаи, 
додека по 962 претставки или 20,39% 
постапката е во тек. (Слика бр.2)

Од завршените 3.756 постапки, во 1.358 
случаи или 36,16% Народниот правобранител 
констатира повреди на човековите слободи и 
права и интервенираше со цел отстранување 
на повредите односно остварување на пра-
вата на граѓаните-подносители, при што 
неговите интервенции беа прифатени. Во 97 
или 2,58% случаи Народниот правобранител 
утврди повреди и ги презеде сите законски 
дејствија, во 663 случаи или во 17,65% не 
е покрената постапка, а за 1.638 предмети 
или во 43,61% случаи постапката е запрена. 
(Слика бр.3)

Слика бр.2

79,61%

20,39%

Завршени претставки - 79,61

Претставки останати во работа -20,39%

Графикон бр.4
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Слика бр.4

3,62%
1,66%

39,97%

35,,29%

6,94%%%

0,15%%%

1,66%1,66%1,66%
9,20%

1,51%

Во тек е судска постапка Во тек е судска постапка Во тек е судска постапка - 3,62%

Од дејството или последната одлука поминало Од дејството или последната одлука поминало Од дејството или последната одлука поминало 
повеќе од 1 година година година - 1,66%
Не е надлежен да постапува Не е надлежен да постапува Не е надлежен да постапува - 39,97%

Не се работи за повреда на уставните и законските Не се работи за повреда на уставните и законските Не се работи за повреда на уставните и законските 
права --- 35,29%
Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил 
претставката претставката претставката -6,94%
Се злоупотребува правото на поднесување Се злоупотребува правото на поднесување Се злоупотребува правото на поднесување 
претставка - 0,15%
Решени на друг начин - 1,66%

Правен совет - 9,20%

Анонимни претставки - 1,51%

Слика бр.3

17,65%

43,6161%%%

36,161616%%%

2,58%

Не е покрената постапка - 17,65%

Запрена постапка - 43,61%

Утврдени повреди по кои е постапено - 36,16%

Утврдени повреди по кои НП ги презел сите законски 
дејства - 2,58%

 Податоците покажуваат дека се уште е голем бројот на претставки по кои не е покрената 
постапка, што укажува на потребата од промоција на човековите слободи и права, но и на 
институцијата Народен правобранител, се со цел граѓаните да се информираат за нивните права, 
начинот на заштита на истите, како и за надлежностите на Народниот правобранител. 
 Од 663 претставки по кои не е покрената постапка, во 265 или 39,97% случаи Народниот 
правобранител не е надлежен да постапува, а во 234 или 35,29% случаи не се работи за повреда 
на уставните и законските права. Понатаму, во 61 случај или 9,20% на граѓаните им беше даден 
правен совет во насока на остварување на нивните права, во 46 или 6,94% случаи претставката 
не беше комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката, во 24 или 3,62% случаи беше 
во тек судска постапка, во 11 случаи или 1,66% од дејството или последната одлука поминало 
повеќе од 1 година, 11 предмети или 1,66% решени се на друг начин, 10 или 1,51% случаи 
беа анонимни и во 1 или 0,15% случаи подносителот го злоупотребил правото на поднесување 
претставка. (Слика бр.4) 
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Народниот правобранител во 61 случаи или 9,20% по поставено прашање од граѓаните, и 
по анализирање на правната регулатива, на граѓаните им даваше правен совет, и ги насочуваше  
во решавање на нивните проблеми, а со тоа и остварување на нивните права. 

Слика бр.5

85,95%

14,05%

Покрената постапка - 85,95%

Не е покрената постапка - 14,05%

Во 2016 година од вкупно 4.718 
претставки Народниот правобранител покрена 
постапка по 4.055 или 85,95% претставки, а 
по 663 претставки или 14,05% не покрена 
постапката. (Слика бр.5) 

Од вкупно 4.055 претставки по кои 
Народниот правобранител покрена постапка, 
во 3.093 или 76,28% постапките се завршени, 
а по 962 претставки или за 23,72% случаи 
постапката е се уште во тек.

 Констатирани повреди и преземени мерки

Од вкупно 4.055 предмети по кои Народниот правобранител постапуваше, во 1.523 или 
37.56% случаи беа констатирани повреди на човековите слободи и права на граѓаните. Од нив во 
1.358 случаи (89,17%) органите на државната управа, другите органи и организациите со јавни 
овластувања ги прифатија интервенциите на Народниот правобранител, за 68 случаи (4,46%) 
постапката е се уште во тек, а во 97 случаи (6,37%) (по констатирана повреда и доставена 
препорака која не беше прифатена, беа преземени други дејствија во вид на информации и 
посебни извештаи) Народниот правобранител ги исцрпи сите законски можности. 
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Слика бр.6 

36%

34%

8%

6%6%

6%
6%4%

Министерство за финансии Министерство за финансии Министерство за финансии Министерство за финансии - 65

ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија - 62

ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ - 14

Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа - 12

Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика - 11

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - 11

Министерство за образование и наука Министерство за образование и наука Министерство за образование и наука Министерство за образование и наука - 7

Споредбено со 2015 година во овој извештаен период за 3,58% е зголемен бројот на 
констатирани повреди по предметите по кои постапуваше Народниот правобранител.

Народниот правобранител нотира состојба на пораст на прифатени поединечни препораки 
за отстранување на повреди на права, од страна на органите на државната управа и другите 
органи и организации со јавни овластувања, што не е случај со препораките за констатирани 
слабости по однос на општите состојби за кои се изготвени Посебни извештаи и Информации од 
спроведени истражувања, посети и сл.

И оваа извештајна година најголем број констатирани повреди беа од областа на финансиите 
и финансиското работење 520 или 34,35%, од кои во 481 случаи или 92,50% беше постапено 
по интервенциите на Народниот правобранител. Потоа следат претставките на граѓаните за 
повреда на правата од социјалната заштита, и тоа 152 или 10,04%, од кои во 146 случаи или 
96,05% беа прифатени укажувањата на Народниот правобранител, потоа следат претставките 
од областа на правосудството, по кои се констатирани повреди во 130 случаи или 8,59%, од 
кои во 120 случаи или 92,31% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во 
претставките од работен однос, констатирани се повреди во 118 случаи или 7,79%, од кои во 45 
случаи или 38,14% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во претставките 
од областа на потрошувачките права беа констатирани 88 повреди или 5,81%, од кои во 71 
случаи или 80,68% органите и организациите со јавни овластувања постапија по интервенција 
на Народниот правобранител. Во претставките од имотно-правните односи, констатирани се 
повреди во 80 случаи или 5,28%, од кои во 67 случаи или 83,75% беа прифатени интервенциите 
на Народниот правобранител, потоа во претставките за заштита на правата на децата, пензиското 
и инвалидското осигурување итн.

Покрај законската обврска на органите да соработуваат со Народниот правобранител, во 
извештајниот период, дел од надлежните органи во најголем број не постапиле по укажувањата, 
сугестиите, препораките, мислењата и други интервенции, како што се  Македонската Радио 
телевизија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии, ЈП 
„Водовод и канализација“, единиците на локалната самоуправа, Министерството за образование 
и наука.

Исто така, поради несоработка, односно грубо попречување на неговата работа и поради 
несуштински и неформални одговори особено од Министерство за труд и социјална политика,  
Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Министерството за здравство, 
Министерството за правда, Управата за јавни приходи, ЈП Водовод и канализација-Скопје, 
Народниот правобранител не успеа да спроведе целосна постапка за заштита на човековите 
слободи и права.
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 Народниот правобранител поради попречувањето во работата во насока на  обезбедувањето 
почитување, остварување и заштита на уставните и законските права на граѓаните упатува 
критика до овие органи, согласно Законот за народниот правобранител. 
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ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА

Организација и начин на работа
Народниот правобранител согласно уставната поставеност има статус на независен и 

самостоен орган со целосен интегритет во вршењето на своите функции да ги штити уставните и 
законските права на граѓаните, нив да ги промовира и да дејствува како Национален превентивен 
механизам чија основна задача е превенција на тортура и друг вид на сурово, нечовечко и 
понижувачко постапување и казнување.

Начинот на работа и внатрешната организацијата на Народниот правобранител е утврдена 
во Законот за народниот правобранител и подзаконските акти, кои ги донесува Народниот 
правобранител. 

Стручната служба на Народниот правобранител ја сочинуваат генералниот секретар, 
8-осум оддели  и 3-три одделенија, како внатрешни организациски единици.

Работите од својата надлежност, Народниот правобранител ги врши врз основа и во 
рамките на Уставот, законот и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот, 
во седиштето во Скопје и канцелариите како подрачни организациски единици во: Битола, 
Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип.

Заради квалитетно извршување на неговата функцијата, а во согласност со современите 
текови и во исто време со потребите на граѓаните, Народниот правобранител мора во континуитет 
да се развива преку унапредување на стандардите за негово непречено работење и создавање 
адекватни претпоставки од нормативен, материјален и персонален аспект.

За таа цел, по долго и упорно инсистирање на Народниот правобранител, во септември и 
октомври 2016 година, се донесоа измени и дополнувања на Законот за народниот правобранител, 
со кои се прошири мандатот на институцијата, како во делот на промоција, така и во делот на 
заштитата. Овие измени, покрај останатото, треба да овозможат зајакнување на независноста 
на институцијата и на неговата стручна служба и да обезбедат целосен интегритет во вршењето 
на функциите.

Следствено на тоа, од Народниот правобранител преземени се дејства за усогласување на 
општите акти за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната 
служба, тимот на Националниот превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите 
на Народниот правобранител, во кои се утврдуваат работните места, описот на работите и 
работните задачи, вкупниот број на вработени и условите за секое работно место, а за кои 
согласност дава Собранието на Република Македонија.
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Кадровска (не)екипираност
Во институцијата постои повеќегодишен тренд на слабеење на кадровските капацитетите 

поради недобивање согласност за пополнување на упразнетите работни места, со што бројот 
на вработените во Стручната служба постојано се намалува. Така почнувајќи од 2011 година, 
Народниот правобранител не може да ги пополнува упразнетите работни места, затоа што 
Министерот за финансии упорно одбива да ја даде потребната согласност.

М
ак

ед
он

ци

Ал
ба

нц
и

Ту
рц

и

Ро
м

и

Ср
би

Вл
ас

и

Бо
ш

њ
ац

и

Др
уг

и

Раководни работни места 16 4 1 1 1 23

Нераководни работни места 11 22 1 2 2 1 2 41

Вкупно: 27 26 1 2 333 2 3 64

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦАПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦАПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА
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М Ж М Ж М Ж МММ Ж М Ж
Раководни работни места 11 12 11 12 23
Нераководни работни места 13 28 6 18 7 1010 41

Вкупно: 24 40 17 30 7 10 64

Вработени по 
пол

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕСТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕСТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Квалификациона, родова и етничка структура на вработените:

Годишните планови за вработување согласно закон ги донесува Народниот правобранител 
без претходна согласност или мислење пропишано со закон.

Сепак, Законот не содржи решенија со кои соодветно ќе се регулира статусот на вработените 
во Стручната служба на Народниот правобранител, Тимот на Националниот превентивен 
механизам, посебните одделенија и канцелариите на Народниот правобранител. Конкретно, со 
оглед на работите кои ги извршуваат, не постои ниту една разумна причина вработените во 
Народниот правобранител да бидат со статус на државни  административни службеници.

Секое општество, вклучително и македонското, треба да се стреми кон целосно 
инкорпорирање и усогласување со меѓународните обврски и стандарди за човековите права и 
за статусот на лицата кои работат на полето на нивна промоција, превенција и заштита. Поради 
наведените причини, неспорна е потребата вработените во  Стручната служба на Народниот 
правобранител, Тимот на Националниот превентивен механизам, посебните одделенија и 
канцелариите на Народниот правобранител да бидат и изземени од Законот за административните 
службеници.

Впрочем, во согласност со Париските принципи, институцијата треба да има инфраструктура 
која е соодветна да може лесно да ги извршува своите активности, особено да има адекватни 
финансиски средства, со кои ќе обезбеди свој персонал и простор, со цел да биде независна од 
Владата и да не подлежи на финансиски контроли кои може да влијаат на нејзината независност.
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Притоа, ваквиот проблем во 2016 година не само што не е надминат, туку напротив 
уште повеќе се продлабочува, иако сите овие кадри се исклучително потребни за редовно 
функционирање на институцијата. Конкретно и покрај постојните барања од Министерството 
за финансии, за согласност за пополнување на упразнетите 17 работни места, за жал, овој 
проблем не е решен. 

Истовремено и покрај инсистирањето и укажувањето на Народниот правобранител 
за важноста на обврската која Република Македонија ја презема кон Обединетите нации со 
востановувањето на новата надлежност - Националниот превентивен механизам, ни тука не 
се пополнуваат упразнетите работни места, односно тимот нема ниту еден вработен. Поради 
ваквото постапување на Владата и Министерството за финансии, Република Македонија, веќе 
две години нема Национален превентивен механизам.

Крајно е апсурдно образложението со кое Народниот правобранител се одбива за 
пополнување на упразнетите работни места. Имено, Министерството за финансии упорно и 
несериозно се повикува на Заклучок на Владата на Република Македонија, донесен уште во 
2009 година, со кој се забрануваат вработувања во јавниот сектор, а во меѓувреме од нивна 
страна, масовно се вршеа вработувања во јавниот сектор.

Ваквата состојба се одразува на квалитетот и ефикасноста во сите сегменти од утврдената 
надлежност - заштитата, првенцијата и промоцијата и предизвикува реална невозможност 
Народниот правобраниел да одговори на обемот на работа и потребите на граѓаните и другите 
лица.

Инаку, мора да се истакне дека не постои никаков разумен основ, ниту објективни 
причини на Народниот правобранител да му се наметнуваат кадри, односно  неговото кадровско 
екипирање да се врши по пат на преземање на лица од други институции (органи на државната 
управа, јавни претпријатија како ЈП „Македонски шуми“ и сл.). Ова, особено што таквите лица, 
од Владата се вработени за потребите на органите на државната управа и по ниту еден основ 
не ги задоволуваат критериумите и стандардите за работење во Стручната служба на Народниот 
правобранител. Покрај тоа, таквиот систем на кадровско екипирање ќе ја наруши со Уставот 
прокламираната независност и самостојност на Народниот правобранител.

Токму затоа, властите мора сериозно да му пристапат на овој проблем, со цел пополнување 
на упразнетите, а постоечки работни места, со што пак, ќе се овозможи нормално функционирање 
на институцијата, а воедно ќе се надмине значителното нарушување на соодветната и  правична 
застапеност на вработените од сите заедници, на ниво на институција.

Впрочем, сосема е несоодветно и уникатно решението за независно државно тело, како 
што е Народниот правобранител, одлуката за вработување за секое работно место, па дури и за 
упразнетото, да подлежи на одобрение лично од министерот за финансии.

Од тие причини и новите измени и дополнувања на Законот за народниот правобранител, 
кои предвидуваат зголемени надлежности, нема да може реално и практично да се спроведат, 
без првенствено да се надмине кадровската неекипираност во институцијата.

Буџетот на Народен правобранител за 2016 година изнесуваше 74.755.000,00 ден. збирно, 
или 73.250.000,00 ден. за Народен правобранител и 1.505.000,00 ден. за Националниот 
превентивен механизам. Овогодишниот ребаланс на Буџетот на РМ немаше ефекти врз буџетот 
на Институцијата во рестриктивна смисла. 

 Процентуално искажано, 67% од Буџетот на НП ги опфаќа делот за основни плати и 
придонеси за социјално осигурување, 29% се потрошени на комунални услуги, материјали, 
поправки, тековно одржување, договорни услуги и други расходи, додека 4-те преостанати 
проценти се доделени на ставките за капитални расходи. Потпрограмата за НПМ-от пак, беше 
поделена на 34% за стоки и услуги и 66% за капитални расходи.

Средства за работа
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НП Буџет 2016
НПМ Буџет 

2016

НП 
реализација 

2016

НПМ 
реализација 

2016 Остаток

401 Основни плати 36.100.000,00 29.161.736,00 6.938.264,0

402 Придонеси за социјално осигурување 12.915.000,00 10.785.665,00 2.129.335,0
40 Плати и надоместоци 49.015.000,00 39.947.401,00 9.067.599,0

420 Плати и дневни расходи 1.004.000,0 44.000,0 857.205,0 44.000 146.795,0
421 Комунални услуги 4.494.000,0 40.000,0 4.199.872,0 28.670 305.458,0305.458,0
423 Материјали и алати 820.000,0 10.000,0 820.000,0 10.00010.00010.000 0,0
424 Поправка и тековно одржување 1.626.000,0 1.341.895,0 284.105,0
425 Договорни услуги 12.757.000,0 366.000,0 12.130.858,0 328.005 664.137,0
426 Други тековни расходи 700.000,0 45.000,0 696.494,0696.494,0696.494,0 22.790 25.716,0
42 Стоки и услуги 21.401.000,0 505.000,0 20.046.324,020.046.324,020.046.324,0 433.465 1.426.211,0

464 Разни трансфери 251.000,0 161.395,0161.395,0161.395,0 89.605,0
46 Вкупно трансфери 251.000,0 161.395,0161.395,0161.395,0 89.605,0

480 Купување на опрема и машини 403.000,0 321.387,0 81.613,081.613,081.613,0
483 Купување на мебел 780.000,0 778.706,0 1.294,01.294,01.294,0
485 Вложување и нефинансиски средства 400.000,0 361.415,0 38.585,038.585,038.585,0

486 Купување на возила 1.000.000,0 1.000.000,01.000.000,01.000.000,0 1.000.000,0 999.502 498,0

48 Вкупно за капитални расходи 2.583.000,0 1.000.000,0 2.461.508,0 999.502,0 121.492,0
73.250.000,0 1.505.000,0 62.616.628,0 1.432.967 10.704.907,0ВКУПНО

ВКУПНО 74.755.000,074.755.000,074.755.000,0 64.049.595,0
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Република Македонија
Народен правобранител

ул:„Македонија“ бр.19, 1000 Скопје, Македонија
тел: +389 2 3129335, ФАКС: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


