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Почитувани,

Годишниот извештај за 2017 година е приказ на состој-
бата во општеството во поглед на степенот на почитувањето 
и остварувањето на човековите слободи и права, но и за тоа 
во која мера институциите во своето работење правилно и 
доследно ги применуваа законите и другите прописи, со кои 
им се гарантираат правата на граѓаните во различни сфери 
на општественото живеење. Истовремено, Извештајот дава 
насоки како треба да се зајакне контролата над работата 
на администрацијата, но и кои законски измени треба да се 
направат, со цел функционирање на правната држава за сите 
граѓани подеднакво.

Она, што несомнено остави впечаток во извештајната 
година секако се настаните со насилството во Парламентот 
кога се потврди непрофесионалност на полицијата - состојба на која години наназад 
укажува Народниот правобранител.

Непрофесионалност на полицијата се потврди и во слуачите со приведувањето на 
тројцата пратеници, кои со лисици беа спроведени до судот, без притоа да се почитува 
нивниот имунитет. Најавените реформи кои се прават во оваа област треба да одат токму 
во оваа насока - создавање на професионална полициска служба која ќе биде имуна на 
секакви влијанија.

Голем број на претставки се уште се однесуваат на работата на извршителите, што 
укажува дека во овој сегмент нема никакво подобрување, иако станува збор за ситуации 
во кои граѓаните буквално се оставаат без основни средства за егзистенција. 

Неажурноста на управното судство и натаму е на товар на граѓаните кои со 
години чекаат остварување на нивните права од социјалната и здравствената заштита, 
денационализацијата, даноците и слично. Особено загрижува тоа што судовите повеќе 
време трошат на комплетирањето на предметите, отколку на нивно решавање.

Управата за јавни приходи продолжи со своето волунтаристичко постапување во 
посебните даночни постапки за испитување на имотот и имотната состојба, односно 
утврдување на приходи на кои не е утврден или не е доволно утврден данок - потег кој 
апсолутно е недозволив за држава во која владењето на правото е на прво место.

Отсуството на реални реформи во затворскиот систем и лошото менаџирање, 
се само дел од констатациите за овој сегмент, каде посебно загрижува постоењето на 
со години нефункционален и неефикасен систем на здравствена заштита и систем на 
ресоцијализација, кој наместо да ги дава предвидените резултати создава повратници, и 
од осудениците-малолетници прави криминалци.

Наведените констатации треба да ги алармираат сите надлежни органи и институции, 
со крајна сериозност да пристапат кон реформирање на овој систем, се со цел сметката за 
ваквите состојби да не бидат изгубени човечки животи.

Социјалната помош за многу граѓани остана недостапна, поради недореченостите 
во законот, а лицата со посебни потреби и натаму се на маргините на општеството, 
иако станува збор за ранлива категорија на граѓани и лица во социјален ризик на кои 
државата треба да им посвети посебно внимание. Токму поради тоа што станува збор за 
многу чувствително прашање потребни се суштински реформи со кои ќе им се овозможи 
достоинствен живот и на овие категории граѓани, како и реални услови за остварување 
на гарантираните права.

Посебно загрижува зголемениот број на граѓаните кои бараат заштита од дискри-
минација, и тоа по сите основи, мобингот, но и содржината на учебниците во однос на 
ранливите и маргинализираните групи, што упатува на заклучок дека се уште сме далеку 



Иџет Мемети
Народен правобранител
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од општество подеднакво за сите. Тоа значи дека мора многу посериозно да се работи 
на зајакнување на законската регулатива за заштита од дискриминација, препознавање 
на истата од надлежните, но и санкционирање на таквото постапување, од причина што 
никој не треба  да се чувствува отфрлено.

Како и секогаш, заштитата и остварувањето на правата на детето, како и обезбедување 
на неговиот најдобар интерес и натаму беше во фокусот на Народниот правобранител, но 
и во оваа област нема напредок. Се уште нема ефикасно решение за децата без документи 
кои се правно невидливи, детските (малолетничките) бракови премолчено се дозволуваат, кои се правно невидливи, детските (малолетничките) бракови премолчено се дозволуваат, кои се правно невидливи, детските (малолетничките) бракови премолчено се дозволуваат, 
а за децата кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции државата нема а за децата кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции државата нема а за децата кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции државата нема 
протоколи за лекување, ниту место за нивен соодветен третман.  

Проблемите на граѓаните зачленети во вториот пензиски столб остана во фокусот на Проблемите на граѓаните зачленети во вториот пензиски столб остана во фокусот на Проблемите на граѓаните зачленети во вториот пензиски столб остана во фокусот на 
Народниот правобранител, затоа што стануваше збор за едно од правата на граѓаните со Народниот правобранител, затоа што стануваше збор за едно од правата на граѓаните со Народниот правобранител, затоа што стануваше збор за едно од правата на граѓаните со 
кои се обезбедува правична и достоинствена пензија.

Нема подобрување ниту кога станува збор за остварувањето на избирачкото право, Нема подобрување ниту кога станува збор за остварувањето на избирачкото право, Нема подобрување ниту кога станува збор за остварувањето на избирачкото право, 
што се потврди и во текот на локалните избори, на кои повторно се покажа слабиот што се потврди и во текот на локалните избори, на кои повторно се покажа слабиот што се потврди и во текот на локалните избори, на кои повторно се покажа слабиот што се потврди и во текот на локалните избори, на кои повторно се покажа слабиот што се потврди и во текот на локалните избори, на кои повторно се покажа слабиот 
капацитет на Државната изборна комисија, пред сé во поглед на ажурирањето на Изби-капацитет на Државната изборна комисија, пред сé во поглед на ажурирањето на Изби-капацитет на Државната изборна комисија, пред сé во поглед на ажурирањето на Изби-капацитет на Државната изборна комисија, пред сé во поглед на ажурирањето на Изби-капацитет на Државната изборна комисија, пред сé во поглед на ажурирањето на Изби-
рачкиот список, но и во обезбедувањето на реални можности секој граѓанин да го оствари рачкиот список, но и во обезбедувањето на реални можности секој граѓанин да го оствари рачкиот список, но и во обезбедувањето на реални можности секој граѓанин да го оствари рачкиот список, но и во обезбедувањето на реални можности секој граѓанин да го оствари рачкиот список, но и во обезбедувањето на реални можности секој граѓанин да го оствари 
правото на глас. 

За жал и во овој извештаен период граѓаните се соочија со проблеми при наплатата За жал и во овој извештаен период граѓаните се соочија со проблеми при наплатата За жал и во овој извештаен период граѓаните се соочија со проблеми при наплатата За жал и во овој извештаен период граѓаните се соочија со проблеми при наплатата За жал и во овој извештаен период граѓаните се соочија со проблеми при наплатата 
на радиодифузната такса, сметките за вода, во работните и имотно-правните односи, на радиодифузната такса, сметките за вода, во работните и имотно-правните односи, на радиодифузната такса, сметките за вода, во работните и имотно-правните односи, на радиодифузната такса, сметките за вода, во работните и имотно-правните односи, на радиодифузната такса, сметките за вода, во работните и имотно-правните односи, 
урбанизмот  и градбата.

Националниот превентивен механизам (НПМ) продолжи да ја следи состојбата со Националниот превентивен механизам (НПМ) продолжи да ја следи состојбата со Националниот превентивен механизам (НПМ) продолжи да ја следи состојбата со Националниот превентивен механизам (НПМ) продолжи да ја следи состојбата со Националниот превентивен механизам (НПМ) продолжи да ја следи состојбата со 
бегалците, барателите на азил, како и во местата на лишување од слобода. Бегалската бегалците, барателите на азил, како и во местата на лишување од слобода. Бегалската бегалците, барателите на азил, како и во местата на лишување од слобода. Бегалската бегалците, барателите на азил, како и во местата на лишување од слобода. Бегалската бегалците, барателите на азил, како и во местата на лишување од слобода. Бегалската 
криза изгуби на интензитет, но сепак не изостанаа посетите на Транзитните центри, како криза изгуби на интензитет, но сепак не изостанаа посетите на Транзитните центри, како криза изгуби на интензитет, но сепак не изостанаа посетите на Транзитните центри, како криза изгуби на интензитет, но сепак не изостанаа посетите на Транзитните центри, како криза изгуби на интензитет, но сепак не изостанаа посетите на Транзитните центри, како 
и на Центарот за странци и на оној за баратели на азил, со цел превенција од евентуални и на Центарот за странци и на оној за баратели на азил, со цел превенција од евентуални и на Центарот за странци и на оној за баратели на азил, со цел превенција од евентуални и на Центарот за странци и на оној за баратели на азил, со цел превенција од евентуални и на Центарот за странци и на оној за баратели на азил, со цел превенција од евентуални 
прекршувања на правата на овие лица. Посебниот извештај на НПМ за состојбите во прекршувања на правата на овие лица. Посебниот извештај на НПМ за состојбите во прекршувања на правата на овие лица. Посебниот извештај на НПМ за состојбите во прекршувања на правата на овие лица. Посебниот извештај на НПМ за состојбите во прекршувања на правата на овие лица. Посебниот извештај на НПМ за состојбите во 
Казнено-поправниот дом „Идризово“ ги исфрли на површина сите девијантни појави во Казнено-поправниот дом „Идризово“ ги исфрли на површина сите девијантни појави во Казнено-поправниот дом „Идризово“ ги исфрли на површина сите девијантни појави во Казнено-поправниот дом „Идризово“ ги исфрли на површина сите девијантни појави во Казнено-поправниот дом „Идризово“ ги исфрли на површина сите девијантни појави во 
затворите – од нехуманите услови за сместување, третманот, па се до високиот степен на затворите – од нехуманите услови за сместување, третманот, па се до високиот степен на затворите – од нехуманите услови за сместување, третманот, па се до високиот степен на 
корупција, како и лесниот пристап до дрогата.корупција, како и лесниот пристап до дрогата.корупција, како и лесниот пристап до дрогата.

2017 беше година на јубилеј и крупни промени за институцијата Народен право-2017 беше година на јубилеј и крупни промени за институцијата Народен право-2017 беше година на јубилеј и крупни промени за институцијата Народен право-
бранител. Се одбележаа дваесет години од усвојувањето на првиот Закон за народниот бранител. Се одбележаа дваесет години од усвојувањето на првиот Закон за народниот бранител. Се одбележаа дваесет години од усвојувањето на првиот Закон за народниот 
правобранител, кој изминатите години претрпе неколку измени и дополнувања. Институ-правобранител, кој изминатите години претрпе неколку измени и дополнувања. Институ-правобранител, кој изминатите години претрпе неколку измени и дополнувања. Институ-
цијата постојано добиваше нови мандати, а во извештајната година на сила стапија и цијата постојано добиваше нови мандати, а во извештајната година на сила стапија и цијата постојано добиваше нови мандати, а во извештајната година на сила стапија и 
последните измени, кои во голема мера ја зајакнаа нејзината улога и позиција како последните измени, кои во голема мера ја зајакнаа нејзината улога и позиција како последните измени, кои во голема мера ја зајакнаа нејзината улога и позиција како 
независен контролен механизам. Во пракса тоа се потврди со усвојувањето на мерките од независен контролен механизам. Во пракса тоа се потврди со усвојувањето на мерките од независен контролен механизам. Во пракса тоа се потврди со усвојувањето на мерките од 
страна на Собранието за надминување на констатираните состојби содржани во Извеш-страна на Собранието за надминување на констатираните состојби содржани во Извеш-страна на Собранието за надминување на констатираните состојби содржани во Извеш-
тајот на Народниот правобранител.

Оттука, се надевам дека и овој Извештај ќе претставува добра основа за утврдување Оттука, се надевам дека и овој Извештај ќе претставува добра основа за утврдување Оттука, се надевам дека и овој Извештај ќе претставува добра основа за утврдување 
на нови мерки во насока на подобрување на констатираните негативни појави во сите на нови мерки во насока на подобрување на констатираните негативни појави во сите на нови мерки во насока на подобрување на констатираните негативни појави во сите 
области кои се однесуваат на човековите слободи и права, од причина што токму Годишниот области кои се однесуваат на човековите слободи и права, од причина што токму Годишниот области кои се однесуваат на човековите слободи и права, од причина што токму Годишниот 
извештај на Народниот правобранител е клучен механизам во работата на институцијата.извештај на Народниот правобранител е клучен механизам во работата на институцијата.извештај на Народниот правобранител е клучен механизам во работата на институцијата.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – 
НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЈА 
ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА
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Во март 2017 година, започнаа со примена измените и дополнувања на Законот за 
народниот правобранител, кои беа донесени во насока на зајакнување и проширување на 
надлежноста, фунционирањето и независноста на Институцијата, кои треба да обезбедат 
целосен интегритет во вршењето на функциите и со кои од нормативен план, се создадоа 
предуслови за добивање статус А за национална институција за човекови права.

Народниот правобранител заради нивна практична имплементација, презеде 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, а за кои беше добиена 
согласност од Собранието на Република Македонија.

Имајќи ги предвид постојните, како и ново добиените надлежности со кои значително 
се проширува мандатот на Народниот правобранител, во Стручната служба на Народниот 
правобранител, како внатрешни организациски единици определени се 10-десет оддели, 
Тим на Националниот превентивен механизам и 3-три одделенија, а за што, се система-
тизираат и соодветни работни места кои се основа за вработување и распоредување во 
Народниот правобранител.

Сепак и ваквите законски измени не ги остварија во целост потребите за финансиска 
независност на институцијата, ниту пак, во нив се вградени клучните препораки од Парис-
ките принципи, Групата на искусни експерти за системските прашања за владеење на 
правото во Република Македонија и Итните реформски приоритети за Република Македонија 
од Европската комисија, согласно кои треба да се овозможи подобрување на работата.

Имено, во согласност со Париските принципи, институцијата треба да има инфра-
структура 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 што 
ќе биде независна од извршната власт и нема да подлежи на финансиски контроли кои 
може да влијаат на нејзината независност. 

Покрај тоа, со закон не е утврдено право, Народниот правобранител за случаи на 
повреда на уставните и законските права на поголем број граѓани, малолетни лица и 
лица со попреченост или за случаи кога институциите воопшто не ги почитуваат неговите 
препораки, од Собранието да побара да формира специјализирани привремени анкетни 
комисии, во кои задолжително би учествувале експерти од соодветните области, како и 
претставници на невладини организации.

Народниот правобранител, исто така, и натаму останува без свој буџет, а не се обезбе-
дени ниту нормативни претпоставки за осамостојување на Стручната служба, Тимот на 
Националниот превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите на Народ-
ниот правобранител, односно нивно одделување од државната администрација. Сето ова 
укажува дека Република Македонија се уште од формално-правен аспект нема создадено 
услови да има национална институција Народен правобранител која ќе работи со полн 
капацитет за промоција, превенција и заштита на човековите слободи и права.

Во Институцијата, и во 2017 година, кадровските капацитети на Стручната служба 
воопшто не беа зајакнати, односно не е реализирано ниту едно вработување. 

Натаму, и покрај инсистирањето и укажувањето за важноста од исполнување на 
обврската која Република Македонија ја презема кон Обединетите нации со востано-
вувањето на Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, ни тука не 
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се пополнуваат упразнетите работни места, па Тимот неколку години опстојува само како 
резултат на донации од меѓународните организации. 

Во наредниот период претстои натамошно проширување на надлежноста на институ-
цијата со воспоставување на Народниот правобранител како механизам за граѓанска 
контрола, па непреземањето дејства во таа насока, односно необезбедувањето согласност 
за нови вработувања, само дополнително ќе ја влоши постојната неповолна кадровска 
состојба.

Инаку, треба да се истакне дека согласно измените на Законот за народниот право-
бранител, за првпат институцијата Народен правобранител, заедно со Владата го договори 
својот Буџет за 2018 година и следствено на тоа, останува согласно прокламираните 
уверувања истиот да биде спроведен без никакви проблеми или попречувања.

Ова, затоа што предуслов за успешно и ефикасно промовирање и заштита на човековите 
права е овозможувањето на Народниот правобранител, независно и самостојно да ги развива 
своите капацитети преку унапредување на стандардите за негово непречено работење и 
создавање соодветни претпоставки од нормативен, материјален и персонален аспект.



СТЕПЕН НА ОСТВАРУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
СЛОБОДИ И ПРАВА ПО 
ОБЛАСТИ





www.ombudsman.mk 13

Предмети за издавање на платни налози, поднесени во пери-
одот од 2006-2011 година, наместо согласно одредбите од Законот 
за парничната постапка, навремено да бидат процесуирани и 
решени, се чувале во фиоките на граѓанските судови.

Најочигледен пример за вакво грубо прекршување на прин-
ципот за судење во разумен рок, Народниот правобранител утврди 
во Основниот суд во Струмица, каде по таквите предмети воопшто 
не било постапувано од 5 до 10 години.

Последиците од ваквиот волунтаризам и (не) работење, докол-
ку тужбите/платните налози во меѓувреме бидат уважени, ќе одат 
на директна штета на граѓаните и тоа без нивна вина, од причина 
што покрај главниот долг ќе треба да платат огромни средства за 
камата и трошоци.

Она, што треба да загрижува е фактот што ниту една од 
надлежните институции, пред сé Судскиот совет на Република 
Македонија, не ја забележал оваа појава иако станува збор и за 
долг временски период и за голем број на предмети.

ВО ИЗВЕШТАЈНАТА ГОДИНА

ИЛЈАДНИЦИ ПРЕДМЕТИ ЧУВАНИ ВО СУДСКИ ФИОКИ

Колку време и е потребно на Управата за јавни приходи да 
ја исправи грешката во системот, за граѓаните кои во постапка на 
извршување си ги наплатиле паричните средства за придонеси 
по основ на пензиско и инвалидско осигурување од фирмите и 
државните институции, истите да можат да ги реализираат и со тоа 
реално да го остварат правото на пензија? 

УЈП со години се правда дека проблем се одредбите од 
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и 
системот на бруто плата, воведен во 2009 година, согласно кои не 
се дозволува придонесите да се уплатуваат поединечно. 

Но и покрај утврдениот пропуст, УЈП со години не презема 
никакви ефективни дејства за надминување на овој проблем и за 
изнаоѓање соодветно решение иако за ова има голем број на барања 
од засегнатите граѓани и Комората на извршители на Република 
Македонија. Таквата состојба исклучиво е на штета на категорија 
граѓани-осигуреници, затоа што пред Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија не можат да го остварат 
правото на пензија или го остваруваат во помал износ од реалниот.

СИСТЕМСКА ГРЕШКА ПРЕЧКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВА НА РЕАЛНА 
ПЕНЗИЈА
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Следејќи ја состојбата со обезбедувањето, остварувањето и 
заштитата на правата на децата и лица со попреченост, Народниот 
правобранител во насока на превентивно делување и спречување 
на натамошно проширување на појавата на малолетничките (дет-
ски) бракови, достави Иницијатива до Владата на Република Маке-
донија за измена и дополнување на Законот за семејството, Кривич-
ниот законик и Законот за средното образование, на начин да се 
уреди вонбрачна заедница на малолетник кој наполнил 16, а не 
наполнил 18 годишна возраст, односно да  се помести возрасната 
граница и да се санкционира појавата лице да живее во вонбрачна 
заедница со дете кое наполнило 16, а не наполнило 18 години, 
со и без согласност на родителите или старателот. Во таа насока 
укажа да се воспостави обврска за родителите да пријават кога 
нивните деца го напуштаат образовниот процес поради формирање 
на брачна, односно вонбрачна заедница на нивното дете. 

Од страна на Владата на Република Македонија Иницијативата 
е прифатена, со што според Народниот правобранител ќе се придо-
несе за спречување на појавата на малолетничките бракови и 
Последиците по здравјето и животот на детето од стапување во т.н. 
детски брак.

„Инклузијата во средното образование за децата и младите со 
посебни потреби е сведена на импровизирана имплементација, што 
е последица на површното сфаќање и толкување на инклузијата“- 
наведеното е само еден од заклучоците од истражувањето на 
Народниот правобранител за вклученоста на децата и младите 
со попреченост во редовното средно образование во Македонија, 
која активност е продолжение на согледување на состојбата со 
образованието на децата со попреченост во основното образование.    

 Истражувањето ја потврди неусогласеноста на Законот 
за средно образование со Конвенцијата за правата на детето, 
отсуството на доследна примена на постоечките закони за образо-
вание, недоволната подготовка на условите во училиштата и 
кадарот за работа со ученици со попреченост, некомплетноста 
на стручните тимови, ниското ниво на свесност за потребите на 
учениците со попреченост, со што се остава простор да се зголеми 
влијанието врз создавањето на еднакви образовни можности за 
сите деца. 

Народниот правобранител препорача надлежните Министер-
ства при креирањето и имплементацијата на образовните и социјални 
политики да воспостават механизми за системско идентификување, 
евидентирање и следење на учениците со попреченост во редов-
ното средно образование, а поддршката во образованието да се 
прилагоди кон утврдените способности и потреби на децата и 
младите со попреченост. Воедно, препорача целосна физичка 
надворешна и внатрешна пристапност на училишните објекти, 
согласно меѓународните стандарди, како и соодветна опременост 
на училиштата за инклузивна настава.  

ПО ИНИЦИЈАТИВА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СЕ ПРЕПОЗНА 
ПОТРЕБАТА ЗА ЗАКОНСКО УРЕДУВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПОЈАВАТА НА 
МАЛОЛЕТНИЧКИ БРАКОВИ

НЕМА ЕФИКАСНА ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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Македонското здружение на млади правници-Скопје до На-
родниот правобранител достави претставка за одолжување на 
постапката за признавање право на азил за мајка бегалец од 
Сирија и нејзината новородена ќерка, кои во оваа постапка беа 
застапувани од Здружението.

Подносителот на претставката наведе дека органот надлежен 
за азил не го почитува законскиот рок од шест месеци за донесување 
на одлука по барањето за признавање азил, ниту го зема предвид 
фактот дека се работи за повреда на право на ранлива категорија, 
жена со дете кои треба да добијат меѓународна заштита во Р. 
Македонија.

Поаѓајќи од фактот дека во членот 27 од Законот за азил и 
привремена заштита е предвиден преклузивен рок од шест месеци 
од денот на поднесување на барањето, во кој органот надлежен 
за азил е должен да донесе одлука, Народниот правобранител од 
Одделот за граѓански работи при Министерството за внатрешни 
работи, во чија надлежност спаѓаат надлежностите за азил, поба-
ра доставување на сите списи од службената документација за слу-
чајот, како и доследно почитување на рокот за донесување одлука. 

Надлежниот орган, наместо да постапи во целост по барањето,  
ја попречи работата на Народниот правобранител, со тоа што не 
одговори во законски предвидениот рок и не ги достави бараните 
информации.

Поради тоа Народниот правобранител до министерот за внат-
решни работи достави Посебен извештај за попречување на неговата 
работа, со укажување дека органот надлежен за азил во конкрет-
ниот случај евидентно ги повредил и правата на барателката на 
азил и на нејзината новородена ќерка.

По ваквото укажување на Народниот правобранител, Минис-
терството за внатрешни работи, односно органот надлежен за азил, 
го извести Народниот правобранител дека на мајката од Сирија 
и нејзината малолетна ќерка им е признаено правото на азил во 
Република Македонија со статус на лице под супсидијарна заштита 
за време од една година.

МАЈКА И ЌЕРКА ОД СИРИЈА ДОБИЈА АЗИЛ

Основниот суд Скопје II Скопје непочитувајќи го Законот 
за парничната постапка, односно без да го провери идентитетот 
на тужениот, вклучитело и со обезбедување на неговите лични 
податоци (точно име презиме и матичен број), ја прифатил 
тужбата на Скопје Север АД – Скопје и му наложил да плати долг 
од 11.475,50 денари, заедно со камата и трошоци на постапката. 
Апсурдот да биде поголем, лицето никогаш не било корисник на 
услуги за испорачана топлинска енергија, ниту пак, живеело во 
предметниот стан.

Народниот правобранител постапувајќи по претставката на 
ова лице, неспорно утврди дека станува збор за очигледна грешка 
во однос на утврдување на идентитет на тужениот, поради што 
побара од тужителот Скопје Север АД-Скопје да ја повлече тужбата.

АД постапи по укажувањето на Народниот правобранител и 
до Основниот суд Скопје II Скопје, достави писмен поднесок за 
повлекување на тужбата.

ПОРАДИ ЗГРЕШЕНО ПРЕЗИМЕ ЗАВРШИЛ НА СУД
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Уставот на Република Македонија им го гарантира правото на 
граѓаните на мирно собирање и изразување на јавен протест без 
претходно пријавување и без посебна дозвола. Користењето на ова 
право, согласно член 21 од Уставот, може да биде ограничено само 
во услови на воена и вонредна состојба.

Доколку ограничувањето на правото го стори службено лице 
со злоупотреба на службената положба или овластување, таквото 
дејствие  согласно член 140 став 3 од Кривичниот законик се смета 
за кривично дело-Противправно лишување од слобода и подлежи 
на казна затвор од шест месеци до пет години.

До Народниот правобранител беа доставени поединечни 
претставки од четири граѓани (припадници на партијата „Левица„), 
кои учествувале со пароли со анти-Нато содржина на јавниот 
собир што се одржа во Скопје на 30.07.2017 година, на кој собир 
неколку полициски службеници им го ограничиле уставното право 
со нивно краткотрајно лишување од слобода и употреба на сред-
ства за присилба, врзување со лисици. По утврдување на нивниот 
идентитет ги ослободиле од средствата за присилба и им овозможиле 
слободно движење.

Откако и Одделот за внатрешна контрола при Министерството 
за внатрешни работи констатирал дека наводите во претставките 
се основани и против полициските службеници биле иницирани 
дисциплински мерки во Министерството, Народниот правобранител 
до Основното јавно обвинителство-Скопје достави барање за 
покренување постапка заради утврдување на казнена одговорност 
на сите полициски службеници што учествувале во противправното 
лишување од слобода.

Обвинителството го извести Народниот правобранител дека 
формирало предмет по барањето на Народниот правобранител и 
дека веќе бил извршен распит на оштетените граѓани.

Пензионер од Скопје, немајќи доверба во Јавното обвини-
телство, го информираше Народниот правобранител дека поднел 
иницијатива за поведување истражна постапка за случајот со саде-
њето палми во повеќе градови низ земјата, а кои во меѓувреме, се 
исушија.

Во таа насока, сметајќи дека станува збор за прашање од 
општ интерес и бидејќи според објавените информации во јавноста 
претпоставената штета е повеќе од половина милион евра, Народ-
ниот правобранител презеде повеќе дејствија.

Следствено на тоа, од Основното јавно обвинителство беше 
известен дека е обезбедена документација од Министерството за 
внатрешни работи и дека станува збор за основано сомнение за 
сторени кривични дела злоупотреба на службената положба и 
овластувања, со оглед на тоа што во случајот директно е оштетен 
Буџетот на Република Македонија.

Токму затоа, предметот е доставен до Основното јавно обвини-
телството за гонење на организиран криминал и корупција со цел 
донесување мериторна јавно-обвинителска одлука.

ПРАВО НА СЛОБОДЕН ПРОТЕСТ, НО СО ЛИСИЦИ

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ГО ПОДДРЖА ГРАЃАНИНОТ КОЈ 
ИНИЦИРАШЕ ПОСТАПКА ЗА ИСУШЕНИТЕ ПАЛМИ
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Народниот правобранител, согледувајќи ги проблемите и 
тешкотиите на лицата кои не се запишани во матичната книга на 
родените, односно на лицата кои се без правно признат идентитет, 
лично име и презиме, адреса на живеење и ЕМБГ, поднесе иници-
јатива до Владата на Република Македонија за востановување 
на посебна глава за постапка за утврдување на време и место на 
раѓање во Законот за вонпарнична постапка, која беше прифатена. 

Имено, со измената и дополнувањето на Законот за вонпар-
ничната постапка ќе се наметне потребата од соодветно правно 
уредување и на Законот за матична евиденција, во делот на 
запишувањето на лице за родено, на начин што ќе се предвиди 
поведувањето на постапката, прибавувањето на известувањата за 
лицата, судското рочиште и изведувањето на доказите, донесу-
вањето на одлуката и нејзиното доставување до управата за 
водење на матична евиденција и основот - запишување врз основа 
на судска одлука, а исто така и ослободување од судски такси на 
овие лица. 

Владата на Република Македонија ја прифати иницијативата, 
со што може да се очекува надминување на повеќедеценскиот 
проблем со кој се соочуваат овие лица/деца, особено припадниците 
на ромската заедница.

Постапувајќи по претставка доставена од граѓанско здруже-
ние за повреда на правата од страна на авторите на учебникот 
„Граѓанско образование“ за осмо одделение деветолетка, поради 
постоење на текстови со дискриминаторска содржина врз основ на 
попреченост, полова, здравствена и религиска основа, Народниот 
правобранител по извршената анализа побара толкување и појас-
нување на спорните делови од учебникот од сите надлежни служби 
во Министерството за образование и наука (МОН). Првично, наместо 
да се осврнат на содржината на учебникот, и да ги анализираат 
спорните делови и забелешки, службите ја толкуваа законската 
постапка и начинот на повлекување на учебник, односно ги цитираа 
законските основи за оваа постапка, што беше повод за допол-
нително дејствување.

Народниот правобранител до ресорната министерка достави 
Препорака сериозно да се преиспита содржината на спорниот 
учебник, и доколку се востанови дека учебникот отстапува од 
зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од 
употреба или пак, одредени негови делови да не се изучуваат. 

Врз основ на доставената Препорака, министерката за образо-
вание и наука формирала соодветна Комисија која стручно го 
анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение 
деветолетка, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение 
за повлекување на учебникот од наставата.

СЕ НАЅИРА ЛИ ИЗЛЕЗ ОД ДОЛГОГОДИШНАТА ПРАВНА НЕВИДЛИВОСТ НА 
ДЕЦАТА И ЛИЦАТА БЕЗ ЕВИДЕНТИРАНО РАЃАЊЕ?!

ПО ПРЕПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОВЛЕЧЕН ОД 
НАСТАВА УЧЕБНИКОТ „ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ 
ДЕВЕТОЛЕТКА
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Државјанка на Република Косово, која е во брак со држав-
јанин на Република Македонија, се жалеше дека органот за 
странци за Гостивар и го откажал престојот, со забрана за влегу-
вање во Република Македонија во траење од пет години и со 
нејзина депортација. Депортацијата била извршена истиот ден на 
донесување на решението за протерување, што значи дека лицето 
не би имала право на влез во земјата до 2022 година. 

Во постапка за испитување на наводите во претставката, 
Народниот правобранител од Основното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција побара информација 
во однос на истакнатите наводи во претставката. Обвинителството 
повратно го извести Народниот правобранител дека е отфрлена 
кривичната пријава против косовската државјанка, што значи дека 
не постојат законски основи за ограничување на нејзиното право 
за престој во Република Македонија, по основа на брак. 

Народниот правобранител констатираше дека иако не посто-
јат причини за донесување на Решение за протерување, Министер-
ството за внатрешни работи, односно Бирото за јавна безбедност 
сепак, донело таков акт и не ги прифати укажувањата на Народниот 
правобранител за поништување на истиот. Од тие причини Народ-
ниот павобранител до министерот за внатрешни работи достави 
Извештај за попречување на работата. 

Постапувањето на Народниот правобранител резултираше со 
заштита на правото на странската државјанка за непречен и посто-
јан престој во Република Македонија по основ на брак, и спојување 
на семејството, со оглед дека за време на протерувањето таа била 
бремена.

ДЕПОРТИРАНА СТРАНСКА ДРЖАВЈАНКА-ТРУДНИЦА ИАКО БИЛА ВО БРАК 
СО МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИН

Народниот правобранител – Национален превентивен меха-
низам (НПМ) при ненајавена посета на Прифатниот центар за 
странци затекна петмина сиријски државјани за чие присуство не 
постоеше каква било официјална документација во Центарот, ниту 
пак беше спроведена законска постапка за нивното задржување.

Во текот на посетата, службените лица дадоа лажни инфор-
мации за актуелната бројна состојба на задржани лица во Центарот 
и се обидоа да го спречат тимот на НПМ да изврши увид во сите 
простории. По пронаоѓањето на лицата и по извршениот разговор 
беше констатирано дека сиријските државјани биле повеќепати 
префрлани од една во друга просторија со цел истите да не бидат 
забележани. По интервенција на тимот на НПМ, на лицата им беше 
поделена храна и вода, по што веднаш беа ослободени.

Народниот правобранител НПМ ја информираше јавноста за 
овој настан со цел да превенира вакво или слично противправно 
постапување и тајно задржување, како и да алармира до надлежните 
институции во државата да го преиспитаат целокупното работење 
и раководење со Центарот, коешто е предмет на континуирана 
критика во извештаите на Народниот правобранител.

ПРОТИВПРАВНО ЗАДРЖАНИ ПЕТМИНА СИРИЈСКИ ДРЖАВЈАНИ
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Наведеното како дилема произлезе од постапувањето по прет-
ставките на граѓаните во врска со остварување на правото на 
социјална парична помош и од анализата на Законот за социјална 
заштита кој треба да им обезбеди социјална заштита и социјална 
сигурност на граѓаните во ризик. 

Имено, Народниот правобранител неспорно го утврди след-
ното:

• На семејства корисници на СПП по третата години од ко-
ристењето на ова право им се исплаќа помал износ на 
парична средства,

• Семејство не може да оствари право на социјална помош 
доколку еден од корисниците (членовите) ја нема потреб-
ната документација или е без запишано раѓање во матич-
ната книга на родените без оглед што сите други членови 
ги исполнуваат законските услови за признавање на пра-
вото,

• Основицата на социјалната парична помош според овој 
закон се зголемува со определен коефициент најмногу до 
пет члена во семејството, што во пракса значи дека на 
шестиот или другите членови не им следува помош,

• Законот за социјална заштита налага обврска на носи-
телот на правото на СПП секој месец да се пријави во 
надлежниот центар за да го потврди статусот и состојбата 
на семејството/домаќинството. Со оглед дека услов за 
остварување на ова право е носителот да е активен барател 
на работа со Законот за вработување и осигурување  во 
случај на навработеност истиот треба да се јави и во 
Агенцијата за вработување на секои 30 дена. Овие обврски 
претставуваат дополнителен трошок кој ја отежнува и така 
неповолната состојба на семејството корисник на соци-
јална помош.

ДАЛИ ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВИСТИНСКИ ГИ ШТИТИ 
ГРАЃАНИТЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК ИЛИ БАРА ИСПОЛНУВАЊЕ УСЛОВИ НА 
НИВНА ШТЕТА?

Семејствата кои имаа поднесено барања за денационализација 
и натаму поминуваат вистинска голгота, од причина што институ-
циите процесот го вртат во круг.

Една од главните причини за таквата состојба е тоа што 
управните органи (комисиите за денационализација во Министер-
ството за финансии и Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен) и управните 
судови (Управниот и Вишиот) меѓусебно си ги поништуваат одлу-
ките. 

Имено, покрај тоа што со децении неефикасно и неквалитетно 
работат, го занемаруваат фактот дека основна цел на нивното 
работење е обезбедување на правата и правните интереси на 
граѓаните. Меѓудругото, постои и крајно лош систем на достава на 
списи и донесени одлуки по предмети, а управните судови воопшто 
не ги користат законските надлежности за одржување расправи и 
мериторно одлучување.

ГРАЃАНИТЕ ЈА ГУБАТ ДОВЕРБАТА ДЕКА НЕКОГАШ ЌЕ ГО ОСТВАРАТ 
ПРАВОТО НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
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Жители на Битола веќе две години се соочуваат со проблем 
кој не се темели на верска основа, туку на фактот што верски објект 
преку звучници ја пренесува утринската литургија-службата. Имено, 
до Народниот правобранител повеќепати се поднесени претставки, 
најчесто од жители кои живеат во непосредна близина на Црквата, 
во кои истакнуваат наводи за груба повреда на нивното право на 
мирен и спокоен живот. Според жителите, со пренесувањето на 
верска служба од црковниот објект во раните утрински часови, 
преку звучници со огромна гласност, им се повредува правото на 
одмор и сон на граѓаните, а особено на децата, како и на сите 
вработени кои имаат право на одмор помеѓу два работни дена и 
викенд. Исто така, наведуваат дека во непосредна близина на 
Црквата се наоѓаат и ОУ„Кирил и Методиј“ и СГУ „Таки Даскало“. 

Постапувајќи по претставките, Народниот правобранител 
побара од овластениот инспектор за животна средина при општина 
Битола да изврши инспекциски надзор, како и мерење на вредноста 
на емисионото ниво на бучавата предизвикана од поставените 
звучници на Црквата. Инспекторатот постапи по барањата, изврши 
мерења на бучавата, при кои констатира дозволено ниво на бучава. 
Имајќи предвид дека и покрај инспекцискиот надзор жителите 
продолжуваа да поднесуваат претставки, затоа што преносот 
на службите продолжи да се слуша и на поширокото централно 
подрачје на градот, Народниот правобранител од надлежните 
органи побара повторно да се извршат мерења на емисионото 
ниво на бучава, но, овој пат во деновите кога неспорно може да 
се констатира фактичката состојба и тоа во сабота, недела и во 
деновите на верски празници, кога и реално службата се пренесува 
најгласно. До Народниот правобранител, до крајот на 2017 година 
не е доставена повратна информација од страна на општина Битола 
за исходот од извршениот инспекциски надзор во овие денови и 
констатираното ниво на бучава. 

ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ВЕРСКА СЛУЖБА ПРЕКУ ЗВУЧНИЦИ СО ГОЛЕМА 
ГЛАСНОСТ ГО НАРУШУВА МИРОТ НА БИТОЛЧАНИ

Постапувајќи по претставка од граѓанин во која беше побарана 
заштита на правото на сопственост повредено од страна на ЕВН 
Македонија, затоа што спротивно на деталниот урбанистички 
план, сакала да постави метален столб за далновод за пренос 
на електрична енергија на приватно градежно земјиште, каде е 
предвидена изградба на стопански деловен објект, Народниот 
правобранител презеде неколку дејствија во рамките на своите 
законски овластувања. Имено, упати препорака и барање за 
времено запирање на градежните активности се до донесување 
судска одлука, а повеќепати директно посредуваше и во улога на 
медијатор помеѓу двете спротивставени страни, со цел  изнаоѓање 
на взаемно прифатливо и законито решение. 

Покрај ова, Народниот правобранител во случајов за првпат 
го примени и новото законско овластување и во судската постапка 
учествуваше во својство на пријател на судот, каде го изнесе својот 
став во однос на целата постапка. Како резултат на сите споменати 
бројни активности, градежните работи се запрени.

КОМПАНИЈА ВО ПРИВАТНА И ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ УЗУРПИРА 
ПРИВАТНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
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Народниот правобранител – Национален превентивен меха-
низам (НПМ) спроведе посета на Полициската станица за граничен 
премин Аеродром „Александар Велики“ – Скопје, поради добиени 
информации дека ќе пристигне турски државјанин којшто е можно 
да биде вратен во земјата на потекло и покрај неговата намера да 
побара азил во Р. Македонија.

Целта на посетата на тимот на НПМ беше да се спрече евен-
туалното  враќање на лицето во земја во којашто неговиот живот и 
слобода би биле доведени во ризик и овозможување на непречен 
пристап до постапката за признавање на право на азил.

НПМ констатира дека, по неколкудневното задржување на 
странски аеродроми во нехумани услови и без можност за пристап 
до неговите основни права, лицето било вратено во Република 
Македонија, кадешто по интервенција на Народниот правобранител 
– НПМ му беше овозможен непречен пристап до постапката за 
признавање на право на азил.

Барањето за признавање право на азил на турскиот државјанин 
беше соодветно процесирано, а тој беше сместен во Прифатниот 
центар за баратели на азил. Сепак, во услови кога секојдневно од 
Република Македонија се депортираат по десетици мигранти надвор 
од секакави официјални процедури, ова можеби немаше да биде 
случај доколку целокупниот процес не беше директно набљудуван 
од страна на Народниот правобранител.

На поранешно вработени наставници во ОУ „Григор Прличев“ 
во Охрид, кои оствариле право на пензија во 2013, 2015 и 2016 
година не им е исплатена отпремнината и покрај правосилни судски 
одлуки со кои им се потврдува тоа право, затоа што трансакциската 
сметка на училиштето веќе 4 години е блокирана поради долгови.

При постапувањето по овие претставки, Народниот право-
бранител до Основното училиште, но и до општина Охрид која 
е основач на училиштето, доставуваше укажувања за нивната 
законска обврска да постапат по судските пресуди и да извршат 
исплата на отпремнината. При сите обраќања и од училиштето и 
од општината се добиваше истиот  одговор - дека исплатата ќе се 
изврши по деблокирањето на сметката на училиштето. Народниот 
правобранител смета дека во надминување на овој проблем  
потребно е да се вклучи и Министерството за образование и наука, 
во насока да се изнајде начин за исплата на отпремнината, како 
што и покрај блокираната сметка, редовно да се префрлуваат и 
исплатуваат финансиски средства за плати и надоместоци на 
вработените во училиштето.

СПРЕЧЕН ОБИД ЗА ВРАЌАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО НЕБЕЗБЕДНА ЗЕМЈА

БЛОКИРАНАТА СМЕТКА НА ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ВО ОХРИД ВЕЌЕ 4 
ГОДИНИ ГО ПОПРЕЧУВА ПРАВОТО НА ОТПРЕМНИНА НА ПОРАНЕШНИ 
НАСТАВНИЦИ
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Следејќи ја состојбата на граѓаните изложени на социјален 
ризик и потешкотиите за пристап до здравствени услуги, Народниот 
правобранител раководејќи се од начелото дека социјалната заш-
тита е систем на мерки, активности и политики за спречување и 
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен 
граѓанинот, поднесе Иницијатива за измена и дополнување на 
Законот за здравствено осигурување.

Оваа активност имаше за цел создавање на правен основ за 
олеснување на пристапот до здравствената заштита на корисниците 
на социјалната парична помош и ослободување од учество во бол-
ничкото лекување. 

Министерството за здравство ја прифати Иницијативата, со 
што се очекуваат измени во законската рамка заради ослободување 
од плаќање учество во лекувањето, со што ќе се надмине постојната 
состојба на нееднаквост со елементи на дискриминација на одре-
дена категорија граѓани кои се во ризик поради нивниот социјален 
статус.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОБАРА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ

Месното население на с.Палатица подолго време се соочувало 
со проблем во своето место на живеење, поради непочитувањето 
на одлуката на Градоначалникот на општина Желино за забрана 
на движење на товарни возила на локален пат. Имено, граѓаните 
побарале алтернативен пат за движење на товарните возила и иако 
од страна на локалните власти била донесена одлука во согласност 
со нивните барања, во реалност истата не се почитувала.

Оценувајќи ги како оправдани барањата на граѓаните, Народ-
ниот правобранител побара од Градоначалникот веднаш, без услову-
вање да започне примената на донесената одлука. Интервенцијата 
на Народниот правобранител е прифатена и Општина Желино 
постапи согласно Одлуката за забрана на движење на товарни 
возила на локалниот пат, поставувајќи соодветна сообраќајна 
сигнализација.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОСТАВЕНА 
СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Извршител од Скопје една година остави без основни средства 
за живот две малолетни сирачиња, само затоа што семејната 
пензија им стигнува на трансакциската сметка на нивната тетка, 
која им е старател, а чија сметка е блокирана поради неплатен долг 
за земен кредит. Извршителот без да го почитува законот, според 
кој овие средства наменети за двете деца треба да бидат изземени 
од извршување, истите секој месец ги наплатува.

За овој случај, што е од исклучително сензитивна природа, 
како и за многу други, образложението на извршителот е дека не 
знае по кој основ доспеваат средствата на трансакциската сметка, 
иако и странките и Народниот правобранител неколку пати го 
информираа и му доставија доказ дека станува збор за пари од 
семејна пензија, коишто се единствен приход за издршка на две 
малолетни деца.

СИРАЧИЊА КОРИСНИЦИ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА „ЖРТВИ“ НА ИЗВРШИТЕЛ
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Советот на Општина Маврово и Ростуше, надвор од сите закон-
ски прописи, донел Одлука со која утврдил обврска за граѓаните на 
ЈКПД „Маврови Анови“ од Маврови Анови да плаќаат надоместок од 
600,00 денари линеарно за секоја викенд куќа, за чистење на снег 
на локални патишта и улици во зимскиот период.

Со оваа одлука, спротивно на Уставот се предизвика и неед-
наквост на граѓаните, односно тие се дискриминираат бидејќи 
нејзините одредби се однесуваат само за сопствениците на викенд 
куќи во село Маврово, а не и за лицата кои живеат во селата 
Маврови Анови, Маврово и Ростуше и исто така, се сопственици на 
куќи.

Откако не беше прифатено барањето за повлекување на 
ваквата одлука, Народниот правобранител достави предлог до 
Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста, од чија 
страна, по иницијатива на граѓанин која претходно била поднесена, 
беше донесена одлука за нејзино укинување.

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ДИСКРИМИНИРА

Покрај тоа што, во Годишниот извештај за 2016 година, 
Народниот правобранител алармира за неколку смртни случаи 
на осудени лица кои беа на издржување казна затвор во КПД 
„Идризово“. Притоа, имајќи ја предвид целокупната состојба од 
аспект на редовна и соодветна здравствена заштита и третман, 
заради утврдување на причините за смртта побара стручно мислење 
од Инсти-тутот за судска медицина и криминалистика.

Во 2017 година бројот на смртни случаи значително се зголеми 
што се должи пред се на несоодветниот здравствен третман во 
овие установи, неопременоста на затворските амбуланти, како и 
недостатокот на здравствен и медицински персонал. 

Особено загрижува податокот дека осудените лица на издр-
жување казна затвор во казнено-поправните установи не се здрав-
ствено осигурени, иако Законот за извршување на санкциите и 
Законот за здравствено осигурување утврдуваат поинаку.

12 СМРТНИ СЛУЧАИ НА ОСУДЕНИ И ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАТВОРИТЕ

Ова го констатира Народниот правобранител постапувајќи по 
претставки поднесени од граѓани кои уште од 2015 година водат 
постапка пред ова Министерство заради исплата на средства за 
изработка на магистерски и докторски труд, согласно Законот за 
научно-истражувачка дејност. Иронијата да е поголема, Министер-
ството за образование и наука им го призна правото со соодветни 
одлуки, но средствата никако да им ги исплати, а во меѓувреме 
истите веќе магистрирале или докторирале.

Народниот правобранител констатира дека со ваквото поста-
пување правото на овие граѓани остана утврдено само на хартија 
без можности истиот практично да се оствари, поради што со 
Посебен извештај ја информира министерката за образование и 
наука.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ИМ ПРИЗНА ПРАВО 
НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК НА МАГИСТРАНТИТЕ И 
ДОКТОРАНТИТЕ, НО СЕ УШТЕ ИСТИОТ НЕ ИМ ГО ИСПЛАЌА!
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Народниот правобранител постапувајќи во рамките на својата 
надлежност за заштита на уставните и законските права на граѓа-
ните, по анализа на Законот за лекови и медицински средства 
констатира недостатоци и пропусти во постапката за набавка на 
лековите од паралелен увоз.

Во насока на зајакнување на постапката за безбедноста 
и оценка на квалитетот на лекот кој се пушта во промет во РМ 
врз основа на паралелен увоз, Народниот правобранител поднесе 
Иницијатива за измена на Законот за лекови и медицински средства 
и побара при паралелениот увоз на лековите задолжително да 
се врши стручна проценка на лекот од страна на Комисија за 
лекови, да се востанови регистар на лекови од паралелен увоз, 
да се контролира секоја увезена серија на лек пред истиот да се 
пушти во промет, да се отфрли можноста за привремено одобрение 
за ставање на лекот во промет, и да се усогласат одредбите на 
целиот закон со регулативата на ЕУ во врска со производството и 
пуштањето во промет на лековите и медицинските средства.

ПО ПРИФАТЕНАТА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА ПАРАЛЕЛНИОТ УВОЗ НА 
ЛЕКОВИ ПОД ЗАЈАКНАТ НАДЗОР

По објавена сторија во медиумите насловена како „Живот во 
мизерија“, Народниот правобранител покрена постапка по соп-
ствена иницијатива и стапи во контакт со граѓанката која јавно 
побара помош од институциите во државата.

По испитување на случајот, Народниот правобранител поба-
ра од ЕВН Македонија АД Скопје забрзување на постапката за 
приклучок на дистрибутивната мрежа, а од ЈКП Тетово-Тетово да се 
спроведе водоводна линија до куќата на лицето во социјален ризик. 
Истовремено, од Центарот за социјални работи Тетово побара да се 
продолжи правото на постојана парична помош, укажувајќи дека 
се работи за старо лице над 65 години возраст.

По интервенцијата на Народниот правобранител, од страна на 
ЕВН Македонија Скопје спроведен е приклучокот на дистрибутивната 
мрежа, ЈКП Тетово-Тетово без надомест ја изведе водоводната 
линија, а од страна на Центарот за социјални работи Тетово на 
граѓанката и се призна право на еднократна парична помош, и  се 
донесе решение за остварување на правото на постојана парична 
помош по основ старо лице над 65 години возраст. 

ГРАЃАНКА ОД ТЕТОВО, СПАСЕНА ОД „ЖИВОТ ВО МИЗЕРИЈА“
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ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА ПО ОБЛАСТИ

ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА

Еден од настаните кои ја обележаа динамичната 2017 година од аспект на извршува-
њето на полициските овластувања, а во контекст на заштитата на слободите и правата 
на граѓаните, несомнено се случувањата во Собранието на Република Македонија, на 
27.04.2017 година, односно упадот на поголема група граѓани кои протестираа во време 
кога Собранието избираше претседател, по одржаните парламентарни избори во 2016 
година. 

Видео снимките кои беа јавно прикажани од страна на домашни и меѓународни медиуми 
покажаа дека меѓу овие лица беа идентификувани и припадници на полицијата, армијата, 
вработени во државната администрација, странски лица, поранешни осуденици за тешки 
кривични дела, како и маскирани лица. При упадот во Собранието потешко беа повредени 
неколку пратеници, меѓу кои и двајца лидери на политички партии, новинари, како и други 
присутни во зградата. Општа оценка e дека полицијата потфрлила во справување со толпата 
и дека не презела никакви дејствија за безбедноста на Собранието.

Поаѓајќи од сериозноста на настанот и опасноста од негова ескалација, Народниот 
правобранител на 28.04.2017 година преку реакција најостро ги осуди случувањата и упадот 
во Собранието на Република Македонија, насилството врз пратениците и новинарските 
екипи. Истовремено го критикува непрофесионалното и селективно постапување на Минис-
терството за внатрешни работи, кое наместо да го спречи, го овозможи насилството.

Примената на двојните аршини во работата на овој орган ги потврди констатациите 
на Народниот правобранител за длабоката партизираност на ова Министерство, што е за 
секаква осуда. Народниот правобранител ја критикува инертноста на полициските сужбе-
ници кои иако беа присутни не реагираа, и дозволија насилство, а новинарите беа попречени 
во вршењето на својата работа и беше повредена слободата на медиумите. Народниот 
правобранител го повика Министерството за внатрешни работи неодложно да се воздигне 
над партиските интереси и на ефикасен и професионален начин да ја извршува својата 
функција во најдобар интерес на граѓаните.

Поради инволвирање во настаните во Собранието, беа приведени неколку пратеници, 
високи функционери на Министерството за внатрешни работи, како и други познати јавни 
личности. Во тој контекст, кон крајот на годината беше поднесена претставка од пратеничката 
група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, потпишана од 33 пратеници, 
во која беше наведено дека судот, обвинителството и полицијата ги пречекориле своите 
овластувања при присилното приведување на пратеници на споменатата политичка партија 
и коалиција. 

Народниот правобранител отвори постапка за истражување на случајот, писмено се 
обрати до Министерството за внатрешни работи, а изврши и посета на пратениците и на 
другите притворени лица во Затворот „Скопје“-Скопје, остварувајќи  увид во документацијата, 
разговор  со притворените и со службени лица во Затворот.

Министерството за внатрешни работи со допис го извести Народниот правобранител 
дека целокупната постапка за вршење претрес, приведување и спровод на пратениците е 
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извршена согласно одредбите од Законот за кривична постапка, а врз основа на претходно 
издадени наредби од судија на претходна постапка при Основен суд Скопје 1 Скопје. 

Народниот правобранител по разгледувањето на одговорот на Министерството за 
внатрешни работи и целокупната документација приложена кон истиот, како и од конста-
тираното при посетата на притворениците, утврди дека при приведувањето на пратениците 
и нивното лишување од слобода на 28.11.2017 година е повредено правото на пратенички 
имунитет и принципот на пресумција на невиност. 

Со оглед на констатираните повреди Народниот правобранител до министерот за внат-
решни работи достави Препорака, со која му препорача  да спроведе целосна постапка за 
испитување на постапувањето на полициските службеници при преземањето на полициските 
овластувања на 28.11.2017 година и по утврдената одговорност да ги санкционира прекр-
шителите на правата на пратениците. Министерството за внатрешни работи со допис го 
извести Народниот правобранител дека од проверките кои биле извршени од Одделот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди било констатирано дека целокупната 
постапка за вршење претрес, приведување и спровод на пратениците е извршена согласно 
одредбите на Законот за кривичната постапка и Законот за полиција. 

Анализирајќи го Законот за кривична постапка кој ги утврдува правилата со кои се 
овозможува правично водење на кривичната постапка и законита спроведена постапка, 
Народниот правобранител констатира дека, истиот не предвидува јасни и прецизни одред-
би за спроведување на судската наредба за приведување на лица на кои е потребно 
претходно да им се одземе инумитетот. Имено, во Законот нема одредба со која ќе се 
запрат дејствијата за приведување на лица кои уживаат имунитет, односно запирањето на 
постапката за приведување е регулирана само со подзаконски акт на Министерството за 
внатрешни работи. 

Според Народниот правобранител имунитетот како значаен правен институт загаран-
тиран во Уставот треба да биде регулиран и со закон на јасен и прецизен начин, односно 
да постои конзистентност на правната норма. Сепак, Народниот правобранител смета дека 
не смее да се приведуваат лица кои уживаат имунитет додека истиот не им биде одземен, 
а доколку дејствијето на приведување е започнато, постапката за приведување треба  да 
запре. 

Во врска со овој случај во канцеларијата на Народниот правобранител беа поденесени 
уште осум (8) други поединечни претставки од лица приведени за случувањата во Собра-
нието на 27 април, меѓу кои и претставка од висок функционер односно, поранешен 
министер за внатрешни работи. Во сите претставки доминираа наводите дека припадниците 
на полицијата  од Скопје, Куманово и Битола, кои учествувале во претресот на домовите 
и приведувањaта, ги прекршиле нивните уставни и законски права со тоа што постапиле 
спротивно на Законот за кривична постапка и законската регулатива на полициското рабо-
тење и кон нив се однесувале непрофесионално и нехумано. При приведувањето им биле 
ставени лисици на рацете, иако тие не пружиле никаков отпор, при што биле изложени 
на непријатности пред членовите на нивните семејства и пред други луѓе, а со ваквото 
однесување на полицијата им било повредено и човековото достоинство.

Веднаш по приемот на овие претставки, Народниот правобранител ги посети притво-
рените лица, но и се обрати до Министерството за внатрешни работи со барање да му се 
достави целокупната документација од службената евиденција, за секое приведено лице 
на 28 ноември. Министерството за внатрешни работи, односно министерот, во законски 
рок, одговори на сите барања на Народниот правобранител и му ги достави сите списи 
поврзани со дејствијата на полицијата, преземени за време на претресот во домовите на 
лицата и нивното приведување. По разгледување на целокупната документација, Народниот 
правобранител не констатира дека полициските службеници постапиле спротивно на 
законската регулатива и другите прописи кои ја регулираат работата на полицијата. Имено, 
на секое приведување и претрес на дом му претходи наредба за приведување на осомниче-
ниот, издадена од судија на претходна постапка, наредба и записник за претрес на дом, 
записник за поука на права, потврди за одземени предмети, извештај за употреба на средства 
за присилба, како и други списи од кои не можеше да се констатира повреда на правата 
на приведените лица. Од доставените списи Народниот правобранител констатираше дека, 
во случајот на притворениот поранешен министер за внатрешни работи е извршено нео-
властено фотографирање од страна на полициски службеник кој во тој период бил на 
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обезбедување на КПУ „Затвор Скопје“. Министерството за внатрешни работи утврдило дека 
полицискиот службеник со тоа што без согласност и знаење на притвореното лице од својот 
мобилен службен телефон извршил фотографирање, сторил потешка повреда на работниот 
ред и дисциплина за што е инициран предлог за поведување на постапка за утврдување 
на дисциплинска одговорност. Воедно, од страна на Министерството било известено и 
Основното јавно обинителство Скопје поради постоење на основано сомнение за сторено 
кривично дело од член 152 од Казнениот законик на Република Македонија, неовластено 
снимање. Дисциплинска постапка е иницирана и за друг полициски службеник кој извршил 
препраќање на фотографијата на притвореникот на социјалните мрежи. 

Покрај постоечката правна рамка (Законот за народниот правобранител и Законот 
за внатрешни работи) заради зајакнување на улогата на Народниот правобранител како 
надворешен контролен механизам над работата на полицијата во тек се и други измени 
на легислативата (Закон за следење на комуникации, Закон за полиција), со што преку 
зајакнување на капацитетите на институцијата и вклучување на експерти од граѓанскиот 
сектор, ќе се осигура надлежноста на Народниот правобранител да дејствува како механизам 
за граѓанска контрола на лицата со полициски овластувања и припадници на затворската 
полиција. 

Со измените на Законот за народниот правобранител во 2016 година на Народниот 
правобранител му е дадена надлежност да покрене иницијатива за поведување на дисци-
плинска или прекршочна постапка против службено или одговорно лице и да поднесе 
барање до надлежниот јавен обвинител за покренување на постапка заради утврдување 
на казнена одговорност против службено, односно одговорно лице, како и активно да 
учествува во постапката со право да даде предлози и мислења. При неговото постапување 
Народниот правобранител дополнително може да се повикува и на начелото на правичност.

Поаѓајќи од погоренаведената надлежност, во овој извештаен период, Народниот 
правобранител до надлежното Јавно обвинителство поднесе вкупно 5 (пет) барања за покре-
нување постапка за утврдување казнена (кривична) одговорност против познати унифор-
мирани полициски службеници, кои во вршењето на нивната служба сториле казниви дела 
против слободите и правата на човекот и граѓанинот. Поточно, четири кривични пријави се 
за кривичното дело - Малтретирање во вршење на службата (член 143 од Казнениот законик 
на Република Македонија) и една кривична пријава за кривичното дело - Противправно 
лишување од слобода (член 140 од Казнениот законик на Република Македонија).

Карактеристично за 2 кривични пријави за малтретирање во вршење на службата, е 
дека се иницирани по поднесени претставки од страна на здружение на граѓани од Скопје 
кое се грижи за сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници. Во 
овие претставки маргинализираните лица наведуваат дека Народниот правобранител треба 
особено да земе предвид дека тие се припадници на маргинализирана заедница и дека 
често се изложени на понижувачко однесување и постапување кое се базира на нивниот 
родов идентитет.

Бидејќи никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување и казнување, а членот 143 од Кривичниот законик на Република Македонија 
го инкриминира ваквото однесување на полициските службеници во вршење на нивната 
служба, Народниот правобранител сметаше дека поднесувањето на кривичните пријави 
е сериозен начин на постапување, со кој најсоодветно може да ги заштити правата на 
маргинализираните лица со различна сексуална ориентација во Републиката.

Во врска со кривичната пријава која се однесува на противправно лишување од слобода, 
во врска со познатиот настан на краткотрајно лишување од слобода на тројца припадници 
на политичката партија „Левица“, на јавен собир по повод протестот наречен „Анти-Нато“ 
на 30.07.2017 година во Скопје, по преземените мерки Народниот правобранител утврди 
дека Одделот за внатрешна контрола на Министерството за внатрешни работи реагирал со 
покренување на дисциплински постапки против полициските службеници кои извршиле 
противправно лишување на тројцата демонстранти, а Основното јавно обвинителство - 
Скопје отворило предмет и извршило распит на оштетените лица од наведениот настан, за 
што навреме го извести и Народниот правобранител.

Од наведените примери од предметното работење на Народниот правобранител произ-
легуваат неколку констатации во однос на работата на Јавното обвинителство по поднесе-
ните кривични пријави против полициски службеници. Имено, Јавното обвинителство се 
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уште е свртено кон известувањата што ги добива од органот за внатрешна контрола при 
Министерството за внатрешни работи, во однос со тие на Народниот правобранител. Меѓу 
другото, не ја вклучува жртвата на полициската бруталност на соодветен и професионален 
начин при постапката за утврдување одговорност на полициски службеник. Во тој контекст, 
Народниот правобранител укажува дека Јавното обвинителство треба со особено внимание 
и ангажираност да постапува по кривичните пријави во кои постојат основани индиции за 
повреда на членовите 2 и 3 од Европската конвенција за човековите права.

И понатаму останува забелешката дека органот за внатрешна контрола во Минис-
терството за внатрешни работи постапува субјективно кон припадниците на полицијата 
како лица вработени во државните органи и не е видлива сериозна намера за откривање 
и соодветно санкционирање на оние полициски службеници кои ги прекршиле правилата 
на службата и човековите слободи и права.

Иако во помал број, Народниот правобранител прими неколку поплаки од граѓани 
дека од страна на униформирани и неуниформирани полицајци им било повредено правото 
на неповредливост на домот и семејниот живот со постојани проверки дали на нивната 
адреса живеат лица што биле предмет на полициски потраги. 

Од друга страна, Народниот правобранител и понатаму ја следеше состојбата со задр-
жаните странски државјани во Прифатниот центар за странци на Министерството за внат-
решни работи во Скопје, што е всушност проблем со ограничување на слободите и правата 
на бегалците и мигрантите кои транзитираат низ територијата на Република Македонија.

Народниот правобранител неколку пати изврши редовни и вонредни посети на При-
фаниот центар за странци, лоциран во општина Гази Баба-Скопје. Зачестеноста на вак-
вите посети се должи на неоснованоста на задржување на бегалците и мигрантите што 
се на пропатување низ државата, за што Народниот правобранител редовно ја извес-
туваше јавноста преку негови соопштенија. 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 се ограничува нивната слобода на движење без конкретна легитимна цел дефи-
нирана со Уставот на Републиката и меѓународно ратификуваните конвенции. Поради 
ограничување на правата на задржаните странци спротивно на уставните и меѓународните 
норми, Народниот правобранител во текот на извештајната година до Министерството за 
внатрешни работи и неговиот министер 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.

Во работата на определени предмети, пред Народниот правобранител се постави пра-
шањето  дали прекршочните органи во состав на Министерството за внатрешни работи ја 
извршуваат нивната функција утврдена со повеќе законски прописи. 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. На тој начин се дерогираат правата на граѓаните за 
користење на ефективен правен лек и основното правило од Законот за прекршоците дека 
прекршочна постапка може да води и прекршочна санкција може да изрече само надлежен 
суд.

Се повторува констатацијата дека Законот за прекршоците против јавниот ред и мир 
содржи многу непрецизни одредби што овозможува 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. Законот за прекршоците, кој е 
процедурален закон за сите прекршоци, предвидува мандатно казнување само ако стори-
телот 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, што не е случај во многу предмети. Народниот правобранител и понатаму смета 
дека Законот за прекршоците против јавниот ред и мир треба да претрпи сериозни измени,  
при што акцент ќе се стави на заштитата на мирот и правата на граѓаните, а не на заштитата 
на полициските службеници. 

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 
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изменување и дополнување на Законот за полиција во насока на бришење на „Електричниот 
парализатор“ и „Гумените куршуми“ како средства за присилба. Исто така, почитувана е 
заложбата на Народниот правобранител за ограничување, односно забрана на употреба 
на средствата за присилба кон деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, лица со 
видлив инвалидитет и жени со видлива бременост.

Во врска со наведеното, Народниот правобранител достави мислење 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.

За Народниот правобранител не е доволно прецизирана одредбата од Законот за поли-
ција што се однесува на снимање (од страна на полицијата) на јавни места, која според 
Народниот правобранител, треба да биде применлива и спрема самите полициски службе-
ници, особено кога тие применуваат средства за присилба на јавни собири и спрема група на 
демонстранти. Сеопфатното снимање на јавните собири од страна на полицијата сигурно ќе 
придонесе не само за спречувањето и превенцијата на евентуалната полициска бруталност, 
туку и за зголемување на полициската одговорност. 

Во однос на Предлогот на Законот за следење на комуникациите, Народниот право-
бранител до Министерството за внатрешни работи достави позитивно мислење за предло-
жените надзорни тела за спроведување на мерките за следење на комуникациите во кои 
е наведен и Народниот правобранител. Исто така, Народниот правобранител смета дека 
воведувањето на повеќе надзорни тела за спроведувањето на мерките за следење на 
комуникациите во многу ќе придонесе за превенција и заштитата на основните човекови 
слободи и права.

• Постапката за приведување и лишување 
од слобода на лица кои уживаат имуни-
тет треба да биде регулирана на јасен и 
прецизен начин во Законот за кривична 
постапка, а не само со подзаконски акт 
како што е сега; 

• Во извршувањето на полициските рабо-
ти, полициските службеници доследно 
да го почитуваат и применуваат наче-
лото на презумција на невиност, а при-
мената на средствата за присилба да 
биде строго утврдена и контролирана 
согласно меѓународните акти и стан-
дарди;

• Јавното обвинителство навремено и 
соодветно да ги процесуира кривичните 
пријави на Народниот правобранител, да 
води квалитетни истраги за дејствијата 
преземени од полициските службеници и 
за овие дела да води посебна службена 
евиденција;

• Министерството за внатрешни работи 
да преземе мерки со цел да ја напушти 
арбитрерната пракса во прекршочната 
постапка, во која истовремено се јавува 
и како подносител на барањето и како 
прекршочен орган;

• Во Законот за кривична постапка 
отсуствуваат јасни и прецизни одредби 
за спроведување на судска наредба 
за приведување на лица на кои е 
потребно претходно да им се одземе 
имунитетот. Ова важно прашање е 
регулирано само со подзаконски акт на 
Министерството за внатрешни работи;

• При приведувањето и лишувањето 
од слобода на лица осомничени за 
вршење на кривично дело, припад-
ниците на полицијата недоволно водат 
грижа за начелото на презумција на 
невиност;  

• Продолжува појавата на омаловажу-
вање, понижување и брутално одне-
сување кон граѓаните од страна на 
одредени полициски службеници, 
кои сметаат дека тие треба да ги 
казнуваат граѓаните и другите лица 
при примената на полициските овлас-
тувања;

• Јавното обвинителство на Република 
Македонија, во однос на барањата 
на Народниот правобранител во 

Констатации Препораки
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Констатации Препораки
кои се бара утврдување на казнена 
одговорност на полициски службеници 
продолжува да доставува ненавремени 
и непрофесионални одговори;

• Органот за внатрешна контрола, 
криминалистички истраги и професи-
онални стандарди при Министерството 
за внатрешни работи не ги истражува 
во целост барањата на Народниот 
правобранител и поплаките на граѓа-
ните во врска со работењето на поли-
циските службеници, во постапката не 
ја вклучува жртвата на полициската 
бруталност и постапува субјективно 
и пристрасно кон припадниците на 
полицијата. Кај овој орган се уште 
отсуствува сериозна намера за 
откривање и казнување на вработени 
во Министерството кои ги прекршуваат 
уставните и законските права на граѓа-
ните;

• Комисиите за прекршоци во рамките 
на Министерството за внатрешни 
работи претставуваат типичен пример 
за арбитрарно казнување на граѓаните 
со оглед дека го дерогираат правото на 
користење на ефективен правен лек, 
но и основното правило од Законот 
за прекршоците дека прекршочна 
санкција може да изрече само 
надлежен суд; 

• Полициските службеници кои учес-
твуваат во поголеми акции на 
одржување на јавниот ред и мир и 
понатаму ги повредуваат основните 
слободи и права на граѓаните поради 
нивната недоволна обученост и 
неедуцираност во таа насока, како 
и поради непрецизното и недоволно 
усогласување на прописите кои ја 
регулираат употребата на средства 
за присилба со меѓународните акти и 
стандарди.ат

• Министерството за внатрешни работи 
да спроведе континуирани обуки и 
едукативни програми за полициските 
службеници кои учествуваат во поголеми 
акции на одржување на јавниот ред и 
мир и доследно да ги усогласи прописите 
за употреба на средства за присилба со 
меѓународните акти и стандарди заради 
избегнување на ситуации на повреда на 
човековите слободи и права.
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Државјанството како правна врска меѓу лицата и државата, а која е поврзана со низа 
други права на граѓанинот и понатаму претставува сероизен проблем за категоријата граѓани 
кои ги исполнуваат условите за стекнување со државјанство на Република Македонија, 
а не можат да го остварат тоа поради сложени бирократски постапки пред органите на 
Министерството за внатрешни работи, но и поради други причини. И во извештајната 
година, како и со години наназад, претставките за правото за државјанство беа најбројни 
во областа на граѓанските состојби.  

Недоволната соработка и комуникација на инволвираните органи за државјанство, 
особено на Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК) 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 и натаму резултира со непотребно одолжување на постапките за стекнување 
со државјанство. Правото за државјанство кое се утврдува во управна постапка согласно 
принципите на Законот за општа управна постапка во која се утврдени и роковите за 
одлучување кои се сведени во најкраток можен рок, непотребно се одолжува, а во некои 
случаи тоа може да трае и со години.

Долгогогодишното следење на состојбите во оваа област, како и праксата на Народниот 
правобранител потврдува дека во постапката за стекнувањето со државјанството на Репуб-
лика Македонија, Управата за безбедност и контраразузнавање со користење на дискрециони 
овластувања се става во улога на арбитар 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 УБК дава негативни мислења, не поради загрозување од страна 
на барателот на државјанството, туку поради необјасниви и необразложени причини. 

Пред Народниот правобранител и пред Управниот суд се уште е во постапка предмет 
на една жена која е родена во Република Македонија и е мајка на шест деца сите родени во 
земјата, а која не може да го оствари правото за државјанство, од причина што нејзиниот 
поранешен сопруг вработен во УБК влијае таа да добие негативно мислење од безбедносните 
служби. 

Во Република Македонија се уште е присутна категоријата на т.н. „затечени странци“ 
кои дошле во земјата по разни основи, а најмногу како бегалци од воените конфликти од 
земјите од поранешна Југославија. Овие лица, иако живеат подолг период во Републиката, се 
уште го немаат регулирано граѓанскиот статус согласно законите на Република Македонија. 

Европската конвенција за државјанство која во Република Македонија е во сила уште 
од 2003 година, се раководи од принципите никој да не остане без државјанство, овозмо-
жување стекнување со државјанство на сопружниците на нејзините државјани, барањата 
за стекнување за државјанство да се разгледаат 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 и волјата на брателот на правото. 
Иако овие Европски принципи во поголем дел се веќе вградени  во Законот за државјанство 
на Република Македонија, тие не се почитуваат доследно од страна 

Народниот правобранител континуирано укажува дека поседувањето на документи за 
лична идентификација (јавни исправи) се предуслов за остварување на повеќето права 
во политичкиот и правниот систем на државата, но дека одредени законски решенија го 
оневозможувааат нивното остварување. Така, повеќе од дваесет години од донесувањето 
на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните се уште во 
примена е одредбата според која „се смета дека граѓанинот има обезбедено стан за живеење 
ако тој или член на неговото семејство има вселив стан по основ на сопственост или договор 
за закуп во заверена форма од нотар“. Оваа одредба ги погодува  бездомните лица кои 
поради ограничувачкиот карактер на оваа одредба не можат да дојдат до личен документ за 
нивна идентификација, што е во спротивност со член 35 од Уставот на Република Македонија, 
согласно кој Републиката има должност да се грижи и да им даде помош на немоќните и на 
инвалидните лица. Според податоците со кои располага Народниот правобранител само во 
градот Скопје има над 200 бездомни лица.

ГРАЃАНСКИ СОСТОЈБИ И ДРУГИ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
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• Министерството за внатрешни работи 
доследно да ги почитува Европските и 
домашните принципи за стекнување со 
државјанство, при што разгледувањето 
и одлучувањето за барањата за држав-
јанство да биде во разумен временски 
рок;

• Министерството за внатрешни работи 
да пристапи кон измена и ставање во 
функција на законите и подзаконските 
акти од доменот на пријавување на 
фактичкото живеалиште-престојува-
лиште и издавање на лични документи 
на лицата кои спаѓаат во ранлива 
категорија, а за кои државата има 
уставна обврска за нивна грижа и 
заштита;

• Правото за стекнување со државјан-
ство на Република Македонија и пона-
таму претставува сериозен проблем, 
особено за лицата кои се родени во 
Републиката и имаат јаки и ефективни 
врски во неа; 

• Поставеноста и дискреционите права 
на Управата за безбедност и контра-
разузнавање и понатаму претставуваат 
сериозен проблем и главна пречка за 
ефикасното остварување на правото за 
државјанство; 

• Управата за водење на матичните 
книги и нејзините подрачни одделе-
нија недоволно соработуваат со 
Народниот правобранител и немаат 
капацитети за сервисна ориентација 

Констатации Препораки

Од тие причини, Народниот правобранител до Министерството за внатрешни работи 
и Министерството за труд и социјална политика достави Иницијатива за итна измена на 
закони и други подзаконски акти, со кои ќе се гарантираат остварувањето на статусните 
права на граѓаните, особено на најранливите категории кои не можат да обезбедат докази 
кои ги бараат актуелните прописи за граѓанските состојби. 

Двете министерства, односно, ресорните министри, одговорија позитивно на бара-
њата на Народниот правобранител, со тоа што се согласуваат дека има недостатоци и 
недоречености во Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните, Законот за лична карта и другите подзаконски прописи, кои негативно влијаат 
на квалитетот на постапките и остварувањето на правата на граѓаните и дека токму поради 
овие причини, во текот на 2018 година ќе пристапат кон измената на истите закони.

Бројни беа и претставките што се однесуваат на работата на органот надлежен за 
матичната евиденција на граѓаните - Управата за водење на матичните книги, особено 
неговото Одделение што ги опфаќа матичните подрачја за град Скопје и неговите општини. 
Како што е констатирано и во претходните извештаи, 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. Одделението не постапува по 
барањата на Народниот правобранител за доставување исправи од матичната евиденција 
во вид на изводи штоа Народниот правобранител го бара во име на граѓаните кои самите 
не се во состојба истото да го сторат, од најразлични причини.

Вработените во органите за матична евиденција не ги применуваат доследно одред-
бите 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.

Во однос на барањето подзаконските акти и обрасците за издавање на лични 
документи во Министерството за внатрешни работи на бошњачката заедница во Република 
Македонија за пишување на нивниот јазик и писмо, како Босански, а не Бошњачки како 
што е наведено во министерот за внатрешни работи го извести Народниот правобранител 
дека Министерството веднаш презело соодветни активности со цел 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“, но и покрај протекот 
на подолг временски период истото се уште не е реализирано.
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Констатации Препораки

Претставките од правосудството повторно беа најмногубројни, а скоро половината 
се однесуваа за заштита на правата на граѓаните во постапките за извршување, кои ги 
спроведуваат извршителите. Останатите претставки се однесуваа на работата на јавното 
обвинителство, основните, апелационите, Врховниот суд на Република Македонија и другите 
правосудни органи и сосема мал број претставки за работата на адвокатите и нотарите.

Народниот правобранител во овој сегмент од работењето ако се изземат претставките во 
кои граѓаните изразуваат незадоволство и сомнеж во начинот на кој се донесени правосилни 
судски одлуки, во поединечни предмети, во континуитет констатира одолжување на постап-
ките и непочитување на принципот за судење во разумен рок и соодветните одредби од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи. 

Причините за таквата состојба, која е на штета на ефикасното остварување и заштита 
на правата на граѓаните за правично и фер судење, се од различен објективен и субјективен 
карактер.

Конкретно, тие произлегуваат од често менување на судечките судии, одложување 
на рочиштата и расправите поради немање услови за нивно одржување, пречекорување 
на службената должност со несовесно и ненавремено извршување на судската функција и 
дозволување злоупотреба на правата, кои странките или нивните полномошници ги имаат. 
Воедно, има и појави на непрофесионално однесување и работење на судската админи-
страција со постапување спротивно на одредбите од судскиот деловник при администрирање 
со предметите или со барањата и поднесоците на странките итн.

Покрај тоа, регистрирани се и случаи на непочитување на роковите во кои треба да 
биде донесена одлука од некои основни судови, а тоа претставува константа во работењето 
на Апелациониот суд Скопје и Врховниот суд. Од негова страна, исто така, спротивно на 
законските прописи и натаму се одолжуваат постапките по барањата за заштита на правото 
за судење во разумен рок бидејќи, по истите не одлучува во определениот рок, скоро 
секогаш со образложение дека не му се доставени или дека не може да ги обезбеди списите 
од предметите. 

Народниот правобранител раководејќи се исклучиво од потребата за заштита на правата 
и правните интереси на граѓаните, интервенираше во судовите кои ја воделе постапката, 
предметите, заедно со нивните списи, да бидат доставени до Врховниот суд за натамошно 
одлучување.

ПРАВОСУДСТВО

кон остварување на правата и интере-
сите на граѓаните;

• Ненавременото и неквалитетното изда-
вање на лични исправи на граѓаните 
негативно влијае во остварувањето 
на нивните други битни слободи 
и права (право на докажување на 
идентитет, право на гласање, слобода 
на движење, и низа други социјални 
права); 

• Припадниците на бошњачката заедни-
ца се уште не можат барањата за 
издавање на лични документи да ги 
остварат на својот мајчин босански 
јазик.

• Владата на Република Македонија да 
преземе мерки, органот за водење 
на матичните книги и подрачните 
одделенија редовно и брзо да одгова-
раат на барањата и укажувањата на 
Народниот правобранител и да бидат 
сервисно ориентирани кон барањата 
на граѓаните за издавање исправи од 
матичната евиденција;

• Министерството за внатрешни работи 
за припадниците на бошњачката 
заедница веднаш да ги стави во 
функција обрасците на барањата за 
издавање на лични докумнети на 
нивниот мајчин босански јазик.
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Во одредени граѓански судови, Народниот правобранител констатира загрижувачка 
состојба за предметите за издавање платен налог поради нестручно и несовесно извршување 
на судската функција и несоодветен начин на организирање на работата. 

Имено, наместо согласно одредбите од Законот за парничната постапка, навремено 
да бидат процесуирани и решени, таквите предмети се чувале во фиоките на граѓанските 
судови. Најочигледен пример за вакво грубо прекршување на принципот за судење во 
разумен рок, Народниот правобранител утврди во Основниот суд во Струмица, каде воопшто 
не било постапувано од 5 до 10 години.

Последиците од ваквиот волунтаризам и (не)работење, доколку тужбите/платните на-
лози во меѓувреме бидат уважени, ќе одат на директна штета на граѓаните и тоа без нивна 
вина, од причина што покрај главниот долг ќе треба да платат огромни средства за камата 
и трошоци.

Она, што загрижува е фактот што ниту една од надлежните институции, пред се 
Судскиот совет на Република Македонија, не ја забележале оваа појава иако станува збор 
и за долг временски период и за голем број на предмети.

Отсуството на квалитетен и ефикасен систем на бесплатна правна помош, доведува 
граѓаните од Народниот правобранител да бараат и да добиваат правен совет и помош за 
тоа каде треба да се обратат, пред кој судски орган можат да остварат одредено право, 
роковите во кои може да се преземат одредени дејства и слично.

Следствено и оваа извештајна година, анализата на предметното работење, покажува 
дека продолжува праксата на неефикасно работење на управните судови и одолжување на 
постапките, поради немање квалитетна комуникација со органите на државната управа и 
странките и губење огромен временски период за комплетирање на предметите. 

Особено загрижува околноста што од управните судови и од органите на државната 
управа, со години воопшто нема иницијатива за имплементација на механизми за забрзување 
на меѓусебната комуникација, како што никој од засегнатите не презема ниту дејства за 
утврдување одговорноста зошто ефикасно и квалитетно не се постапува во управно-судската 
заштита на правата на граѓаните. 

Според Народниот правобранител, подобрување на состојбите не може да се очекува 
без утврдување одговорност и последици, ако отсуствува квалитет во работењето и без 
постоење ефикасни механизми за контрола дали, кога, кому и како се врши експедирањето/
доставата на одлуките и предметите.

Сериозен проблем за остварувањето на правата на граѓаните претставува и неможноста 
управните судови да обезбедат извршување на нивните одлуки од органите на државната 
управа, поради што предметите по неколкупати се враќаат на нивна надлежност. Неспорна 
е констатацијата дека овие судови придонесуваат за создавање на таква состојба, бидејќи 
во работењето не ги користат законските овластувања да одржуваат јавни расправи и 
аналогно на тоа, мериторно да одлучуваат.

По однос на претставките поднесени против јавното обвинителство, Народниот правобра-
нител најчесто констатира состојба на одолжување на постапките. Притоа, наместо да му 
ги обезбедат сите докази, податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост 
и да му овозможат спроведување на постапката, обвинителствата скоро без исклучок, до 
Народниот правобранител доставуваа формални, нецелосни и крајно несоодветни одговори. 
На пример дека,  „по кривичната пријава се уште се постапува и дека по прибавувањето на 
сите докази, ќе биде донесена соодветна јавнообвинителска одлука“.

Од таквите одговори воопшто не може да се утврди дали, кога, кои и какви поединечни 
дејства биле преземени, почнувајќи од денот на поднесувањето на кривичната пријава, 
ниту пак, може да се утврди карактерот на причините (објективни или субјективни), зошто 
се уште не е донесена конечна јавно обвинителска одлука.

Претставките против Судскиот совет, Советoт за утврдување на факти и покренување 
постапка за утврдување одговорност на судија и Адвокатската комора, беа поднесени поради 
недобивање одговор во врска со барања на граѓани за утврдување нестручно и несовесно 
работење на судии или за сторен дисциплински престап од адвокати.

Со измените и дополнувања на Законот за народниот правобранител, кои стапија во 
сила во март 2017 година, а заради обезбедување претпоставки за ефикасна заштита на 
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• Целосно испитување и утврдување 
поединечна одговорност за грубото 
прекршување на принципот за судење 
во разумен рок по предметите за 
издавање платен налог, произлезени 
од нестручно и несовесно извршување 
на судската функција и несоодветен 
начин на организирање на работата;

• Да се преземат мерки за ефикасно 
остварување на управно-правната 
заштита на правата на граѓаните, 
да се воспостави редовна и активна 
соработка меѓу сите релевантни 
институции, како и мерки за 
забрзување на административните 
процедури;

• Измени на одредбите од Законот за 
управните спорови со цел воведување 
императивни одредби за задолжително 
одржување јавни расправи и меритор-
но одлучување за управните работи;

• Јавните обвинителства да соработуваат 
со Народниот правобранител и да му 
ги обезбедат сите докази, податоци 
и информации, без оглед на степенот 
на доверливост и да му овозможат 
спроведување на постапката;

• Непречено остварување на надлеж-
носта на Народниот правобранител 
да дејствува како пријател на судот, 
со право да учествува на рочишта, да 
дава предлози и мислења, кои судот 
треба да ги земе предвид, од страна на 
сите судии без какви било условувања.

• Нестручно и несовесно извршување 
на судската функција и несоодветен 
начин на организирање на работата 
во однос на предметите за издавање 
платен налог;

• Неефикасно работење на управните 
судови и одолжување на постапките, 
како и непочитување на нивните 
одлуки од органите на државната 
управа бидејќи, наместо да постапу-
ваат согласно изнесените правни 
ставови и дадени укажувања тие 
носат исти одлуки, како претходно 
поништените;

• Јавните обвинителства до Народниот 
правобранител доставуваат формални, 
нецелосни и крајно несоодветни 
одговори за нивното постапување по 
одредени кривични пријави; 

• За предметите по кои Народниот 
правобранител бара да дејствува 
како пријател на судот, од страна на 
судиите истото не му се овозможува 
и го информираат дека може да 
присуствува само како јавност, а не 
како предвидува Законот за народен 
правобранител со овластувања да 
учествува во сите фази од постапката, 
со право да дава предлози и мислења, 
кои судот треба да ги земе предвид. 
Нивно образложение е дека тоа не 
е пропишано во процесните закони- 
пракса која мора да престане затоа 
што грубо ја попречува работата на 
Народниот правобранител.

Констатации Препораки

уставните и законски права на граѓаните, Народниот правобранител доби надлежност да 
дејствува како пријател на судот, со овластувања да учествува во сите фази од постапката, 
со право да дава предлози и мислења, кои судот треба да ги земе предвид.

Народниот правобранител во неколку случаи побара да се вклучи во постапките, 
меѓутоа од страна на претседатели на судови и судии кои ги водат предметите не му беше 
дозволено да дејствува како пријател на судот. Имено, според нив Народниот правобрани-
тел на рочиштата може да присуство само како јавност, а не како што предвидува Законот за 
народен правобранител со овластувања да учествува во сите фази од постапката, со право 
да дава предлози и мислења, кои судот треба да ги земе предвид. Нивно образложение е 
дека тоа не е пропишано во процесните закони - пракса која мора да престане, затоа што 
грубо ја попречува работата на Народниот правобранител.
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Анализата од предметното работење на Народниот правобранител и во текот на 2017 
покажа дека голем дел од граѓаните побараа интервенција во врска со спроведување на 
постапките на извршување.

Како и претходните години и оваа година, во најголем број случаи граѓаните бараа 
интервенција за постапки за извршување во кои како доверители се јавуваа јавните 
претпријатија или компании со државен и приватен капитал, најчесто даватели на одредени 
услуги, кои бараат наплата на долгови за комунални, телекомуникациски, кредитни и други 
услуги, како и за користење на електрична енергија, топлинска енергија и вода.

Во поднесените претстaвки до Народниот правобранител, како најчести основи за 
повреда на правата на граѓаните беа наведени: ненавремено или воопшто неинформирање за 
постоењето на долгот од страна на извршителот (информацијата за тоа граѓаните ја добиваат 
од страна на банките при обидот да подигнат парични средства од трансакциските сметки 
кои им се блокирани), недоставување на налог за извршување од страна на извршителот, 
застареност на долгот со кој граѓаните се задолжени во постапката за извршување. Покрај 
ова, во налозите за извршување се опфатени побарувања кои веќе биле платени од страна 
на граѓаните, недоследности при спроведување на постапката за извршување во насока на 
наплата на долг од примања кои согласно Законот за извршување се изземени/ограничени 
од извршување, а исто така, како основ за повреда на правата на граѓаните беше наведено 
и реализација на постапката на извршување, иако за конкретниот случај се уште била во 
тек постапка по жалба/приговор пред надлежен суд.

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

Во најголем број случаи, извршителите постапуваа по укажувањата на Народниот 
правобранител, со што се надминуваа неправилностите при спроведување на постапката 
за извршување. Тоа најчесто беа случаи во кои постапката на извршување се спроведува 
врз примања стекнати по основ на социјална парична помош, минимална пензија, пензија 
и додатоци од странство, 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. Во мал број случаи дел од извршителите 
не го испочитувале укажувањето и препораката на Народниот правобранител и затоа 
Народниот правобранител ги критикуваше нивните постапки јавно во медиумите.

Во дел од случаите за кои постапуваше Народниот правобранител се утврди дека 
постапката за извршување се спроведувала согласно Законот за извршување и Тарифата 
за награди и други трошоци за работа на извршителите, иако граѓаните наведуваа дека 
трошоците со кои се задолжени во налозите за извршување се превисоки, а некогаш дури 
и повеќекратно го надминуваат износот на главниот долг.

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. 

Симптоматично за таквите случаи е дека и нотарите и извршителите во најголем дел 
од постапките доставуваат докази до Народниот правобранител дека навремено и уредно 
ги известиле должниците за постапката или дека биле направени обиди за достава на 

ПОСТАПКИ ПРЕД ИЗВРШИТЕЛИТЕ
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известувањата по пошта, но најчесто должниците не биле најдени на домашна адреса.
Конкретно, тие произлегуваат од често менување на судечките судии, одложување 

на рочиштата и расправите поради немање услови за нивно одржување, пречекорување 
на службената должност со несовесно и ненавремено извршување на судската функција 
и дозволување злоупотреба на правата, кои странките или нивните полномошници ги 
имаат. Воедно, има и појави на непрофесионално однесување и работење на судската 
администрација со постапување спротивно на одредбите од судскиот деловник при 
администрирање со предметите или со барањата и поднесоците на странките итн.

Покрај тоа, регистрирани се и случаи на непочитување на роковите во кои треба да 
биде донесена одлука од некои основни судови, а тоа претставува константа во работењето 
на Апелациониот суд Скопје и Врховниот суд. Од негова страна, исто така, спротивно 
на законските прописи и натаму се одолжуваат постапките по барањата за заштита на 
правото за судење во разумен рок бидејќи, по истите не одлучува во определениот рок, 
скоро секогаш со образложение дека не му се доставени или дека не може да ги обезбеди 
списите од предметите. 

Народниот правобранител раководејќи се исклучиво од потребата за заштита на 
правата и правните интереси на граѓаните, интервенираше во судовите кои ја воделе 
постапката, предметите, заедно со нивните списи, да бидат доставени до Врховниот суд за 
натамошно одлучување.

Во одредени граѓански судови, Народниот правобранител констатира загрижувачка 
состојба за предметите за издавање платен налог поради нестручно и несовесно извршување 
на судската функција и несоодветен начин на организирање на работата. 

Имено, наместо согласно одредбите од Законот за парничната постапка, навремено 
да бидат процесуирани и решени, таквите предмети се чувале во фиоките на граѓанските 
судови. Најочугледен пример за вакво грубо прекршување на принципот за судење во 
разумен рок, Народниот правобранител утврди во Основниот суд во Струмица, каде 
воопшто не било постапувано од 5 до 10 години.

Последиците од ваквиот волунтаризам и (не)работење, доколку тужбите/платните 
налози во меѓувреме бидат уважени, ќе одат на директна штета на граѓаните и тоа без 
нивна вина од причина што покрај главниот долг ќе треба да платат огромни средства за 
камата и трошоци.

Она, што загрижува е фактот што ниту една од надлежните институции, пред се 
Судскиот совет на Република Македонија, не ја забележале оваа појава иако станува збор 
и за долг временски период и за голем број на предмети.

Отсуството на квалитетен и ефикасен систем на бесплатна правна помош, доведува 
граѓаните од Народниот правобранител да бараат и да добиваат правен совет и помош за 
тоа каде треба да се обратат, пред кој судски орган можат да остварат одредено право, 
роковите во кои може да се преземат одредени дејства и слично.

Следствено и оваа извештајна година, анализата на предметното работење, покажува 
дека продолжува праксата на неефикасно работење на управните судови и одолжување на 
постапките, поради немање квалитетна комуникација со органите на државната управа и 
странките и губење огромен временски период за комплетирање на предметите. 
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• Извршителот, да не презема мерки 
за наплатата на долгот со кој е за-
должен должникот во постапките за 
извршување, без уредно и навремено 
да го информира должникот за пос-
тапката на извршување;

• Да не се применуваат мерките за 
присилна наплата на долгот (блоки-
рање на трансакциските сметки) во 
постапките за извршување, се додека 
извршителот не добие информација за 
основот на примања кои ги остварува 
должникот;

• Да се почитуваат одредбите од Законот 
за извршување при спроведување на 
постапката за извршување и при тоа 
да се води сметка и за егзистенцијата 
на должникот и неговото семејство;

• Да се направат квалитетни измени на 
Законот за извршување, кои ќе бидат 
во интерес на граѓаните, а во насока 
на  надминување на проблемот со 
превисоките трошоци за извршување и 
за камата на долгот;

• Во Законот за извршување да се 
регулира - средствата од додатоци/
субвенции за поддршка на развојот за 
земјоделство и сточарство, да не бидат 
предмет на извршување.

• И оваа извештајна година подноси-
телите се жалеа на блокирање на 
нивните трансакциски сметки без да 
бидат информирани дека против нив 
е покрената постапка за плаќање 
на долгот и истите се задолжени со 
извршно решение. Ваквата постапка 
дополнитело ги изложува граѓаните на 
трошоци кон банката заради наплата 
на деблокирање на трансакциската 
сметка;

• Висината на средства за трошоците 
за извршувањето како и за висината 
на каматите, повторно се предмет на 
претставките доставени до Народниот 
правобранител кои сметаат дека 
таквите трошоци се превисоки за нив, 
а често трошоците го надминуваат 
износот и на главниот долг;

• Примањата стекнати по основ на соци-
јална помош, минимална пензија, 
законска издршка или привремена 
невработеност, кои со Законот за 
извршување се изземени од присилна 
наплата и оваа година беа предмет 
на извршување, но во помал број за 
разлика од претходната извештајна 
година;

• Има случаи кога средствата остварени 
врз основа на додатоци/субвенции за 
поддршка на развојот за земјоделство 
и сточарство кои се доделуваат едно-
кратно, се предмет на извршување, а 
начинот на извршување врз нив не е 
регулиран во Законот за извршување.

Констатации Препораки

ИЗБИРАЧКИ ПРАВА

Народниот правобранител имајќи предвид дека во 2017 година се одржуваа локални 
избори, по сопствена иницијатива и по поднесени претставки на граѓани, преземаше дејства 
со цел промоција и заштита на избирачкото право. Оттука, а врз основа на спроведената 
постапка по поединечните претставки на граѓани за повреда на избирачкото право, 
Народниот правобранител како и за претходните изборни циклуси, констатира состојба на 
неправилности и повреда на избирачкото право, во неколку сегменти. 

Имено, одреден број граѓани поради системски пропуст на Министерството за внатрешни 
работи (МВР) и Државната изборна комисија (ДИК), беа избришани од Избирачкиот список, 
само затоа што важноста на нивните лични карти или патни исправи ќе им истече во 
периодот по распишувањето на изборите. Конкретно, иако на денот на распишувањето 
на локалните избори (06.08.2017 година), лицето има важечка лична карта, со рок на 
важност до 07.10.2017 година и истата во меѓувреме ја обновува (што неспорно значи дека 
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на денот на изборите има важечка лична карта), сепак беше избришан од Избирачкиот 
список. 

Притоа, овие лица доколку сакаат да бидат запишани во Избирачкиот список, се 
инсистира да поднесат барање за време на јавниот увид, а доколку не се јават во подрачното 
одделение на ДИК или месната канцеларија на подрачјето на живеење во периодот додека 
трае јавниот увид, остануваат незапишани во Избирачкиот список. 

Според Народниот правобранител со ова  директно се повредува Уставот на Република 
Македонија согласно чиишто одредби 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, со исклучок на лицата на кои им е одземена деловната способност. 
Воедно, се постапува и спротивно на  Изборниот законик, во кој  е определено дека личниот 
идентитет, избирачот го докажува единствено со лична карта или патна исправа.

Следствено, за секој изборен циклус реализиран последните неколку години, голем број 
од лицата кои се наоѓаат на издржување казна затвор не се наоѓаат на Избирачкиот список, 
најчесто поради тоа што не поседуваат важечки лични карти. Народниот правобранител 
истото го потврди и со неколку непосредни увиди извршени на денот на гласањето во 
најголемиот затвор во Република Македонија КПУ Идризово. Имено, за последните локални 
избори од вкупно 1810 лица, кои се наоѓаат на издржување казна затвор во Идризово од 
ДИК во Избирачкиот список беа  запишани само 955.

Во оваа смисла, Управата за извршување на санкции до ДИК не доставува комплетен 
список на затвореници кои имаат право да гласаат, а отсуствува каква било координација 
и соработка помеѓу затворската управа и ДИК во насока на овие лица да им се овозможи 
навремено да извршат замена на личните карти преку повикување мобилна екипа на МВР. 
Покрај тоа, недостасува сеопфатна и точна службена евиденција за сите лица кои се во 
притвор или затвор, со нивен матичен број и датум на истекување на важноста на нивната 
лична карта,  која евиденција ќе придонесе навремено да се иницира постапка пред МВР 
за издавање нови лични карти.

Исто така, никој од надлежните, а првенствено затворската управа, не преземаат 
дејства затворениците во континуитет и навремено да се информираат за начинот како 
може да им се обезбедат лични исправи, па мобилната екипа на МВР се повикува исклучиво 
во случај само ако затвореник лично побара да му биде овозможено да му се издаде лична 
исправа.

По однос на остварувањето на избирачкото право на категоријата немоќни или болни 
лица, ДИК истото го усложнува со оглед на тоа што во краток временски период пред 
започнувањето на гласањето со интерен акт-упатство определува кој може да се смета 
за немоќно или болно лице, го пропишува начинот како тие ќе гласаат и ги определува 
условите кои треба да ги исполнат, односно кои и какви докази треба да доставуваат до 
изборните органи. Од оваа категорија на лица се бара да доставуваат известување до ДИК, 
како за првиот, така и за вториот круг на гласање.

Од друга страна, Изборниот законик е сосема јасен и пропишува дека ако немоќно или 
болно лице сака да гласа, потребно е само да ја извести општинската изборна комисија, 
најдоцна седум дена, пред денот определен за гласање, без дополнителни условувања.

Едновремено, ДИК за оваа категорија гласачи има нееднаков-дискриминирачки 
третман, од причина што не овозможува нивен целосен опфат, односно сите лица кои 
припаѓаат на оваа категорија, да може да гласаат во местото каде престојуваат.

Така, воопшто не може да гласаат во местото каде се наоѓаат лицата сместени во 
старски домови, центри за рехабилитација, душевни болници, клинички центри и слични 
установи, во геронтолошки заводи или кои се наоѓаат на подолготрајно лекување во 
болници и други медицински установи. 

Согласно домашното законодавство и релевантните меѓународни документи, државата 
преку отстранување на сите административни пречки треба да обезбеди избирачките права 
да им бидат достапни на сите граѓани, вклучително и на тие со инвалидитет и на лицата 
лишени од слобода.

Согласно член 31 став 2, точка 28-г од Изборниот законик, ДИК го објавува Изби-
рачкиот список на својата веб-страница со следните податоци име, презиме, и адреса на 
избирачите. Воедно е предвидено дека секој граѓанин има право да поднесе барање до 
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• Да се изврши измена и дополнување 
на Изборниот законик со цел Минис-
терството за внатрешни работи (по 
заклучувањето на Избирачкиот список 
до ДИК да доставува извештај, со 
податоци за  обновени или целосно 
нови лични карти со променето живе-
алиште, или презиме, на лица кои во 
меѓувреме станале полнолетни;

• Со цел навремено да бидат запишани 
во Избирачкиот список и непречено 
да го остварат своето избирачко 
право, да се регулираат модалитетите 
за обновување на личните карти на 
сите избирачи што се на издржување 
казна затвор во казнено поправните 
и воспитно поправните установи во 
континуитет, односно пред датумот на 
изминување на нивната важност; 

• Да се отстранат сите административни 
пречки и да се изнајдат адекватни 
решенија за да се обезбедат услови 
од нормативен и материјален аспект, 
лицата сместени во старски домови, 
центри за рехабилитација, душевни 
болници, клинички центри и слични 

• Одредени лица иако на денот на 
распи-шувањето на изборите имаат 
важечки лични карти/пасоши, а во 
меѓувреме извадиле и нови, поради 
системски пропуст од Државната 
изборна комисија (во натамошниот 
текст: ДИК), се бришат од Единстве-
ниот избирачки список и не може да го 
остварат избирачкото право;

• 30 до 50% од лицата кои се наоѓаат 
на издржување казна затвор, не 
може да гласаат од причина што не 
се запишани, односно ги нема на 
Избирачкиот список;

• Дискриминација за лица од категори-
јата болни и немоќни бидејќи, без 
постоење објективни околности од 
ДИК, воопшто не се овозможува 
избирачкото право да го остварат 
во местата каде подолго или трајно 
престојуваат - старски домови, центри 
за рехабилитација, душевни болници, 
клинички центри и слични установи, 
во геронтолошки заводи или кои се 
наоѓаат на подолготрајно лекување во 
болници и други медицински установи;

Констатации Препораки

ДИК да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини.
Апликацијата на ДИК за проверка на Избирачкиот список, достапна на веб страницата 

(https > izbirackispisok. gov. mk Search. aspxtype = addres), овозможува јавен увид и во 
адресите на сите физички лица, жители на Република Македонија, запишани во Избирачкиот 
список.

При пребарувањето по критериум „адреса“, ако се одбегне внесувањето на филтрите 
„улица и број“, а се внесат само опциите на општина и населено место, се добива листа 
со име и презиме и целосна поштенска адреса на сите граѓани запишани во избирачкиот 
список, од целата општина и населено место. На тој начин, ако се повтори процедурата за 
сите општини во Република Македонија, на јавен увид ќе бидат имињата и презимињата, 
заедно со личните поштенски адреси на сите граѓани на Република Македонија, запишани во 
Избирачкиот список. Доколку пак се пребарува по име и презиме, а се одбегнат сите други 
филтри за избор, апликацијата нуди јавен увид на сите граѓани на Република Македонија 
запишани во избирачкиот список, а со тоа име и презиме на нивните поштенски адреси.

Вака поставената апликација создава ризик личните податоци да бидат употребени 
и за други цели, со што пак, секако дека ќе се повреди уставното и законското право за 
заштита на личните податоци на граѓаните, факт што е констатиран и од Дирекцијата за 
заштита на личните податоци.

Притоа, постојното решение кое обезбедува право секој граѓанин  да поднесе барање 
до ДИК да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни при-
чини, Народниот правобранител го смета како несоодветно. Впрочем, сигурно дека може 
да се обезбедат законски и технички претпоставки објавувањето на личните податоци во 
Избирачкиот список и електронскиот пристап до личните податоци преку веб страницата на 
ДИК да се врши на начин што не на сите лица, туку единствено на субјектите на личните 
податоци ќе им се овозможи увид и проверка на своите податоци во Избирачкиот список.
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Констатации Препораки
• Нарушување и повреда на правото 

за заштита на личните податоци на 
граѓаните при електронскиот пристап 
до Избирачкиот список.

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;

• Законски да се ограничи можноста за 
злоупотреба на личните податоци при 
електронскиот пристап до Избирачкиот 
список.

ПРАВА НА БЕГАЛЦИ/МИГРАНТИ

Почитувањето на правата на мигрантите и бегалците и во текот на 2017 година беше 
едно од прашањата на коишто Народниот правобранител како Национален превентивен 
механизам (НПМ) му посвети особено внимание. 

Годината ја обележа главно политиката на затворени граници прифатена и спрове-
дувана и од македонските власти. Ваквата политика претставува директно погазување на 
принципите на бегалското право предвидени во Конвенцијата за статусот на бегалците 
и во останатите меѓународни документи на коишто Македонија е потписничка. Оваа 
политика, исто така предизвика влошување на и онака тешката ситуација на лицата кои 
бараат меѓународна заштита, преку потикнувањето на илегалната миграција заедно со 
сите безбедносни ризици кои ги носи по животот и безбедноста на мигрантите и бегалците.

НПМ изврши вкупно 30 превентивни посети, од кои 10 во Прифатниот транзитен 
центар „Табановце“, 7 во Прифатниот транзитен центар „Винојуг“, 7 во Прифатниот центар 
за странци во Гази Баба, 4 во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, 1 
посета на с. Лојане и с. Ваксинце, како и посета на бегалците од Косовската криза сместени 
во Визбегово.

НПМ констатира дека и во извештајната година проблемот со незаконитото задржување 
на лицата во Центарот за странци се уште остана нерешен. Имено, продолжува праксата 
лицата да се задржуваат во Центарот со решенија на Министерството за внатрешни работи 
заради утврдување на идентитет и покрај тоа што единствено надлежен да донесене 
решение за задржување по тој основ е исклучиво судот.

Една од главните забелешки на НПМ кои беа истакнати во посебните извештаи е 
недостатокот на информации за лицата во однос на времетраењето и причините за задр-
жувањето. Иако на задржаните лица им се дадени примероци од решенијата за нивно 
задржување коишто се на македонски и англиски јазик, поради необезбедување на 
преведувач, голем дел од лицата што не разбираат македонски и англиски јазик, не се 
запознаени со содржината на решенијата, така што вообичаено не можат да го искористат 
правото на вложување на жалба. Воедно, овие лица не се запознаени и со правилата 
за куќниот ред во Центарот, иако истите се јавно истакнати на повеќе видни места во 
сместувачките капацитети.

НПМ утврди дека лицата задржани во Центарот немаат можност да користат прошетки 
надвор од просториите. Имено, иако правото на прошетка е предвидено во Правилникот 
за куќниот ред на установата, сепак поради недостаток на персонал и несоодветната 
инфраструктура на Центарот, ова право задржаните лица не можат да го остварат.

Во однос на постапката за пристап до право на азил, Националниот превентивен 
механизам констатира дека поголемиот број од задржаните лица се запознаени со можноста 
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да поднесат барање за признавање право на азил во Република Македонија, но можноста 
да го искористат ова право им е дадена по нивното сведочење пред соодветниот суд во 
постапките што се водат против трети лица.

При една од посетите во Прифатниот центар, Тимот на Националниот превентивен меха-
низам се соочи со обид на службените лица да го прикријат задржувањето на 5 странски 
државјани и да го попречат извршувањето на мандатот на НПМ. Имено, при спроведувањето 
на посетата, тимот на НПМ затекна пет лица со потекло од Сирија, чие присуство не беше 
евидентирано во официјалната евиденција, во простории заклучени со катанец за кои 
Управителот на Центарот тврдеше дека се празни. Од извршениот разговор со овие лица 
беше констатирано дека тие биле спроведени во Центарот без да бидат информирани за 
причините за приведувањето и задржувањето, без да им биде дадена поука за нивните 
права, а истите биле оставени и неколку часа без храна и вода. НПМ упати забелешки 
за целокупниот третман и постапувањето и даде директна препорака и побара нивно 
ослободување, што беше прифатено и лицата беа ослободени.

За незаконското задржување на лица, неевидентирањето на задржани лица спротивно 
на законските одредби, како и за попречувањето на мандатот на НПМ преку давање на 
лажни информации за бројната состојба на задржани лица и обид за нивно прикривање, 
НПМ ја информираше јавноста на брифинг со новинари. Истовремено упати и барање до 
министерот за внатрешни работи да преземе итни мерки за преиспитување на работењето 
во Центарот и утврдување одговорност на управителот. 

Од Министерството за внатрешни работи беше добиен одговор, во кој ситуацијата со 
противзаконски задржаните сиријски државјани се правда со наводно нивно задржување 
поради хумани причини и заради пружање на  помош во вид на храна и сместување, но, 
доколку е така останува нејасно зошто лицата се држеа заклучени во просторија?

Во текот на 2018 година, Тимот на НПМ утврди дека Министерството за труд и социјална 
политика не прифаќа сместување на  ранливи категории на лица кои не се баратели на 
азил во т.н. Безбедносна куќа и изразува загриженост поради исклучувањето на можноста 
за сместување на останатите ранливите категории лица во алтернативните објекти за 
сместување. 

Во текот на извештајната година во повеќе наврати се преземени градежни активности 
за реновирање на просториите за сместување во Центарот, а исто така, како резултат на 
донации од повеќе домашни и меѓународни организации, Центарот е соодветно опремен со 
кујнски апарати и останата бела техника. Сепак ваквите подобрувања не ја исклучуваат 
потребата од дислокација на Центарот, за што Националниот превентивен механизам 
повеќепати даде препораки во посебните извештаи доставени до Министерството за 
внатрешни работи, со оглед дека овој објект инфраструктурно не ги задоволува стандардите 
за задржување на лица.

Од спроведените посети во Прифатниот центар за баратели на азил, Тимот на НПМ 
констатира дека и во текот на оваа година еден од најсериозните проблеми претставува 
квалитетот и колечеството на храна што им се обезбедува на лицата сместени во Центарот. 

Покрај храната, за време на разговорите со лицата сместени во Центарот, како проблем 
беше истакнат и оштетувањето на надворешната ограда на Центарот. Имено, барателите 
на азил истакнаа дека лицата кои се сместени во социјалните станови што се наоѓаат 
непосредно до Центарот, секојдневно влегуваат во кругот на Центарот преку оштетениот 
дел на оградата. Меѓудругото, многу често во вечерните часови ги вознемируваат, често 
меѓу нив доаѓа до вербални расправи, кражби на  облека и други предмети.  

Овие и останатите забелешки констатирани за време на посетите на Прифатниот центар 
беа содржани во Посебниот извештај доставен до надлежните органи. Во одговорот добиен 
од Прифатниот центар за баратели на азил беа наведени конкретни мерки и активностите 
што ќе бидат преземени за реализирање на  упатените препораки, а степенот на нивната 
реализација НПМ ќе го утврдува со последователна посета. 

Во текот на извештајната година, НПМ изврши повеќе посети на Прифатниот транзитен 
центар „Винојуг“, при што констатира постојано намалување на бројот на бегалците/
мигрантите, така што доколку на почетокот на годината бројот на лицата се движеше од 30 
до 40, на крајот на годината во Центарот беа сместени само 3 лица.
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НПМ констатира дека и годинава останува нерешен проблемот со групните депортации 
на бегалците/мигрантите во земјата од каде што лицата го извршиле ирегуларниот влез 
на територија на Република Македонија, без никакви формалности и почитување на 
предвидените законски процедури, така што во голем дел намалувањето на бројот на 
бегалците во Република Македонија се должи токму на оваа негативна пракса. 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам повеќепати во 
посебните извештаи, но и во јавноста го осуди групното депортирање на бегалци/мигранти 
во соседните земји, и смета дека ваквото постапување претставува груба повреда на 
човековите права, загарантирани пред сé во Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 
година, како и повреда на човековиот интегритет и достоинство. Притоа, во никој случај 
не може да се прифати образложението на претставници од Министерството за внатрешни 
работи дека, ваквиот начин на депортирање на лица со нерегуларен влез е воспоставена 
пракса и од соседните држави.

Националниот превентивен механизам констатира дека во текот на оваа година е 
подобрена координацијата меѓу надлежните во Центарот, со далеку поголема транспа-
рентност при преземањето на дејствија, како од надлежните државни институции, така и 
од невладините организациите присутни на терен. Националниот превентивен механизам 
утврди дека и покрај тоа што раководењето со Прифатниот транзитен центар и натаму 
останува во надлежност на Министерството за труд и социјална политика, во координација 
со Центарот за управување со кризи, сепак Министерството за внатрешни работи всушност 
го има главниот збор во однос на координацијата и управувањето со Прифатниот транзитен 
„Винојуг“.

Со оглед на намалениот интензитет на секојдневни нерегуларни движења на бегалци/
мигранти, како и малиот број на лица сместени изминатите месеци во Прифатниот транзитен 
центар, теренските тимови на присутните организации функционираат во редуцирани 
состави. Во таа смисла, присуството на здравствените служби е редуцирано, а во итни 
случаи доколку е потребна интервенција, достапни се на повик. Образовно - едукативните 
програми кои се спроведуваа за деца и помлади малолетни лица, во изминатиот период 
се реализираа со намален интензитет и воопшто не може да стане збор за вклучување на 
децата во редовен образовен процес. 

Како резултат на интервенцијата на НПМ во однос на ограничувањето на слободата 
на движење, неколку месеци наназад на барателите на азил сместени во Винојуг им се 
овозможува излегување надвор од Прифатниот центар, најчесто во придружба на прет-
ставници на Црвениот Крст, што претставува извесен напредок во однос на целосното 
ограничување кое се спроведуваше претходно.

НПМ спроведе повеќе ненајавени посети и на Привремениот транзитен центар „Таба-
новце“, при што констатира намалување на бројот на сместени мигранти/бегалци. Имено на 
почетокот на годината во Центарот беа сместени и до 50 лица, а во месец декември бројката 
изнесуваше 12 лица.

Карактеристичен е случајот на реадмисија на 48 лица од 9 февруари 2017 година, 
што беше спроведена во Привремениот транзитен центар „Табановце“ во која беа опфатени 
мигранти/бегалци, со престој подолг од десет – единаесет месеци. Меѓу овие лица имало и 
мигранти кои одбивале да го напуштат Центарот, потоа две деца родени на територијата на 
Република Македонија за кои се уште не бил издаден Извод од матична книга на родените, 
како и едно лице кое било во постапка на семејно обединување со остатокот од семејството 
коешто се наоѓа во Германија. 

НПМ утврди дека постапката на реадмисија била спроведена во целост нетранспарентно, 
со оглед дека ниту еден орган или организација присутни во Привремениот транзитен центар 
„Табановце“ не биле известени за започнување на постапката за присилното враќање. 

Народниот правобранител констатира дека со спроведувањето на постапка за реад-
мисија без навремено информирање на лицата дека се во постапка на присилно враќање, се 
повредуваат правата на мигрантите/бегалците. Народниот равобранител за ваквите пропусти 
реагираше пред Министерството за внатрешни работи и притоа побара Министерството да ја 
достави комплетната документација за спроведената постапка за реадмисија, но бараната 
документација и покрај упатените ургенции, не беше доставена на увид.

Во текот на јули, Тимот на Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на Прифатниот транзитен центар „Табановце“ заради испитување на добиени ин-
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формации за насилно депортирање на 13 мигрантите/бегалците коишто беа сместени во 
и околу Центарот. Покрај информациите добиени од претставници на државните органи, 
меѓународните организации и невладиниот сектор, Националниот превентивен механизам 
за текот на постапката и спроведените дејства изврши увид и во официјалните видео снимки 
коишто Центарот за управување на кризи ги поседува.

Притоа, утврди дека на 16.07.2017 година, во раните утрински часови претставници 
на МВР во ПТЦ „Табановце“, започнале акција за транспортирање на бегалците/мигрантите 
кон границата со Република Грција, со ненадејно будење на лицата сместени во Центарот, 
тропајќи и ударајќи со палки на вратите од приколките/контејнерите во коишто се сместени. 
При спроведувањето на акцијата, од страна на претставниците на МВР во неколку случаи 
биле употребени и средства за присилба-лисици. Притоа, само едно тричлено семејство 
доброволно побарало пренесување во Грција, а останатите 10 лица биле присилно спрове-
дени. 

Ваквите наводи можат да се потврдат и од начинот на кој лицата реагираа на 
„непријатните повици“ од страна на службените лица на МВР, што можеше јасно да се увиди 
од прегледаните видео записи,

Од извршениот увид во евиденциите на ПС Сопот, НПМ констатира дека, во Книгите за 
евидентирање на употреба на средства за присилба нема заведено податоци за конкретните 
настани и покрај фактот што во текот на акцијата за приведување на лицата во полициската 
станица биле употребени и палки и лисици. 

Народниот правобранител во текот на постапката по предметот за заштита на пра-
вата на овие лица, во неколку наврати се обрати до Центарот за управување со кризи и 
официјално побара обезбедување на видео записите од службените камери на Центарот 
од спроведената депортација (коишто претходно беа дадени на увид на Националниот 
превентивен механизам), како и други објаснувања и информации кои би придонеле за 
утврдување на фактичката состојба за наведениот настан. 

Но, и покрај повеќекратното писмено обраќање до надлежните органи, видео записите 
за спроведената присилна депортација се уште не му се доставени на увид на Народниот 
правобранител, што претставува директно попречување на работата, за што Народниот 
правобранител со Посебен извештај ја информираше Владата на Република Македонија. 

Во однос на ограничување на слободата на движење, НПМ утврди дека режимот во 
ПТЦ „Табановце“ е полиберален во споредба со оној во „Винојуг“. Имено, лицата  имаат 
можност во текот на денот да го напуштат Центарот, но и натаму се врши ограничување на 
слободата на движење во траење од 19 часа и повеќе, во текот на едно деноноќие. Исто 
така, НПМ утврди и селективно пропуштање на лица во ПТЦ „Табановце“, на што навремено 
реагираше, така што овој проблем набрзо беше надминат.

Тимот на НПМ изврши посети и оствари контакти со лицата затекнати на територијата 
на Република Македонија од периодот на Косовската мигрантска криза 1998/1999 
година, кои долги години наназад се соочуваат со проблеми во стекнување на правото 
на азил и привремена заштита и остварувањата на правата од областа на образованието, 
здравствената заштита, социјалната заштита и домувањето. За таа цел НПМ, организираше 
две работилници и тоа во текот на мај 2017 година, работилница на тема „Состојбите со 
бегалците затекнати во РМ од периодот на Kосовската криза“ и во ноември, Регионална 
конференција на тема: „Интеграција на косовските бегалци, трајни решенија и доброволно 
враќање“. Притоа, беа презентирани заедничките заклучоци кои произлегоа како резултат 
од работата на сите учесници, а беа предложени и можни решенија за надминување и 
решавање на дел од проблемите со кои се соочуваат бегалците од Kосово.

За состојбата на косовските бегалци, Народниот правобранител одржа и прес- конфе-
ренција, на која укажа надлежните органи да преземат дејства за конечно и трајно решавање 
на статусот на овие лица, а особено побара да се води сметка за остварување на правата 
на децата. 

Како резултат на преземените мерки, веднаш по одржувањето на прес-конференцијата 
и работилницата, беше надминат проблемот со уписот на децата во матичната книга на 
родени.
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• Продолжува праксата на задржување 

лица во Прифатниот центар за странци 
со решенија на Министерството за 
внатрешни работи заради утврдување 
на идентитет и покрај тоа што един-
ствено надлежен да донесе решение за 
задржување по тој основ е исклучиво 
судот;

• Задржување на лица надвор од 
законски утврдените постапки, 
неевидентирање на задржани лица 
спротивно на законските одредби и 
попречување на мандатот на НПМ 
со давање лажни информации за 
бројната состојба на задржани лица и 
обид за нивно прикривање од страна 
на службените лица во Прифатниот 
центар за странци, се утврдени 
состојби кои упатуваат на потребата 
од преиспитување на работењето на 
Центарот и утврдување одговорност за 
раководните лица;

• Задржаните лица во Прифатниот 
центар за странци и натаму се соочу-
ваат со потешкотии во пристапот до 
постапката за признавање право на 
азил;

• Објектот во којшто е сместен 
Прифатниот центар за странци 
инфраструктурно не ги задоволува 
стандардите за задржување на лица, а 
и покрај најавите дека во 2017 година 
ќе се отпочне со изградба на нов 
објект, истите не се реализираа;

• Во Прифатниот центар за баратели 
на азил храната и понатаму останува 
еден од најсериозните проблеми, 
со оглед дека истата квалитативно 
и квантитативно не ги задоволува 
потребите на барателите на азил;

• Останува нерешен проблемот со 
групните депортации што Министер-
ството за внатрешни работи ги спрове-
дува, без никакви формалности и 
почитување на предвидените законски 
процедури;

• Центарот за управување со кризи ја 
попречи работата на Народниот право-
бранител, со оглед дека не ги достави 
видео записите од спроведената 
при-силна депортација на бегалците 
од ПТЦ „Табановце“, во текот на 
која од страна на Министерството за 

• Министерството за внатрешни рабо-
ти веднаш да запре со праксата 
самоволно да носи решенија за 
задржување на лица во Прифатен 
центар за странци заради утврдување 
на идентитет;

• Министерот за внатрешни работи 
да преземе итни мерки за проверка 
и преиспитување на работењето во 
Центарот и утврдување одговорност 
на управителот поради констатираните 
незаконитости од страна на Национал-
ниот превентивен механизам;

• На задржаните лица во Прифатниот 
центар за странци да им се овозможи 
непречен пристап до постапката за 
признавање право на азил, односно да 
им се овозможи да поднесат барање 
за азил во моментот кога ќе изразат 
намера да го направат тоа, без 
никакви одолжувања;

• Министерството за внатрешни работи 
да преземе конкретни мерки и 
активности во насока на дислоцирање 
на Прифатниот центар за странци во 
објект што ќе ги исполнува стандар-
дите за задржување на лица;

• Прифатниот центар за баратели на 
азил да преземе конкретни мерки и 
активности за подобрување на храната 
што им се дели на барателите на азил 
сместени во Центарот;

• При спроведувањето на присилното 
враќање на бегалците да се почиту-
ваат правата на бегалците загаран-
тирани со меѓународната и домашната 
регулатива, постапките да се спрове-
дуваат согласно предвидените 
процедури и за истите да се води 
официјална евиденција; 

• На Народниот правобранител да му 
се овозможи увид во целокупната 
документација и непречено спроведу-
вање на мандатот, а Министерството 
за внатрешни работи доследно да ги 
забележува настаните во книгите за 
евиденција, од причина што евиден-
цијата треба да ја изрази фактичката 
состојба, а не да дава „лажна слика“ за 
извршените дејствија и настани;

• Раководењето и управувањето со 
прифатните транзитни центри да 
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Констатации Препораки
внатрешни работи беа употребени 
средства за присилба, кои не се 
заведени во официјалната евиденција;

• Министерството за внатрешни работи 
го има главниот збор во однос на 
координацијата и управувањето со 
центрите, иако согласно законската 
регулатива, раководење со прифатниот 
транзитен центар е во надлежност на 
Министерството за труд и социјална 
политика, во координација со Центарот 
за управување со кризи;

• И покрај можноста за повремено 
напуштање и натаму во двата при-
фатно транзитни центри се спроведува 
ограничување на слободата на движе-
ње на бегалците;

• Министерството за внатрешни работи 
спроведува реадмисија на бегалците 
без нивно навремено информирање 
дека се во постапка на присилно вра-
ќање, при што истата ја спроведува и 
врз лица за кои е започната постапка 
за семејно обединување;

• Косовските бегалци и по протекот 
на 18 години се уште се соочуваат 
со нерешен статус во Република 
Македобија и притоа не можат да 
ги остварат законски гарантираните 
права од социјалната, здравствената, 
образовната и сферата на домување.

се спроведува од страна на Мини-
стерството за труд и социјална 
политика во координација со Цента-
рот за управување со кризи, а Минис-
терството за внатрешни работи 
согласно предвидените надлежности 
да се грижи за безбедноста на 
бегалците;

• Ограничувањето на слободата на 
движење на лицата во прифатните 
транзитни центри е неприфатливо 
и треба веднаш да запре, особено 
поради фактот што ограничувањето 
предизвикува психички депривации 
кај бегалците; 

• Министерството за внатрешни работи 
да престане со праксата на реадмисија 
на лица кои според меѓународното 
право не можат да бидат предмет на 
присилно враќање и навремено да ги 
информира лицата кои се опфатени 
со реадмисијата за започнување и 
спроведување на оваа постапка; 

• Итно решавање на статусот на 
косовските бегалци по пат на 
нивна интеграција или доброволно 
враќање и остварување на законски 
гарантираните права од социјалната, 
здравствената,  образовната сфера и 
сферата на домување.

Во извештајната година не се нотирани позначителни промени во казнено поправните 
и воспитно поправните установи, како во однос на условите (материјални, технички, 
кадровски), така и во остварувањето на правата на лицата лишени од слобода. Констатацијата 
дека условите во овие установи се под пропишаните стандари и натаму останува, исто 
како и забелешките во однос на пренатрупаноста која продуцира и други проблеми за 
осудените лица во казнено-поправните установи, како во однос на сместувачките услови, 
исхраната, општата и личната хигиена, така и во врска со лошите санитарни услови. 
Иако, Народниот правобранител во текот на целата година до сите надлежни институции 
континуирано укажуваше и даваше препораки за неодложно и задолжително преземање 
мерки за надминување на ваквите состојби и создавање подостоинствени услови за престој 
на овие лица, истото во пракса не е спроведено. 

Имено, најголемиот број претставки беа поднесени поради незадоволството на 
осудените и притворените лица од здравствената заштита во казнено-поправните установи. 
Се жалеа на здравствениот третман, несоодветните услови во затворските амбуланти, 
недоволната опременост со медицински инвентар и апарати, како и за недостатокот на 
медикаменти и недоволен број на здравствен и медицински персонал. Во контекст на прет-

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ
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ходното е зголемениот број смртни случаи, за што Народниот правобранител по сопствена 
иницијатива отвори дури 12 предмети за испитување на причините за смртта, и меѓу 
другото од Основните јавни обвинителства бараше информации дали за евентуални траги 
на насилна смрт е покрената јавнообвинителска постапка. Постапките по повод 6 смртни 
случаи се завршени без покренување постапка од страна на Јавното обвинителство, затоа 
што според одговорите, органот не нашол дека во некој од случаите постојат знаци за 
насилна смрт, а за преостанатите шест случаи постапките се во тек.

Покрај претходно наведените проблеми голем број претставки од осудени лица беа 
доставени поради нарушена здравствена состојба, конкретно болести на забите. Во врска 
со овие претставки, Народниот правобранител во најголемиот број од случаите успеа да им 
помогне на осудените лица, така што до директорот на установата доставуваше укажување 
на обврската за преземање мерки за санација на оштетените заби и местење вештачки 
забала на трошок на установата, што од страна на установата беше прифатено.

Меѓутоа, останува констатацијата на Народниот правобранител дека системот на 
здравствена заштита во овие установи не е функционален ниту ефикасен, осудените и 
притворените лица и натаму добиваат здравствен третман само во работното време на 
здравствената служба, со исклучок на Затвор Скопје, каде што се воведе двосменско 
работење на здравствената служба. 

Во извештајната година незначителен е бројот на претставките кои се однесуваа на 
конфликти меѓу осудени лица. Притоа, некои осудени лица бараа преместување во други 
одделенија на установата, а дел од нив бараа преместување во друга казнено-поправна 
установа од безбедносен аспект. Народниот правобранител редовно интервенираше до 
надлежните во затворите со укажување да се утврди оправданоста на барањата на осуде-
ните лица за нивно преместување, што во голем дел беше прифатено и осудените лица 
или беа преместувани во други одделенија или се покренуваше постапка од страна на 
директорот за нивно упатување/преместување во друга казнено-поправна установа.

Во однос на поплаките за заштита од тортура и непрофесионално однесување на 
лица од секторот за обезбедување беа доставени мал број претставки, по кои Народниот 
правобранител по преземените дејствија не ги потврди наводите, односно службените лица 
постапувале во рамките на нивните законски овластувања. Само во еден случај постоеше 
основано сомневање дека службеното лице при интервенцијата спрема осуденото лице 
употребило несоодветно средство за присилба, односно не го употребил она кое е најлесно 
за осуденото лице, согласно Упатството за условите и начинот на употреба на средства за 
присилба од страна на припадниците на секторот за обезбедување на КПУ и ВПУ, а кое е 
констатирано и од Управата за извршување на санкциите, поради што против службеното 
лице беше покрената дисциплинска постапка.

Со оглед на ваквата фактичка состојба, во овој извештаен период, во ниту еден случај 
немаше индиции и сомнение дека некое службено лице ги пречекорило овластувањата, 
поради што не беше поднесено ниту едно барање за покренување постапка за утврдување 
казнена одговорност од страна на Народниот правобранител.

Осудените лица многу често доставуваа претставки барајќи да бидат посетени од 
страна на Народниот правобранител, а при посетата во разговор изнесуваа поплаки 
поради неможноста за користење одредени погодности, бараа совет за постапката како 
до погодности, особено за користењето викенд отсуство. Иако во овие случаи не стану-
ваше збор за повреда на некое право на осудените лица, туку за погодност спрема кои 
Народниот правобранител нема надлежност да постапува истиот ги советуваше за начинот 
на остварување на погодностите, а преземаше и дејствија заради утврдување дали ги 
исполнуваат условите за користење некоја од погодностите.

Осуденичките во женското одделение на КПД Идризово најчесто доставуваа поплаки 
поради нефункционирање на телефонските говорници, лошите услови за одржување хиги-
ена, како и нееднаквиот третман за работно ангажирање, укажувајќи на привилегирано 
работно ангажирање, односно дека одредени осудени лица се ангажирани на две работни 
места, а други воопшто не се работно ангажирани. Во смисла на претходното, на директорот 
на КПД Идризово му беше укажано на обврската за преземање мерки ваквите негативни 
појави веднаш да бидат отстранети, а едновремено беше информирана и Управата за 
извршување на санкциите при Министерството за правда како орган кој го организира, 
спроведува и врши надзор, меѓу другото и на извршувањето на казната затвор, при што до 
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директорот на КПД „Идризово“ Народниот правобранител достави конкретни препораки за 
надминување на овие состојби.

Следејќи ја состојбата со остварувањето на правата на осудените лица и во другите 
Казнено-поправни установи, притоа постапувајќи по поднесени претставки Народниот 
правобранител утврди дека во КПУ Штип и Затвор Скопје-Скопје не функционираат безбед-
носните камери, односно видео надзорот како еден од битните сегменти на безбедноста 
на установите, поради што до директорите на овие установи достави укажување итно да 
преземат мерки со цел истите да бидат оспособени и да се воспостави нивната функци-
оналност. 

Народниот правобранител постапуваше и по претставки од притворени лица заради 
заштита и остварување на нивните права, при што констатира дека и во притворските 
одделенија на казнено-поправните установи нема подобрување во однос на проблемот со 
пренатрупаност, сместувачките услови и хигиената, како и навремено преземање мерки 
од страна на управата на затворот заради соодветен здравствен третман на притворените 
лица.

Постапувајќи по претставки за заштита на притворените лица во врска со настаните од 
27.04.2017 година во Собранието на Република Македонија, Народниот правобранител во 
континуитет ја следеше состојбата на овие лица, особено во делот на нивната здравствена 
состојба, а посебно на двајца притвореници кои штрајкуваа со глад, од кои едниот веднаш 
по нашата посета го прекина штрајкот. По однос на условите во установата на кои се 
пожалија некои од притворените лица, до директорот на Затворот Скопје Народниот право-
бранител достави укажување во правец на преземање мерки со цел доследна примена на 
Уставот на РМ, Законот за Кривичната постапка и Законот извршување на санкциите, како 
и Основните начела на Европските затворски правила, кои се однесуваат на лица кои 
се притворени по налог на суд или лишени од слобода по донесена пресуда, односно за 
почитување на човековите права и достоинство, како и континуирано следење на нивната 
здравствена состојба.

Констатации Препораки
• Пренатрупаноста и лошите услови 

во казнено-поправните установи и 
понатаму се горлив проблем кој го 
нарушува човековото достоинство 
на лицата лишени од слобода. 
Здравствениот систем останува 
нефункционален и на штета на осуде-
ните и притворените лица, кои, 
меѓу другото не се ниту здравствено 
осигурани. Ваквата состојба влијае 
за незадоволство кај осудените/
притворените лица, но и дава сомнеж 
во ефективното лекување и другите 
здравствени услуги во казнено-поп-
равните установи;

• Секторот за обезбедување, Секторот 
за ресоцијализација, како и 
здравствената служба не се ниту 
кадровски, ниту стручно доволно 
екипирани што негативно се одразува 
на осудените лица, како од аспект 
на индивидуален третман, така и за 
нивно ангажирање во активности со 
цел социјална адаптација и успешна 
ресоцијализација;

• Неодложно да се преземат мерки за 
ефикасно решавање и намалување 
на проблемот со пренатрупаноста, 
преку создавање на основни 
предуслови и ресурси (кадровски, 
материјални и финансиски), со 
цел обезедување достоинствени 
услови за издржување на казната 
затвор/притвор, како и мерки за 
непречено и ефикасно остварување 
на правата од здравствена заштита 
и здравствено осигурување на 
осудените/притворените лица, 
согласно меѓународните и домашните 
стандарди;

• Доекипирање со стручен кадар на 
Секторите и службите во казнено-
поправните установи заради постигну-
вање на целта на кривичната санкција, 
односно ресоцијализацијата на осуде-
ните лица, како и; 

• Ефикасно спроведување и воспос-
тавување на задолжително образо-
вание (основно, средно) во 
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Во извештајниот период иако значително е намален бројот на поднесени претставки, 
сепак не се забележани позначителни промени во однос на проблемите и потешкотиите 
на граѓаните во остварувањето на правата од социјална заштита. Од друга страна, во 
претставките, но и при посетата на граѓаните на институцијата Народен правобранител 
истите продолжија да изнесуваат поплаки поврзани со односот и работењето на одделни 
меѓуопштински центри за социјална работа, изразуваа незадоволство од долготрајноста 
на постапките за одлучување по нивните барања, како и дека при донесувањето одлуки 
не ја утврдуваат фактичката состојба, особено во врска со правото на социјална парична 
помош, постојана парична помош и правото на помош  и нега од друго лице. 

Најголем број од поднесените претставки се однесуваа за заштита на правото на 
социјална парична помош, при што граѓаните укажуваа дека не можат да го остварат ова 
право иако се во социјален ризик и без други примања. Народниот правобранител поста-
пувајќи по овие претставки неспорно утврди дека на граѓаните или не им се врши прием 
на новото барање за остварување на определено право во центрите за социјална работа 
или пак, по истите се носи негативно решение, а при донесување на решение за престанок 
на предходно признатото право центарот за социјална работа ги задолжува да ги вратат 
примените средства, повикувајќи се на Законот за социјална заштита.

Од постапувањето по претставките се 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 од роднини т.н. трансфер на 
пари или непријавување на промени во материјалната или бројната  состојба на носителот 
на правото. Од друга страна, со измените и дополнувањата на Законот за социјална заштита 
во 2014 година законодавецот предвидел забрана на граѓанинот да оствари одредено право 
на социјална заштита, додека не ги врати претходно примените парични средства,  со што 
се продлабочува социјалниот ризик кај овие семејства и сиромаштијата.

Според Народниот правобранител ваквата законска одредба е во спротивност со наче-
лото на социјална праведност, востановено како предуслов за функционирање на системот 
на социјална заштита и воедно претставува еден вид на санкција за граѓанин кој можеби 
и незнаејќи се довел во состојба да му биде запрено правото на социјална заштита, само 
поради тоа што од незнаење дал неточни, или нецелосни податоци. 

Оваа констатација, меѓу другото, е потврдена и со спроведеното истражување на 
Народниот правобранител во 2017 година за состојбите за остварувањето на правото 
на социјална парична помош, барајќи информации од сите ЈУ Меѓуопштински центри за 
социјална работа во Република Македонија, по што подготви Посебен извештај за утврде-
ната состојба кој го достави до Министерството за труд и социјална политика со конкретни 
препораки за надминување на констатираните слабости. 

Покрај  Извештајот, Народниот правобранител поднесе  и Иницијатива за измена и 
дополнување на Законот за социјална заштита до Владата на Република Македонија и до 

СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА

Констатации Препораки
• Не се преземени мерки за воспоста-

вување на редовен образовен процес 
во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправните установи, ниту 
мерки за ефикасно организирање на 
слободното време на осудените лица.

казнено-поравните и воспитно-поп-
равните установи, доекипирање на 
превоспитната служба во Секторот 
за ресоцијализација заради редовно, 
односно секојдневно присуство на 
воспитувачите и континуитет во вос-
питниот процес на осудените лица.
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Министерството за труд и социјална политика, со барање за укинување на одредбата од 
споменатиот закон, укажувајќи дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат 
да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.  

Од постапувањето по претставки од областа на социјалната заштита како и од 
разговор со граѓаните кои бараа правен совет во институцијата неспорно произлегува дека 
оваа категорија граѓани не се задоволни со висината на износот на социјалната парична 
помош, која претставува единствен извор за егзистенција на семејствата и домаќинствата 
во социјален ризик. Нивното незадоволство е и поради тоа што оваа помош по истекот на 
три години од користењето се намалува и семејството/домаќинство добива значително 
намалена помош од страна на државата. 

Покрај наведеното, со Законот за социјална заштита се утврдува дека за секој член 
на домаќинството основицата на социјалната парична помош се зголемува за определен 
коефициент, но најмногу до пет члена, со што семејствата во ризик кои имаат повеќе од 
пет члена не остваруваат социјална помош за сите членови во семејството. Се поставува 
прашањето, дали со определениот износ за социјална парична помош се постигнува целта 
за надминување на социјалниот ризик кај ранливата група граѓани, особено кај оние 
семејства со повеќе члена? 

Анализирајќи го Законот за социјална заштита Народниот правобранител утврди дека 
со истиот му се наложува обврска на носителот на правото на социјална парична помош 
секој месец да се пријави во надлежниот Центар за социјална работа, за да го потврди 
неговиот статус и состојба на членовите на семејството и домаќинството. Во спротивно, 
корисникот го губи правото и не може да го остварува во наредните 6 месеци. Од друга 
страна, за да го остварува правото на социјална помош треба, исто така да се пријавува 
како невработено лице во Агенцијата за вработување како активен барател на работа 
што пак, согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност 
претставува обврска на секои 30 дена да се пријавува како невработено лице, за да докаже 
дека активно бара работа, во спротивно ќе се избрише од евиденцијата на невработени 
лица и може повторно да се пријави по истекот на една година. 

Имајќи ја предвид висината на помошта која ја добиваат и која претставува единствен 
извор на приходи на семејството/домаќинството во ризик, со горенаведените обврски 
граѓаните корисници на права од социјална заштита се изложуваат на дополнителен трошок, 
кој влијае врз нивниот и онака низок семеен буџет кој едвај им овозможува егзистенција. 

Покрај наведеното, Народниот правобранител утврди дека многу често граѓани 
како баратели на социјална помош, особено припадниците на ранливите групи, немаат 
документација за сите членови во семејството или некои од членовите не се запишани 
во матичната книга на родените. Во вакви случаи, од страна на надлежните Центри за 
социјална работа се носи решение за одбивање на правото за социјална помош без оглед 
што дел од членовите на семејството/домаќинството ги исполнуваат законските услови за 
остварување на право на социјална помош. 

За наведените констатирани слабости на Законот за социјална заштита Народниот 
правобранител ја информира министерката за труд и социјална политика, со препорака 
дека Законот за социјална заштита треба да претрпи измени, така што ќе се има предвид 
начелото на социјална праведност и правичност, како и да се превенира натамошно продла-
бочување на социјалниот ризик кај оваа група на граѓани.  

Министерството за труд и социјална политика во врска со доставената иницијатива и 
Извештајот од спроведеното истражување, во декември 2017 година го извести Народниот 
правобранител дека се направени измени на Законот за социјална заштита и спорната 
одредба е избришана, како и дека постапувајќи по препораките од Посебниот извештај 
формира работна група со задача да изготви нов Закон за социјална заштита, во кој ќе се 
земат предвид укажувањата на Народниот правобранител. 

Од постапувањето по претставки во врска со правото помош и нега од друго лице, 
произлегува констатацијата дека ова право поголем дел од граѓаните не можат да го 
остварат поради долгите постапки, но и неефикасната соработка помеѓу Центрите за соци-
јална работа и Стручната комисија за издавање наод и мислење за потребата од помош и 
нега од друго лице. Исто така, нотирано е отежнато остварување на ова право на граѓаните 
поради одложувањето на постапките по жалба пред Министерството за труд и социјална 
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политика, како и нецелосно постапување по насоките на Министерството или Управниот 
суд, во случаи за кои граѓаните водеа управни спорови.

Иако по интервенција на Народниот правобранител поголем дел од подносителите 
го остварија правото, односно органите постапуваа по нивните барања со донесување на 
соодветни одлуки, сепак за дел од претставките постапките продолжуваа со забелешка 
дека органот не може да постапи, затоа што не се доставени списите од страна на прво-
степенот орган или Управниот суд.

Во извештајната година Народниот правобранител по сопствена иницијатива го 
следеше постапувањето на органите во врска со обезбедување услови за сместување на 
лицата бездомници под скопското Кале, како и за заштита на правата на лицата сместени 
во бараките на поранешниот основен суд во Бутел. Известувајќи го Министерството за 
труд и социјална политика и надлежниот центар за социјална работа за потребата од 
преземање мерки за утврдување на фактичката состојба со цел ефикасна и соодветна 
заштита на овие лица, Народниот правобранител укажа на потребата од времено соодветно 
нивно сместување, но и изнаоѓање на трајно решение во врска со домувањето на лицата 
бездомници и обезбедување нормални услови за нивна егзистенција. 

Министерството за труд и социјална политика постапувајќи по укажувањето презема 
мерки и овие лица кои живееа на отворено, во импровизирани бараки под Калето во 
Скопје, времено ги смести во Јавна установа за згрижување на деца со воспитно-социјални 
проблеми и нарушено поведение во Скопје. Притоа, им обезбеди топол оброк, облека, 
обувки и хигиенски средства, децата ги вклучи во Дневен центар за деца на улица, и во 
соработка со ромски невладини организации, како и стручни лица на Центрите за социјална 
работа, работи во насока на стекнување на животни и работни вештини на овие лица, 
и нивно оспособување за самостојно живеење и интеграција во општеството. Во врска 
со лицата сместени во бараките на поранешниот Основен суд, на барање на Народниот 
правобранител од страна на стручни тимови на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа на Град Скопје беше извршен увид во објектот каде што се сместени овие лица, 
но, ниту Министерството за труд и социјална политик, ниту центарот за социјална работа 
не преземаа мерки за поинакво решавање на проблемот со сместувањето на овие лица.

Констатации Препораки
• Законот за социјална заштита со-

држи одредби кои наместо да го 
олеснат пристапот до правата на 
социјална заштита, дополнително ја 
продлабочува тешката материјална 
состојба на граѓаните во социјален 
ризик, но го зголемува и нивното 
незадоволство од начинот на обез-
бедувањето социјална заштита;

• Граѓаните во ризик, при пристапот 
до правата од социјална заштита се 
соочуваат со долги и неефикасни 
постапки кои ги водат пред центрите 
за социјална работа, Министерството 
за труд и Управниот суд; 

• Корисниците на социјална помош 
чие право престанало со одлука на 
надлежен центар иако и натаму се 
во социјален ризик и на работ на 
егзистенција не можат повторно да 
го остварат правото, се додека не ги 
вратат т.н. неосновани средства; 

• Да се преземат мерки за измена на 
Законот за социјална заштита, со 
цел поголема социјална заштита и 
сигурност на граѓаните во социјален 
ризик и обезбедување ефикасно 
остварување на утврдените права во 
пракса;

• Поголема професионална комуни-
кација и континуирана соработка 
помеѓу надлежните органи кои 
одлучуваат за социјалните права 
на граѓаните, како и почитување на 
законските рокови за одлучување врз 
основа на правилно утврдување на 
фактичката состојба на граѓанинот во 
ризик;

• Центрите за социјална работа непре-
чено да вршат прием на новите бара-
ња на граѓаните, а остварувањето 
на правото да не го условуваат со 
претходно враќање на средства, 
доколку граѓанинот ги исполнува 
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Народниот правобранител во 2017 година продолжи да ја следи состојбата со оствару-
вањето на правото на старосна пензија за граѓаните осигуреници зачленети во вториот 
пензиски столб, за што при крајот на 2016 година ја информираше јавноста. Имено, по 
сознанијата дека граѓани кои биле повозрасни имале од 10 до 15 години до остварување 
на правото на старосна пензија во моментот на склучување на договорот за членство во 
вториот пензиски фонд, значително се оштететни со понизок износ на пензија, Народниот 
правобранител отвори предмет по сопствена иницијатива и го следеше постапувањето 
на надлежното Министерство во текот на целата година. Во меѓувреме постапуваше 
и по добиени поединечни претставки од граѓани зачленети во вториот пензиски столб, 
за заштита на правото на пензија, преку проверка дали истите се во т.н. ризична група 
корисници кои би можеле да бидат оштететни со ниски пензиски износи.

Народниот правобранител за наведениот проблем се обрати до Министерството за труд 
и социјална политика укажувајќи на потребата од измени на законската регулатива која го 
уредува прашањето за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Притоа 
побара заштита на горе наведената категорија осигуреници, односно нивно бришење од 
Регистарот на вториот пензиски столб. Воедно, укажа и на потребата од поширока анализа 
на целокупната состојба за членовите – осигуреници, вклучени во вториот пензиски столб, 
се со цел да се изнајде сеопфатно и соодветно законско решение, со што осигурениците би 
оствариле достојна пензија.

По укажувањето на Народниот правобранител, Министерството за труд и социјална 
политика, во соработка со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (МАПАС), преземаа мерки и формираа работна група составена од прет-
ставници од повеќе институции заради разгледување на прашањето за исплатливоста на 
членството во вториот пензиски столб за одредени категории на членови. Врз основа на 
направени анализи од страна на МАПАС, двете пензиски друштва и експерт од Светска 
банка посебно ангажиран во врска со ова прашање, Народниот правобранител е известен 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Констатации Препораки
• Отсуствува координирана и контину-

ирана соработка меѓу центрите за 
социјална работа и Стручната комисија 
за издавање наод и мислење во врска 
со правото на помош и нега од друго 
лице;

• Надлежните органи без трајно решение 
за проблемите со бездомните лица под 
скопското Кале. 

законските услови за признавање на 
правото;

• Непречено и навремено остварување 
на правото на помош и нега од 
друго лице, за што надлежните 
центри и стручната комисија да ја 
подобрат комуникацијата, а при 
вршење на увиди правилно да ја 
утврдат здравствената состојба, но и 
способноста на лицето да се грижи за 
сопствените потреби;

• Владата на РМ и Министерството за 
труд и социјална политика сериозно да 
го разгледаат проблемот со бездомните 
лица во државата, да преземат мерки 
за подобрување на сместувачките 
капацитети, како и обезбедување на 
трајно решение преку домување на 
бездомниците.
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дека се разгледува можноста за ревидирање на заменските стапки за пресметка на 
пензијата за пензионерите од прв и втор столб заради постигнување на праведна пресметка 
пропорционална на процентот на уплатениот придонес за прв и втор столб. Исто така, при 
крајот на извештајниот период Владата на Република Македонија со Одлука формираше 
Совет за следење на состојбите во пензискиот систем чија надлежност е да разгледува 
прашања поврзани со пензискиот систем, следење на имплементацијата на реформата, 
иницирање мерки за подобрување на состојбите во капитално финансираното пензиско 
осигурување и обезбедување на одржливост во пензискиот систем на долг рок. Овој Совет 
по разгледување на Анализата на можните решенија за надминување на разликите помеѓу 
пензиите од двостолбниот систем и пензиите од првиот столб од пензискиот систем, како 
и Анализите подготвени од МАПАС и двете пензиски друштва, во однос на проблемите 
поврзани со членството во вториот пензиски столб, донел заклучок дека наведените анализи 
се добра основа за предложување на законски измени во 2018 година за адекватноста на 
пензискиот систем и повисоки комбинирани пензии (пензии од првиот и вториот пензиски 
столб). 

Како втор проблем кој го нотира во областа на пензиското и инвалидско осигурување 
во овој извештаен период е отежнатото остварување на правата на осигурениците во 
постапките по жалба пред второстепената државна комисија, при што неспорно констатира 
дека најчеста причина за одложување на постапкипе по жалба пред Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка во работен однос во втор степен е задоцнетото 
доставување на списите по соодветните предмети од страна на Фондот за пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија и неговите филијали, како првостепен орган. 
Поради тоа бараше од првостепените органи да бидат преземени дејствија за надминување 
на застојот во постапките, и жалбите со списите без одлагање да се достават до надлежната 
комисија, заради постапување по истите. Народниот правобранител интервенираше и пред 
Управниот суд во случаи кога не ја достасуваше клаузулата на правосилност на пресудите, а 
по секоја интервенција, клаузулата на правосилност на пресудите беше веднаш испраќана, 
а постапките продолжуваа пред надлежниот орган.

Како и претходните така и оваа година во предметното постапување Народниот 
правобранител утврди отсуство на мериторно одлучување на Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка во работен однос во втор степен по доставените 
жалби на граѓаните, како и на Управниот суд, поради што граѓаните се принудени повеќе 
години да водат управни и судски постапки, а од друга страна ја губат довербата во 
ефикасното и правилно постапување и одлучување на органите и институциите. 

Покрај наведеното, Народниот правобранител констатира повреда на правата и на 
категорија осигуреници кои не можат да остварат право на старосна пензија, во случаи кога 
е вршена доплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување по правосилна 
пресуда преку извршител или преку Управата за јавни приходи. Народниот правобранител, 
по преземените дејства и консултации со Фондот за пензиското и инвлидското осигурување 
на Македонија констатира дека информатичкиот систем кој го користи Фондот не ги прифаќа, 
или не ги чита соодветно податоците за придонеси на граѓаните. Според службените лица 
од Фондот Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за конкретните 
случаи е неприменлив од технички аспект, а единствен начин за решавање на проблемот е 
преку измени во законот. За наведеното Народниот правобранител достави Препорака до 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, укажувајќи дека техничкиот 
проблем не смее да биде пречка во остварувањето на правото на осигурениците, и за 
надминување на истиот предложи донесување на привремени акти со аконтативен пензиски 
износ, со што времено ќе се ублажи состојбата во која се наоѓаат конкретните осигуреници, 
а во меѓувреме Фондот, како надлежен орган да изнајде сеопфатно решение со што на 
граѓаните ќе им се донесат одлуки со пресметан правилен и законит износ на пензија.

Во врска со остварувањето на правото на инвалидска пензија поплаките на граѓаните 
беа поради необјективност при одлучувањето од страна на Одделението за оцена на 
работната способност при Фондот за пензиското и инвалидското осигурување. Народниот 
правобранител во секој поединечен случај интервенираше со барање Фондот реално 
и целосно да ја утврди фактичката состојба, при што да ги има предвид и наводите на 
граѓаните за изгубена работна способност, со цел правично и навремено да го остварат 
правото на инвалидска пензија. Покрај наведеното интервенираше до надлежните органи 
и по поднесени претставки од граѓани кои се однесуваа на остварување на правото на 
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Констатации Препораки
• Повозрасните осигуреници-граѓани 

вклучени во Вториот пензиски фонд се 
обесправени, поради тоа што не им е 
овозможено да остварат достојна пензија 
соодветно на уплатените придонеси 
за пензискиот стаж, и покрај тоа 
што  надлежните органи цела година 
преземаа мерки и дејства за решавање 
на овој проблем кој засега поголема 
група граѓани-осигуреници; 

• Отсуствува целосна и ефикасна 
соработка меѓу Централата и филијалите 
на Фондот за пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, поради што 
граѓаните водат долги управни/судски 
постапки за остварување на права од 
пензиската област;

• Информатичкиот систем на Фондот за 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија од технички причини 
не ги прифаќа/не ги чита правилно 
податоците за дополнително уплатени 
придонеси преку извршител или преку 
Управата за јавните приходи, со што 
граѓаните не можат да остварат право на 
пензија.

• Измена на правната регулатива што 
го уредува прашањето за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигу-
рување, во насока на бришење на оваа 
категорија осигуреници од регистерот на 
Вториот пензиски столб;

• Да се преземат мерки за подобра сора-
ботка и координација на филијалите и 
Централата при Фондот за пензиското 
и инвалидското осигурување на 
Македонија заради полесно и ефикасно 
обезбедување на правата на осигурени-
ците;

• Да се изнајде трајно системско решение 
во Фондот за пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за непрече-
но остварување на правото на пензија на 
осигурениците на кои дополнително им 
се уплатени придонеси.

Правото на здравствена заштита и здравствено осигурување се уште се остварува 
отежнато и со потешкотии, при што повторно и оваа извештајна година најмногу 
беа застапени претставките поврзани со партиципацијата за здравствените услуги и 
ослободувањето од партиципација, болничко лекување, незадоволство за укажаната 
здравствена заштита и здравствени услуги и сл., како и проблемот со одолжувањето на 
управните постапки за остварување на право, особено во второстепената постапка пред 
Министерството за здравство. 

Проблемот со наплатата за гинеколошки здравствени услуги и оваа година беше карак-
теристичен за пациентки од ромска етничка заедница, за што беа доставени голем број 
претставки. Карактеристично е тоа што подносителите на претставки стравуваа дека ќе 
останат без матичен гинеколог доколку ги изнесат нивните податоци, поради што бараа да 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАШТИТА 

семејна пензија, пресметка на пензискиот стаж, како и на повреда на правата поврзани 
со пензијата како предмет на извршување, но овој број на претставки беше значително 
намален во однос на минатата извештајна година. 

Постапувајќи по претставки на граѓани за остварување на правото на пензија 
со меѓународен елемент, Народниот правобранител и оваа година соработуваше со 
Омбудсманите на соодветните држави, како резултат на што своите права ги остварија 
сите граѓани кои ги исполнуваа законските услови за исполнување на правото на пензија 
и кои побараа заштита на правата пред Народниот правобранител.
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се постапува без употреба на нивните лични податоци, што пак од друга страна го отежнуваше 
ефикасното постапување во утврдување на состојбата. Народниот правобранител покрај 
поединечното постапување по поднесените претставки покрена постапка и по сопствена 
иницијатива во однос на незаконската наплата на гинеколошките прегледи на пациентките 
од страна на приватните здравствени установи. Во тој контекст, покрај доставување на 
барања за вршење на надзор до Државниот здравствен и санитарен инспекторат достави 
препорака до Министерството за здравство за неодложно преземање на мерки и активности 
за доследна примена на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, со која 
се предвидени финансиски средства за сторени трошоци за здравствени услуги поврзани со 
бременоста, односно ослободување од плаќање.

Оваа препорака на Народниот правобранител Министерството за здравство ја прифати 
и во насока на нејзино имплементирање ги задолжи сите здравствени установи кои имаат 
договор со Фондот за здравствено осигурување да ја применуваат Програмата со која се 
опфаќаат сите осигурени и неосигурени бремени жени, како и бремените жени кои немаат 
лична документација, укажувајќи дека финансиските средства потребни во текот на бреме-
носта и породувањето се покриваат со Програмата за активна здравствена заштита на 
мајките и децата во РМ. 

Едновремено, преземените активности поврзани со овој проблем од страна на Народниот 
правобранител меѓу другото, придонесоа и за конечно профункционирање на гинеколошкиот 
оддел во здравствената установа во општина Шуто Оризари, за што Народниот правобранител 
во континуитет бараше решение во изминатите осум години.

Постапувајќи по претставки од граѓани за неиздавање на отпусно писмо по болничко 
лекување, затоа што од пациентите се бараше претходно да се плати трошокот за 
здравствениот престој во установата, Народниот правобранител констатира дека ова е 
случај кој ги засега социјално необезбедените граѓани. Имајќи го предвид изнесеното, 
на здравствените установи им укажуваше дека болничкото лекување и издавањето на 
отпусното писмо не смее да се условува со претходна наплата на партиципација, и во тој 
контекст бараше доследна примена на Законот за здравствено осигурување и Правилникот 
за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување согласно кои, по завршеното болничко лекување, болничката 
здравствена установа на осигуреното лице му дава отпусно писмо и совет, а на избраниот 
лекар упатство за понатамошно лекување. 

Поради зачестеноста на овој проблем, кој од година во година се повторува, Народниот 
правобранител покрена иницијатива за измена на Законот за здравствено осигурување 
во насока на создавање правен основ за ослободување од плаќање учество за болничко 
лекување и специјалистичко консултативни здравствени услуги  за граѓани корисници на 
социјална помош и за деца до 18 годишна возраст кои не се здравствено осигурани по друг 
основ. Оваа иницијатива доставена до Владата на РМ беше прифатена со задолжување на 
Министерството за здравство да подготви измена на Законот за здравствено осигурување.

Од друга страна, кога станува збор за болничкото лекување за одбележување се и 
интервенциите на Народниот правобранител во еден случај кога пациент подолго време не 
можеше да закаже термин, а помалку да биде здравствено третиран на Одделот за ортопедија 
на Клиниката за трауматологија, реанимација и ургентен центар. Имено, по бројни преземени 
дејствија и укажувања до здравствената установа, пациентот успеа да закаже термин за 
специјалистички преглед, прием во здравствената институција и оперативно лекување. По 
протек на 7 месеци пациентот го оствари своето право на здравствен третман и лекување и 
беше подложен на операција, согласно медицинските наоди и анализи.

Значителен беше бројот на претставки кои се однесуваа на одолжување на управните 
постапки пред Министерството за здравство и подрачните служби на Фондот за здравствено 
осигурување. Постапувајќи по предметите беше констатирано неажурно постапување 
и траење на постапките по повеќе месеци  поради ненавременото доставување списи од 
еден до друг орган и ненавремено комплетирање на документацијата. Со цел надминување 
на ваквото постапување Народниот правобранител вршеше увиди во Министерството за 
здравство, кое постапува како второстепен орган, и во 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. 
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Народниот правобранител постапуваше и по претставки во кои беше потребно спрове-
дување на стручен надзор од страна на Лекарската комора на Република Македонија, а со 
цел да се отстрани сомнежот за евентуалното несовесно лекување. Меѓутоа, стручен надзор 
не беше реализиран поради недостаток на финансиски средства. Народниот правобранител 
ценејќи дека Лекарската комора треба да ги извршува надлежностите определени со закон, 
достави информација со предлог мерки до министерот за здравство. Предлог мерките 
беа прифатени со ветување дека наредната година трошоците за стручниот надзор од 
страна на Лекарската комора ќе бидат обезбедени преку соодветни буџетски ставки на 
Министерството. 

Во извештајната година беше карактеристично постапувањето по предметот за набав-
ката на лекови врз основа на паралелниот увоз, поради присутните реакции во јавноста 
за квалитетот и безбедноста на лековите кои се набавуваат по овој основ, а за што ја 
информира јавноста. Народниот правобранител по извршениот увид во Агенцијата за 
лекови и прибавените податоци од здравствените установи за паралелен увоз на лекови, 
како и анализата на одредбите на Законот за лекови и медицински средства до Владата 
на Република Македонија достави иницијатива за измена и дополнување на споменатиот 
закон. Имено, раководејќи се од потребата за зајакнување на постапката за безбедноста 
и оценка на квалитетот на лекот кој се пушта во промет во Република Македоноја врз 
основа на паралелен увоз Народниот правобранител со доставената иницијатива побара 
при паралелениот увоз на лековите задолжително да се врши стручна проценка на лекот 
од страна на Комисија за лекови, да се востанови регистар на лекови од паралелен увоз, 
да се контролира секоја увезена серија на лек пред истиот да се пушти во промет, да се 
отфрли можноста за привремено одобрение за ставање на лекот во промет, односно да се 
обезбеди сертификат за квалитет на лекот и да се усогласат одредбите на целиот закон 
со регулативата на ЕУ во врска со производството и пуштањето во промет на лековите и 
медицинските средства.

Постапувајќи по доставената иницијатива, од страна на Агенцијата со доставување на 
мислење од Министерството за здравство, Народниот правобранител е информиран дека 
истата е прифатена и Владата на Република Македонија по утврдувањето на предлогот за 
измена и дополнување на Законот за лекови и медицински помагала на својата седница 
одржана на почетокот на јануари 2018 година го доставила до Собранието на Република 
Македонија на усвојување.

Констатации Препораки
• Системот за здравствена заштита и 

здравствено осигурување и понатаму 
се соочува со недоследности преку 
ненавремено реализирани прегледи, 
проблеми со статусот на здравствено 
осигурување на граѓаните, и 
долготрајност на постапките;

• Проблемот со незаконската наплата на 
гинеколошките прегледи и следењето 
на бременоста од страна на некои 
приватни здравствени установи се 
уште е присутен, иако средствата се 
предвидени со Програмата за мајки и 
деца;

• Продолжува непостапувањето по 
законската обврска за стручен надзор 
од страна на Лекарската комора на 
РМ поради необезбедени финансиски 
средства;

• Да се преземат системски активности 
за реформа на здравствениот систем, 
со цел непречено остварување на 
правото на здравствена заштита 
на граѓаните и ефикасен пристап 
до здравствени услуги, особено за 
ранливите категории граѓани;

• Фондот за здравствено осигурување 
континуирано да врши контролата во 
приватните гинеколошки здравствени 
установи во врска со наплатата на 
партиципацијата за здравствени услуги 
кои се бесплатни и се опфатени со 
средствата од Програмата за мајки и 
деца;

• Министерството за здравство како 
надлежен орган во областа на здрав-
ството да обезбеди финансиски 
средства за спроведувањето на 
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Констатации Препораки
• Граѓаните трпат штетни последици 

поради долготрајните постапки за 
решавање на нивните барања и 
ненавремено и неажурно постапување 
на Фондот за здравствено осигуру-
вање и Министерството за здравство.

стручниот надзор од страна на 
Лекарската комора на РМ;

• Фондот за здравствено осигурување 
и Министерството за здравство 
да преземат соодветни дејствија, 
вклучувајќи и законски измени 
за елиминирање на проблемот со 
неажурноста и долготрајноста на 
управните постапки, со цел граѓаните 
во законски предвидените рокови да 
ги остваруваат своите права.

Народниот правобранител преку Одделението за заштита на правата на детето и лица 
со попреченост во овој извештаен период постапуваше по поднесени претставки од деца, 
членови на семејства и други блиски роднини на детето. Истовремено, постапуваше и по 
барања на граѓански организации за заштита на правата на детето, а поради согледување 
на повреда на права на поголема група деца/лица со попреченост, по сопствена иницијатива 
отвори постапки во 12 случаи.

Неспорна е констатацијата за инволвирање и злоупотреба на ученици, од страна на 
одговорни лица во средните училишта, со нивно вклучување на протести за време на 
настава. Истовремено, загрижува податокот дека во државата постојат нерегистрирани 
форми за згрижување на деца, во кои се практикуваат верски обреди и ритуали спротивно 
на Уставот, Законот за заштита на децата и Конвенцијата за правата на детето. 

Од друга страна, се уште има училишта кои практикуваат поделби на децата и нивно  
сегрегирање по етничка основа, како и институции кои навидум, почитувајќи ги традициите 
на определен етникум замижуваат пред фактот дека малолетници стапуваат во вонбрачни 
заедници, со што наместо да го штитат најдобриот интерес на детето им ги повредуваат 
правата.

Не се забележува напредок во однос на остварување и заштита на правата на децата/
лица со попреченост во ниту една од областите, особено во образованието каде неспорно 
е констатирано дека и во средното образование инклузијата на децата и младите со 
попреченост е површна и далеку од реална имплементација.

Институционалната форма на згрижување на децата без родители и родителска грижа 
не обезбедува целосна и соодветна заштита, ниту пак придонесува детето да се чувствува 
и расте како другите деца кои растат во семејство. Покрај наведеното се уште е присутен 
проблемот на пристап до права и ефикасна заштита за децата чие раѓање не е запишано 
во матичната книга на родените, со што овие деца се под постојан ризик од секаков 
аспект. За децата кои употребуваат дрога и други психотропни супстанции државата нема 
воспоставено систем за рано откривање и превенирање, нема протоколи за соодветно 
лекување, ниту посебен медицински центар за третман на деца кои употребуваат дрога.

ПРАВА НА ДЕТЕТО
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Најголем број од поднесените претставки се однесуваат на правата кои децата ги 
остваруваат во семејството. Надлежните органи и институции за заштита на правата на 
децата покажаа недоволна посветеност кога станува збор за остварување на правото на 
лични односи и непосредни контакти помеѓу детето и родителот со кого не живее. Наведе-
ното беше причина за зголемување на бројот на поплаките во врска со постапувањето на 
стручните тимови во центрите за социјална работа, со забелешки од родителите на децата 
дека одлуките за остварување на правото на видување на детето со родителот со кого 
не живее се во спротивност на најдобриот интерес на детето и повеќе го штити едниот 
родител отколку детето. Понатаму, поради неспроведување на решението за видување 
и попречување од страна на едниот родител, често кај детето се јавува отпор за средби 
со мајката/таткото, а центрите наместо да ги преземат мерките утврдени со законот за 
семејството, само површно преку неконтинуирани средби и советувања се обидуваа да 
придонесат кон надминување на конфликтните состојби и односи меѓу родителите. 

Со оглед на ваквата состојба и констатацијата на Народниот правобранител за неефи-
касноста на центрите за социјална работа за следење на вршењето на родителското право 
и реализација на решенијата за видување кои тие ги носат, во текот на 2017 година Народ-
ниот правобранител спроведе истражување, по што изготви Посебен извештај за состојбата 
со остварувањето на правото на детето на лични односи и контакти со родителот со кого не 
живее. Во извештајот се содржани заклучните согледувања за состојбата со остварувањето 
на родителското право и постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа 
и Основните судови во Република Македонија, во тој поглед.

Со наведениот извештај  беше информирана и министерката за труд и социјална поли-
тика на заедничка средба со сите директори и стручни лица во Меѓуопштински центри за 
социјална работа на која присуствуваше и Народниот правобранител. Инаку, овој извештај 
ги потврди повеќегодишните констатации на Народниот правобранител дека водечките 
принципи на Конвенцијата за правата на детето - најдобриот интерес, правото на учество, 
давање на мислење и недискриминација, повеќе се декларативни отколку суштински 
водечки принципи од кои се раководат надлежните органи и институции кои треба да 
се грижат за детето, неговите права и интереси. Дополнително, преку истражувањето 
се потврди дека стручните тимови не секогаш преземаат мерки согласно закон и не се 
во можност ефикасно да влијаат на родителот кој го попречува правото на видување на 
детето со другиот родител. Во таа смисла, Народниот правобранител констатира отсуство 
на механизам за ефикасно следење на решенијата и одлуките за остварување на правото на 
видување на детето со родителот со кого не живее дека, ретко се преземаат мерки спрема 
родителот кој го попречува одржувањето на контактите на детето што остава негативни 
последици врз развојот на детето.

Во врска со ова, но и други права на детето во семејството Народниот правобранител 
препорача Министерството за труд и социјална политика да презема  континуирани мерки 
за следење на постапувањето на центрите за социјална работа, како и мерки за надзор 
над стручната работа на надлежните тимови во брак и семејство, старателство, заштита 
на деца и сл. Едновремено препорача центрите, со цел превенција и заштита на повреди 
на правата на детето почесто да работат со семејството во ризик, а за што е потребно 
континуирана обука на стручните тимови заради препознавање на најдобриот интерес на 
детето и постапување во насока на почитување на овој принцип. 

Права на детето во семејството

Значителен број претставки беа доставени од родители за заштита на детето од 
насилство од страна на наставен кадар и службите во училиштата, како и заштита од 
меѓуврсничко насилство. Вознемирувачки се податоците дека насилството се уште се 
применува како образовна и педагошка мерка од страна на наставен кадар, но и од страна 
на вработени во Служби за обезбедување кои се анагжирани од страна на училиштето за 
безбедност на децата.

Семејно и друг вид на насилство врз децата и помеѓу децата
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Изнаоѓањето решение во врска со проблемот на незапишување во матичната книга на 
родените на децата од ромска етничка заедница беше еден од приоритетите на Народниот 
правобранител во овој извештаен период. 

Впрочем за наведениот проблем беа доставувани претставки од родители и од една 
ромска граѓанска организација, по кои Народниот правобранител во континуитет преземаше 
дејствија спрема центарот за социјална работа како старателски орган и спрема управата за 
водење на матична евиденција, а кои  дејствија резултираа со прифаќање на укажувањата 
и запишување на децата во матичната книга на родените. 

Народниот правобранител во досегашното работење во неколку различни области 
го согледа проблемот и тешкотиите на лицата кои не се запишани во матичната книга на 
родените, односно на лицата кои се без правно признат идентитет, лично име и презиме, 
адреса на живеење и единствен матичен број, а меѓу кои значителен број се деца. 

Неспорно е дека овие деца немаат пристап до правото на здравствена заштита, 
образование, социјална заштита и сл., а кога нивните родители поднесуваат барање за 
дополнителен упис во матичната книга на родени се соочуваат со пречки поради неможност 
да ги достават потребните документи како доказ за утврдување на времето и местото на 
раѓање, со што се изложени на социјален и здравствен ризик, со сериозни последици по 
нивниот живот. 

Имајќи ја предвид ваквата состојба, Народниот правобранител до Владата на Републи-
ка Македонија достави иницијатива за измена на Законот за вонпарнична постапка, со 
предлог да се утврди нова глава - Постапка за утврдување на време и место на раѓање од 
страна на надлежен суд, со што би се определил и рокот во кој судот ќе ја донесе одлуката, 
како и измена на Законот за матична евиденција, на начин што ќе се предвиди запишување 
врз основа на судска одлука. 

Владата на Република Македонија ја прифати иницијативата и ги задолжило Минис-
терството за правда и Министерството за труд и социјална политика да преземат мерки за 

Права на деца припадници на ранливи и маргинализирани групи

Народниот правобранител постапувајќи по овие претставки пред надлежните органи 
во училиштата и општините, го вклучуваше и Државниот просветен инспекторат заради 
утврдување на состојбата, а со цел заштита на децата од насилство и санкционирање на 
ваквото однесување. Притоа, јасно и недвосмислено препорача почитување на физичкиот, 
моралниот и менталниот интегритет и личност на детето од страна на наставниот, стручен 
и друг кадар во училиштата, укажувајќи дека е недозволиво присуство и употреба на 
каков било вид на насилство врз дете, вклучително и кога истото е во училиште.

По интервенција на Народниот правобранител се потврдија наводите за насилство 
во две основни училишта, по што спрема наставникот се покрена дисциплинска постапка 
и истиот беше парично казнет од страна на директорот кој продолжил да го следи 
постапувањето и односот на наставникот. Во вториот случај, кој се однесуваше на вработен 
во Службата за обезбедување, училиштето го раскина договорот и лицето повеќе не беше 
ангажирано како обезбедување во училиштето, а од страна на надлежната полициска 
станица му бил констатиран прекршок согласно Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир и му била изречена глоба.

Постапувајќи по претставка за заштита од насилство врз дете згрижено во ЈУ за 
згрижување на деца без родители и родителска грижа установата не ги потврди наводите 
за сторено насилство врз дете од страна на воспитувач, но по препорака на Народниот 
правобранител воспитувачот беше префрлен на друго работно место со ограничен контакт 
со деца, а воедно установата за сите вработени организира обука за препознавање и 
справување со дете - жртва на насилство.

Народниот правобранител апелираше надлежните органи и институции во кои децата 
ги остваруваат своите права, истите да ги третираат како субјекти – носители на права и 
обврски и да обезбедат средина во која безбедноста на децата и примената на ненасилни 
методи од страна на наставниот и друг кадар ќе биде приоритет, со почитување на децата 
и поттикнување на меѓусебното почитување.
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соодветна измена и дополнување на наведените законски прописи, што според Народниот 
правобранител е за поздравување, затоа што реално може да се надминат проблемите со 
незапишаните лица во матичната книга на родени од кои најголем дел се припадници на 
ромската заедница.

Од друга страна, следејќи ја состојбата со обезбедувањето, остварувањето и заш-
титата на правата на децата, како и во контактите со невладини организации, Народниот 
правобранител го воочи проблемот со т.н. малолетнички бракови и последиците за мало-
летното лице од стапување во вонбрачна заедница. Имено, неспорен е фактот дека иако 
малолетничките бракови постојат, никој од органите не води евиденција за овој проблем. 
Напротив, молчешкум се дозволува создавање на вонбрачна заедница со и помеѓу мало-
летни лица (деца), иако истите се уште не се зрели за објективно и сериозно да ги сфатат 
обврските од вонбрачниот живот.

Според Народниот правобранител овој проблем во Република Македонија не е доволно 
актуелизиран, отсуствува механизам за следење од страна на надлежните институции, 
а и правната регулатива недоволно го препознава и санкционира таквото постапување. 
Имено, Законот за семејството не уредува кога лице (дете) стапува во вонбрачна заедница 
со друго лице кое не е полнолетно, ниту прашањето за вонбрачната заедница со лице 
(дете) кое навршило 16, а не навршило 18 години живот, што е една од причините за 
отсуство на евиденција на вонбрачните заедници помеѓу и со малолетни лица (деца). 
Покрај ова, нема ефикасни програми и мерки за решавање на проблемот со детските 
(малолетничките) вонбрачни заедници во Република Македонија, а институциите не можат 
соодветно да реагираат и да постапуваат согласно најдобриот интерес на детето, во случаи 
кога родители или други лица/институции пријавуваат стапување на дете во вонбрачна 
заедница со друго лице/дете.

Во насока на превентивно дејствување, но и спречување на натамошно проширување 
на појавата на малолетничките (детски) бракови, Народниот правобранител до Владата 
на Република Македонија достави иницијатива за измена и дополнување на Законот за 
семејството, Кривичниот законик и Законот за средното образование. Притоа, препорача 
Законот за семејството да се дополни со одредба со која ќе се забрани живеењето на 
малолетници во вонбрачна заедница и да се предвиди исклучок, под исти услови и во 
постапка определена со закон да се дозволи живот во вонбрачна заедница на малолетник 
кој наполнил 16, а не наполнил 18 годишна возраст, со што ќе се изедначи вонбрачната со 
брачната заедница, а ќе се воспостави и систем на евидентирање на вонбрачните заедници 
на малолетници, и со малолетник - што во моментот го нема. 

Следствено, препорача измена и дополнување на Кривичниот законик со цел санкцио-
нирање на состојба полнолетно лице да живее во вонбрачна заедница со лице кое наполнило 
16, а не наполнило 18 години, со и без согласност на родителите или старателот. Исто така, 
препорача дополнување на Законот за средното образование со востановување на обврска 
за родителите да пријават кога се напушта образовниот процес поради формирање на 
брачна, односно вонбрачна заедница на нивното дете, а тој факт училиштата задолжително 
да го внесат во збирката на податоци за ученикот.

Оваа иницијатива на Народниот правобранител беше прифатена од страна на Владата 
на Република Македонија, со што според Народниот правобранител покрај другото, ќе се 
овозможи надлежните институции усогласено да дејствуваат и да преземаат активности во 
случаите на вонбрачна заедница и да ги штитат правата на лицата од стапување во детски 
бракови.

Народниот правобранител, во извештајниот период во врска со состојбата на децата 
без родители и родителска грижа, како и обезбедувањето превенција и заштита на децата 
кои употребуваат дроги и други психотропни супстанции, спроведе две истражувања по 
кои изготви Посебни извештаи. Од увидите во Јавните установи за згрижување на деца 
во Битола и Скопје, неспорно констатира дека институционалната грижа и заштита која 
се обезбедува за децата без родители и родителска грижа е се уште во примена иако 
тенденција на државата е деинституционализација. 

Понатаму, значителен е бројот на деца без родители и родителска грижа во 
установите, при што загрижува податокот дека во Домот за доенчиња во Битола и во 
Домот „11 Октомври“ - Скопје има деца кои ја надминуваат годишната возраст за нивно 
сместување во установата, односно се со подолг престој во установата. Поради бројноста 
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на децата во установите оневозможен е индивидуалниот третман и пристап кон секој од 
децата-корисници, при што особено загрижува податокот добиен од разговор со овие деца 
дека не се чувствуваат сакани од другите дека перцепцијата на другите деца за нив е 
дека се „проблематични деца“, како и се уште присутното стереотипно размислување на 
повозрасните како „домски деца“.

Од друга страна пак, истражувањето за состојбата со децата кои употребуваат дроги 
и други психотропни супстанции потврди дека отсуствува систем за рано откривање и 
превенирање од употреба на дроги кај децата, стручните лица кои работат во институциите 
во чија надлежност е заштита на децата и нивниот најдобар интерес не го препознаваат 
ризикот на употреба на дроги и други психоактивни супстанции кај децата. Во здравствените 
установи нема соодветни оддели за заштита и третман на овие деца, ниту соодветни 
програми за нивна рехабилитација и ресоцијализација, протоколи за соодветно лекување 
или посебен медицински центар за нивен третман.

Народниот правобранител овој проблем ќе продолжи да го следи и во наредната 
година, и согласно надлежностите, во соработка со сите инволвирани органи, установи и 
институции на локално и централно ниво, вклучително и граѓанските организации од оваа 
област ќе го актуелизира ова прашање заради изнаоѓање на најсоодветно решение за 
заштита на децата кои употребуваат дрога и други психотропни супстанции.

Во врска со остварувањето и заштита на правата на децата - мигранти/бегалци беа 
поднесени мал број на претставки, но постапувањето по истите покажа дека проблемот 
засега голем број на деца бегалци. 

Имено, Народниот правобранител постапувајќи по доставена претставка од „Меѓаши“ 
за заштитата на правата на децата од бегалските семејства од Косово, сместени во соци-
јалната зграда во с. Визбегово, во однос на остварувањето на правото на образование 
презеде дејствија спрема Центарот за бегалци и странци при Министерството за труд и 
социјална политика, основните училишта „26 Јули“ и „Браќа Рамиз и Хамид“, од општина 
Шуто Оризари, а оствари и посета на семејствата сместени во споменатиот објект. Воедно, 
во насока на надминување на проблемот Народниот правобранител оствари соработка и со 
Канцеларијата на УНХЦР во Скопје.

Преземените дејствија од страна на Народниот правобранител резултираа со успех 
така што децата сместени во социјалната зграда во с. Визбегово започнаа со посетување 
на училиште со организиран превоз од страна на Центарот за интеграција на бегалци и 
странци и  канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје.

 Народниот правобранител во текот на постапувањето констатира и други пропусти во 
однос на семејствата - бегалци од Косово кои се сместени во наведениот објект, особено 
во однос на остварувањето на правото на социјална парична помош за некои бегалци и 
неиздавање на матични броеви на некои новородени деца.

Во врска со овие прашање Народниот правобранител презеде дејствија и спрема 
Секторот за азил при Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и 
социјална политика кои резултираа со надминување на проблемот, односно со издавање 
на акт за статус под супсидијарна заштита на децата, со што беа отстранети пречките и за 
социјалната парична помош.

Народниот правобранител во врска со проблемите со кои се соочуваат семејствата 
на бегалците од Косово во извештајната година организираше тематски состанок од кој 
произлегоа конкретни заклучоци за сите надлежни органи за решавање на проблемите и 
прашањата на овие лица. 

Покрај предметното постапување Народниот правобранител активно учествуваше во 
настани и активности организирани од домашни и меѓународни организации за подобру-
вање на состојбите на децата бегалци, баратели на азил, лица под супсидијарна заштита, 
странци и деца без државјанство. Во тој контекст го даде својот придонес во работната група 
на проектот поддржан од УНИЦЕФ на тема: „Пристапот до образование на деца бегалци 
и мигранти како клучен прроцес за нивна интеграција“. Оваа активност резултираше со 

Права на деца мигранти/бегалци
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Во врска со остварувањето на правото на здравствена заштита на детето Народниот 
правобранител постапуваше по релативно мал број поднесени претставки, а во неколку 
случаи покрена постапка и по сопствена иницијатива заради заштита на правото на здравје 
кај одредени категории на деца. Во таа смисла, постапувајќи по претставка доставена во 
име на група родители на деца заболени од цистична фиброза и пациенти со цистична 
фиброза констатира неможност на овие лица/деца на едно место да ги извршат потребните 
медицински иследувања и третман, затоа што медицинските досиеја од Клиниката за детски 
болести – Скопје не биле префрлени во ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата 
- Козле, во чии рамки е отворен Центарот за цистична фиброза. 

Со цел заштита на правата на децата со цистична фиброза, Народниот правобранител 
достави укажување до ЈЗУ Универзитетската клиника за детски болести со барање 
да се преземат мерки за непречено остварување на сите прегледи на пациентите со 
цистична фиброза, на едно место, меѓу кои микробиолошките испитувања, пулмолошки, 
физиотерапевтски третмани и друг потребен третман при лекување. Едновремено укажа на 
потребата од почитување и целосна реализација на договорот за преземање на регистарот 
за цистична фиброза. 

За наведената состојба, Народниот правобранител го извести и Министерството за 
здравство, односно Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита и побара да се 
преземат итни и неодложни мерки за утврдување на системот за остварување и здравствена 
заштита на пациентите со цистична фиброза. 

Министерството за здравство за разрешување на наведената состојба, достави допис 
до ЈЗУ Клиника за детски болести и ја задолжи во рок од пет дена да изврши примопредавање 
на медицинската документација за пациентите во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања 
кај децата – Козле, по што на пациентите - деца/лица со цистична фиброза повторно им 
беше овозможено во целост да ја добиваат потребната здравствена заштита и третман на 
едно место. 

Исто така, постапувајќи по претставка на родител во врска со непризнавање на 
право на дете на ортопедско помагало - корсет за сколиоза по препорака на ортопедски 
хирург, Народниот правобранител се обрати до подрачната служба во Скопје на Фондот за 
здравствено осигурување на РМ, по што беше известен дека детето не може да го оствари 
правото на ново ортопедско помагало, од причина што како осигуреник нема континуитет 
на здравствено осигурување од шест месеци, на денот на приемот на потврдата во Фондот. 

Народниот правобранител имајќи го предвид ваквиот одговор достави препорака до 
директорот на Фондот, при што отворено го постави прашањето: Дали подрачната служба 
во вакви случаи го има предвид меѓународниот стандард - најдобар интерес на детето, 
односно членот 3 од Конвенцијата за правата на детето, според кој во сите активности кои 
се однесуваат на децата, од примарно значење се интересите на детето без оглед на тоа 
дали ги спроведуваат јавните или приватните институции за социјална заштита, судовите, 
административните органи или законодавните тела?

Од друга страна, укажа дека заштитата на здравјето и превенирањето на штетните 
последици по животот на децата треба да бидат приоритет во постапувањето на органите 
и институциите, кои несомнено треба да ги применуваат законите и подзаконските акти, 
но пред сé треба да се раководат од интересите на децата, особено кога се работи за 
нивното здравје и живот. Во овој контекст, Народниот правобранител го потсети Фондот 
дека станува збор за дете со нарушена здравствена состојба, на кое поради утврдената 
дијагноза му е отежнато дишењето, а постои основан страв дека состојбата може да доведе 
до сериозни последици по здравјето на детето, како и да биде животно загрозувачка за 
него, доколку не се преземат итни мерки. Поради тоа препорача директорот согласно 
надлежностите да наложи уште еднаш да се разгледа случајот, при тоа земајќи го предвид 
најдобриот интерес на детето, Фондот за здравствено осигурување на Македонија да 

Здравствена заштита на децата

изготвување на публикација под истиот наслов, во која меѓу другото се дадени препораки 
за измени и дополнување на правната рамка за образование со цел гарантирање на целосен 
и непречен пристап на овие деца до образование. 
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обезбеди целосно остварување на правото на детето за соодветна, навремена и непречена 
здравствена заштита, преку обезбедување на препорачаното ортопедско помагало. 

Едновремено, Народниот правобранител поттикнат од случај во минатото кога поради 
ненавремено, односно одложено постапување на органот, дете со иста или слична дијагноза 
го загубило животот предложи да се разгледа Правилникот за индикациите за остварувањето 
на правото на ортопедски и други помагала во контекст на почитување на принципот на 
најдобар интерес на детето и правото на детето да ужива највисоко ниво на здравствена 
заштита. 

Фондот за здравствено осигурување на РМ остана на ставот дека не се исполнети 
законските услови од 6 месеци на здравствено осигурување на детето преку неговиот родител, 
а позитивно се произнесе во однос на делот од препораката за измена на прописите, со цел 
да се обезбеди здравствена заштита на децата како право гарантирано со Конвенцијата за 
правата на детето.

Правото на образование на детето и оваа година беше проследено со низа повреди од 
страна на надлежните органи. 

Народниот правобранител констатира потешкотии и попречување на децата во не-
пречено остварување на правото на упис во основно и средно образование, необезбе-
дување на превоз на ученици, како и следење на настава во несоодветни услови. Особено 
загрижувачки се појавите за сегрегирање на учениците по етничка основа при формирање 
на паралелки, политичкото инволвирање на децата од страна на директори на некои средни 
училишта, како и верската наобразба на деца од предучилишно образование во објект кој 
формално не е регистриран како детска градинка.

Постапувајќи по претставки за заштита од сегрегација на ученици од ромската заед-
ница Народниот правобранител по извршен надзор во СУГС „Арсени Јовков“ и Средното 
училиште „Шаип Јусуф“ во Скопје, не можеше да констатира сегрегација на ученици - Роми 
со нивното испишување од средното училиште „Арсени Јовков“ и запишување во средното 
училиште во Шуто Оризари, со оглед дека испишувањето на учениците е реализирано на 
барање на родители на ученици, односно на барање на самите ученици. 

Од друга страна, Народниот правобранител констатира сегрегација на ромските деца 
при упис во прво одделение во Основно училиште „Гоце Делчев“ - Штип, за што достави 
укажување до директорката на училиштето и барање до Државниот просветен инспекторат 
за вршење на испекциски надзор, по што со записник просветниот инспекторат ја потврди 
точноста на наводите.

Поради сериозноста на случајот, особено поради тоа што директорката на училиштето 
наместо да преземе мерки достави одговор во кој се повика на барање на родители од 
неромска припадност дека ќе ги отпишат децата од ова училиште доколку се врши ново 
распределување на учениците по паралелки, Народниот правобранител го информира 
Градоначалникот на Општина Штип со препорака мерките и образовните политики на 
општината да се спроведуваат во насока на десегрегација во образованието, почитување на 
мултиетничноста и различностите. Воедно, препорача училиштата да спроведат активности 
меѓу учениците, со вклучување и на родителите заради подигнување на свеста и степенот  
за меѓуетничката интеграција и предностите на истата во образованието, но и во животот 
воопшто.

Исто така поради чувствителноста на појавата, Народниот правобранител до Минис-
терството за образование и наука достави Мислење со предлог да се преземат мерки и 
активности во врска со можниот проблем со одлив на ученици Роми само во едно училиште 
или запишување во чисти паралелки. Во таа насока посочи на Стратешкиот план на Мини-
стерството за образование и наука за 2016-2018 година и Националната стратегија за 
недискриминација и еднаквост во делот на образование, наука, спорт и култура, кои со 
имплементацијата би можеле да придонесат за попречување на каков било облик и форма 
на дискриминација во образованието.

Градоначалникот ја прифати Препораката на Народниот правобранител и информира 

Образование на децата во основните и средните училишта
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дека при следното запишување на учениците стриктно ќе се применува мултиетничноста при 
формирањето на паралелки на ученици. Воедно, Министерството за образование и наука 
го прифати Мислењето на Народниот правобранител наведувајќи дека континуирано ќе се 
преземаат активности за подигање на свеста за важноста на образованието и воспитанието 
на учениците, како и потребата од интегративен пристап во образовниот процес. 

Народниот правобранител, по добивање на информации од средствата за јавно 
информирање дека, од страна на директори на неколку средни училишта во Припел и 
Скопје учениците биле поттикнувани и мотивирани да се приклучат и да ги поддржат 
протестите на граѓанската иницијатива „За заедничка Македонија“ покрена постапка по 
сопствена иницијатива. Од снимениот видео материјал за кој известија средствата за 
јавно информирање неспорно констатира дека поттикнувачкиот говор на директорот на 
училиштето во Прилеп е во спротивност со образованието и воспитувањето на учениците 
и на Конвенцијата за правата на детето, според која, децата треба да бидат заштитени 
од сите видови злоупотреби и манипулации, а секоја злоупотреба на децата подлежи на 
санкции.

За наведеното го извести Државниот просветен инспекторат и побара да изврши надзор 
во средното училиште, со цел да се утврди незаконито постапување на директорот на учи-
лиштето со повикот за учество на протести на учениците, како и мерки за санкционирање 
на таквото однесување. Едновремено, со Посебен извештај го информира министерот за 
образование и наука укажувајќи на злоупотреба и повреда на правата на децата што е 
спротивно на Законот за средно образование и Конвенцијата за правата на детето. 

Државниот просветен инсепкторат со допис само кратко извести дека не се исполнети 
условите за изрекување на прекршочна санкција согласно Законот за средното образование, 
додека од страна на министерот и по неколку ургенции не е доставен одговор. 

Народниот правобранител преку средствата за јавно информирање го осуди таквото 
постапување спрема учениците потсетувајќи дека училиштето како воспитно образовна 
установа е обврзано и должно да обезбедува грижа и заштита на децата, како и да презема 
превентивни мерки за спречување на каков било вид манипулации и злоупотреба на 
децата, вклучително и за политички цели. 

Според тоа, кога такво однесување кон децата/учениците доаѓа од страна на одговорни 
лица во училиштата, а за тоа не се преземаат соодветни мерки, се создава простор за 
политичка и секаков друг вид на злоупотреба врз децата што директно придонесува нега-
тивно да се перцепира улогата на образовните установи и влијанието на наставниот и 
одговорниот кадар врз однесувањето на учениците.

Во друг случај, Народниот правобранител по добиени сознанија дека деца на прет-
школска возраст се згрижуваат во објект кој не е регистриран за таква дејност, при што 
се практикуваат верски обреди и ритуали, по сопствена иницијатива покрена постапка за 
заштита на децата од нивно вклучување во верски активности. Во тој контекст Народниот 
правобранител се обрати до Министерството за труд и социјална политика, Министерството 
за образование и наука и до Министерството за внатрешни работи, при што побара и укажа 
да се преземат сите мерки за заштита на правата на децата од секаков вид на злоупотреба, 
како и вклучување на децата во верски активности или нивна едукација и практикување 
верски ритуали спротивно на Уставот, Законот за заштита на децата и Конвенцијата за 
правата на детето. 

Воедно, побара од надлежните органи да преземат мерки за согледување на состојбата 
од евентуално постоење на други објекти слични на наведениот, во кои се врши верска 
наобразба на децата, како и мерки за одговорност на лицата кои дозволиле односно 
овозможиле ваков вид на работа во објекти спротивно од целта на нивното основање/
формирање. 

Иако по преземените мерки ниту еден од органите не ги потврди наводите за верска 
едукација на децата во нерегистрирани објекти, Народниот правобранител укажа на потре-
бата од позачестени редовни и вонредни контроли од страна на надлежните Министерства 
заради превенирање и спречување на злоупотреба на децата по која било основа. 

Народниот правобранител интервенираше и во врска со повреда на правата на 
две ученички на кои не им беше дозволено да посетуваат настава во основно училиште 
„Братство и единство“ во Охрид, поради тоа што носеле шамии. Заради заштита на 
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ученичките и нивното право на образование, Народниот правобранител се обрати до 
основното училиште во Охрид, до Министерството за образование и наука, а до Држав-
ниот просветен инспекторат, укажувајќи на почитување на принципот на забрана на 
дискриминација на детето и преземање мерки веднаш да им се овозможи да ја следат 
наставата. Притоа, преку соопштение ја информира јавноста дека Уставот на Република 
Македонија и Европската конвенција за човекови права предвидуваат и дозволуваат 
слобода на вероисповед и слобода на изразување на религијата, а според Конвенцијата 
за правата на детето, слободата на манифестирање на вероисповедта може да потпаѓа 
само под ограничувања предвидени со закон, а вакви ограничувања не се предвидени со 
Законот за основно образование и со други позитивни законски прописи. Во тој контекст 
истакна дека е потребно доследно почитување на законите и задолжителна примена на 
наведените ратификувани меѓународни акти, како составен дел од македонскиот правен 
поредок.

По интервенција на Народниот правобранител училиштето им овозможи на ученичките 
редовно да посетуваат настава, што беше потврдено и од страна на Државниот просветен 
инспекторат.

Народниот правобранител постапуваше и по неколку претставки поради несоодвет-
ните услови за следење настава во основни и средни училишта во Скопје, Куманово и 
Дебар, како и претставки во врска со необезбеден превоз на ученици, за што покрај до 
директорите на училиштата достави укажување до градоначалниците на чија територија се 
наоѓаат училиштата, како и до Министерството за образование и наука да ги преземат сите 
мерки за обезбедување на услови за непречено следење на настава. Во тој контекст укажа 
дека просториите во кои учениците ја следат наставата треба да се соодветно затоплени, 
осветлени и опремени со инвентар и наставно-нагледни материјали и средства, со што децата 
ќе имаат можност непречено да се образуваат во добро опремени и безбедни училишта, 
со соодветно едуциран кадар што ќе придонесе за нивна квалитетна едукација, а за што 
директорите во соработка со локалната самоуправа и Министерството за образование и 
наука во континуитет треба да се залагаат.

Заложувајќи се за остварување и заштита на децата и лицата со посеби потреби, 
Народниот правобранител во пресрет на Меѓународниот ден на човековите права го 
презентираше истражувањето за вклученоста на децата и на младите со посебни потреби 
во средното образование, изготвено во соработка со граѓанската организација „Отворете 
ги портите“, а финансиски поддржано од канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје. 

Народниот правобранител во истражувањето констатираше дека и по шест години по 
ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, иако од перспектива 
на Народниот правобранител попреченоста не претставува пречка за остварување на кое 
било право, во многу сфери не се видливи промени за децата и лицата со попреченост 
кои би го подобриле нивниот живот, местото во општеството, но и односот кон лицата со 
попреченост. Во таа насока, Народниот правобранител констатираше дека националното 
законодавство не е усогласено со Конвенцијата за правата на лицата со порепечност и 
Конвенцијата за правата на децата. 

Меѓудругото, Народниот правобранител од Министерството за образование и наука 
побара да се воспостави механизам за системско идентификување, евидентирање и 
следење на учениците со попреченост во редовното образование, а во таа смисла да 
се обезбеди систем на поддршка во образованието кој ќе се прилагоди кон утврдените 
способности и потреби на децата и младите со попреченост, како и целосна физичка 
пристапност на училишните објекти, согласно меѓународните стандарди, вклучувајќи го и 
внатрешниот простор, како и соодветна опременост на училиштата за инклузивна настава, 
да се воспостават стандарди за пристапност на училишните објекти, опрема и наставниот 
процес воопшто. 

Во извештајната година, Народниот правобранител го мониторираше постапувањето 
на надлежните органи по барањата на граѓанската иницијатива „5 до 12“ во врска со 
остварувањето и заштита на правата на децата и лицата со попреченост. Народниот право-

Права на деца/лица со посебни потреби
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бранител до Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и 
Министерството за образование и наука достави Мислење за начинот на отстранување на 
констатираните повреди и побара во заедничка соработка да се разгледаат барањата на 
родителите на деца/лица со посебни потреби и по истите да се преземаат ефикасни мерки 
во насока на остварување и заштита на правата на децата и лицата со посебни потреби. 

Како придонес за решавање на проблемите на оваа ранлива категорија граѓани, 
Народниот правобранител до надлежните Министерства ги достави и своите истражувања 
и извештаи од спроведените активности поврзани со правата на децата и лица со посебни 
потреби, во кои покрај констатирани состојби во различни области дадени се препораки и 
насоки за унапредување на нивниот статус и интеграција во општеството.

Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука 
и Министерството за здравство го известија Народниот правобранител дека ги прифаќаат 
укажувањата, односно препораките на Народниот правобранител за полесен и непречен 
пристап до правата на оваа ранлива категорија граѓани и дека истите ќе ги имаат предвид 
при планирање на идни активности, како на легислативен, така и на планот на преземање 
конкретни активности за решавање на проблемите на децата/лицата со попреченост во 
сферата на образование, здравство, социјална заштита и сл.

Констатации Препораки
• Меѓуопштинските центри за социјална 

работа не секогаш постапуваат и 
честопати не го ни препознаваат 
најдобриот интерес на детето и 
неговото право да остварува лични 
односи и непосредни контакти со 
родителот со кого не живее, поради 
што во голем број случаи правата на 
децата се повредуваат; 

• Зачестија случаите на несоодветен 
однос и физичко и психичко насилство 
врз дете во установите каде ги оства-
рува своите права (детска градинка, 
училиште, установи за згрижување, 
па и во семејство), а исто така отсус-
твува волја кај одговорните лица за 
реално санкционирање на таквото 
однесување; 

• Децата чие раѓање не е запишано во 
матичната книга на родени немаат 
пристап до правото на здравствена 
заштита, образование, социјална 
заштита и сл., а при поднесено барање 
за дополнителен упис во матичната 
книга на родени се соочуваат со 
пречки поради отсуство на системско 
решение;

• Појавата на детски (малолетнички) 
бракови и последиците од тоа се 
на штета на детето, што алармира 
на потребата од мултисекторска 
соработка за итно изнаоѓање на 
решение за овој проблем;

• Министерството за труд и социјална 
политика во соработка со Меѓуопштин-
ските центри за социјална работа и 
Заводот за социјални дејсности да 
преземат мерки заради системско 
решение за непречено и квалитетно 
остварување на правото на видување 
на релација дете-родител; 

• Министерството за образование и 
наука, Државниот и овластените прос-
ветни инспектори, како и социјалната 
инспекција при Министерството за 
труд и социјална политика да преземат 
мерки за позачестени контроли и 
надзор над работата на образовните 
и другите установи во кои децата се 
згрижени или остваруваат право на 
образование заради превенирање од 
насилство врз децата, како и мерки 
за соодветно санкционирање на 
сторителите; 

• Министерството за правда и Министер-
ството за труд и социјална политика 
да преземат мерки за соодветна 
измена и дополнување на Законот 
за вонпарнична постапка и Законот 
за матична евиденција во делот на 
запишување на лице за родено, 
согласно прифатената иницијатива на 
Народниот правобранител;

• Во насока на превентивно делување, 
но и спречување на натамошно проши-
рување на појавата на малолетничките 
(детски) бракови надлежните мини-
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Констатации Препораки
• Наместо интеграција и мултикултурни 

училишта некои директори на основни 
и средни училишта дозволуваат сегре-
гација на ученици од ромска етничка 
заедница;

• Отсуствува  систем за рано откривање 
и превенирање од употреба на дроги 
кај децата, а стручните лица кои 
работат во институциите во чија 
надлежност е заштита на децата 
и нивниот најдобар интерес не го 
препознаваат ризикот од употреба 
на дроги и други психоактивни 
супстанции кај децата;

• Во средните училишта учениците 
беа злоупотребени за политички 
цели од страна на одговорни лица во 
училиштата, но ваквото однесување 
помина неказнето; 

• Надлежните министерства немаат 
целосен преглед на формите на 
згрижување на деца во претшколска 
возраст, со што голем е ризикот за 
секаков вид на злоупотреба на децата, 
вклучително и верската;

• Нема напредок во остварување 
на правата на децата и лицата со 
попреченост и нивната инклузија во 
општеството. Отсуствува мултидисци-
плинарен пристап и меѓуресорска 
соработка за подобрување на приста-
пот и за остварување на правата на 
децата и лицата со попреченост во 
повеќе области.

стерства да пристапат кон измена 
и дополнување на Законот за 
семејството, Кривичниот законик и 
Законот за средното образование, 
согласно предлозите на Народниот 
правобранител;

• Надлежните органи од централно и 
локално ниво во заедничка соработка 
да преземат мерки за спроведување 
на образовни политики со почитување 
на мултикултурната димензија во 
сите нивоа на образование, со што 
ќе се спречи евентуалниот одлив на 
ученици од едно во друго училиште, 
како и формирање на етнички чисти 
паралелки во образовните установи, 
особено за учениците од ромската 
заедница;

• Зајакнување и надградба на системот 
за превенција и заштита од дроги 
и други психотропни супстанции 
со посебен акцент за заштита на 
децата. Во тој контекст, соодветна и 
континуирана едукација и обука на 
стручните лица во институциите, со 
цел препознавање на употреба на 
дрогата и друг вид на психоактивни 
супстанци кај децата, како донесување 
на посебен Протокол за третман и 
лекување на деца корисници;

• Целосна примена на законските 
одредби за забрана на злоупотреба 
на децата поради политичко или 
верско организирање и дејствување во 
образовни и други установи за деца, 
а во тој контекст и санкционирање на 
таквото однесување;

• Владата, односно Министерството за 
образование и наука, Министерството 
за труд и социјална политика и 
Министерството за здравство да 
преземат итни мерки за усогласување 
на националното законодавство 
со меѓународните конвенции за 
децата и лица со попреченост, со 
цел олеснување на пристапноста и 
достапноста во остварувањето на 
правата на овие граѓани во сите 
области.
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ПРАВА ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Создавањето на услови за непречено остварување на правото на високо образование 
на граѓаните, е еден од приоритетите на Народниот правобранител во вршењето на работите 
од негова надлежност. Во извештајниот период Народниот правобранител постапуваше по 
мал број претставки за заштита на права од високото образование, при што повторно, како 
и минатата година најголемиот број од претставките беа поднесени поради неисплатата 
на средствата за изработка на магистерски и докторски труд од страна на Министерството 
за образование и наука. Покрај наведеното, постапуваше по претставки кои се однесуваа 
на неиздавање на уверение за завршен циклус на студии на студенти - специјализанти на 
Стоматолошки факултет, одложување на постапка за одлучување по барање за доделување 
на ученички стипендии, како и за ажурирање на постапка по поднесени приговори и барања 
на студенти за ослободување од партиципација.

Народниот правобранител, постапувајќи по претставките во кои се бараше заштита на 
правата поради неисплата на парични средства за изработка на магистерски и докторски 
труд, за што континуирано во текот на годината се обраќаше до Министерството за обра-
зование и наука со барање да изврши исплата на средствата, со оглед на тоа што на подно-
сителите на барањата им беа донесени одлуки за признавање на правото. За наведениот 
проблем, Народниот правобранител со Посебен извештај ја информираше и министерката за 
образование и наука, по што дел од подносителите го остварија правото, а за дел постапките 
се уште се во тек.

И оваа извештајна година Народниот правобранител постапуваше по предмет оформен 
по барање на специјализант на Стоматолошкиот факултет, при што констатира повреда на 
правата на специјализантот затоа што иако го положил специјалистичкиот испит  од страна 
на факултетот не му се издаваше  уверение за специјализација. Народниот правобранител 
достави укажување до деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје при Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, со барање да се превземат мерки за издавање на Увере-
ние за положен специјалистички испит без никакво условување на подносителот за прет-
ходно намирување на определен долг кон факултетот. Деканот на факултетот постапи по 
укажувањето и на подносителот на претставката му се издаде Уверение за положен специ-
јалистички испит. 

Друг проблем за кој се бараше заштита од Народниот правобранител е поради неос-
нованото одолжување на постапката за одлучување по барање за доделување на стипендија 
за талентирани ученици, за што имаше и судска одлука во корист на граѓанинот. Воедно, 
во друг случај, Министерството подолг период не одлучува по приговор на студент за 
непризнавање на право на студентска стипендија, со што истиот е попречен во барањето на 
натамошна заштита на правата. 

Народниот правобранител побара од Министерството за образование и наука да постапи 
по барањето односно приговорот и да донесе одлука почитувајќи ги насоките во пресудата, 
но и покрај повеќето писмени дописи Министерство не достави одговор за преземените 
мерки, поради што беше доставен Посебен извештај до министерката за образование и 
наука. Постапката  е во тек.  

Дел од граѓаните бараа информации од областа на високото образование како 
правен совет за постапките за остварување на правата, како и заштитата на правата пред 
надлежните органи.

Имајќи ги предвид бројот на поднесените претставки во кои се укажуваше на непоста-
пување на Министерството за образование и наука по поднесени барања од граѓани, по кои 
Народниот правобранител ја започна постапката во 2015 и во 2016 година, а продолжи и 
во 2017 година, Народниот правобранител констатира дека Министерството за образование 
и наука во оваа извештајна година не придонесе во правец на надминување или решавање 
на утврдените проблеми на граѓаните, а во исто време ја попречи работата на Народниот 
правобранител во обезбедување на ефикасно остварување на функцијата во однос на 
заштитата на уставните и законските права на граѓаните.
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Констатации Препораки
• Со повеќегодишното непостапување 

на Министерството за образование 
и наука по одлуките за доделување 
еднократен паричен надоместок за 
магистерски и докторски студии се 
врши повреда на правата на граѓаните, 
со што се губи правната сигурност и 
довербата во функционирањето на 
институциите; 

• Министерството за образование и 
наука не постапи по интервенциите 
на Народниот правобранител, со што 
го попречи во работата во однос на 
заштитата на уставните и законски 
права на граѓаните – студенти во 
високообразовни институции.

• Министерството за образование и 
наука итно да преземе мерки за 
исплата на средствата на граѓаните-
магистранти и докторани;

• Министерството за образование и 
наука да ја почитува обврската која 
произлегува од Законот за народниот 
правобвранител со преземање мерки 
за навремено и соодветно постапување 
по интервенциите на Народниот 
правобранител во врска со барањата 
на граѓаните, со што ќе обезбеди 
непречено извршување на неговата 
функција. 

Извештајната година бележи зголемување на поплаките на граѓаните за заштита на 
правата од работен однос, особено во однос на постапките за вработување, распоредување 
и престанок на работниот однос. Воедно, претставки се доставени и поради недобивање на 
благовремени одговори или одлуки на надлежни органи по поднесени барања во врска со 
остварување на права од работниот однос. 

Карактеристичен е периодот по завршување на парламентарните и локалните избори 
кога дел од подносителите на претставките се пожалија на распоредување на пониски 
работни места или поради иницирани дисциплински постапки чиј краен исход е или 
престанок на работниот однос или парична казна во траење од шест месеци. Од друга 
страна, поради забраната за спроведување на постапките за вработување, освен за итни 
и неодложни работи и недавањето на согласност за обезбедени финансиски средства за 
вработување во органите на државната управа и органите и организациите со јавни овлас-
твувања намален е бројот на претставки во кои се бара заштита на правата во спроведени 
постапки за вработување во горенаведените органи.

Во постапките за вработување граѓаните најмногу изразуваа незадоволство од спро-
ведените постапки за вработување на определено време во основните училишта и јав-
ните претпријатија и установи, поради тоа што не се избрани по објавените огласи, а 
ги исполнувале условите или затоа што не добиле известување за извршениот избор на 
кандидат. Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител детално испитуваше 
дали примените кандидати на определено време ги исполнуваат условите предвидени 
за конкретните работни места, по што ја продолжуваше постапката со доставување на 
соодветни укажувања. Само во еден случај Народниот правобранител утврди постапување 
спротивно на закон затоа што е примен кандидат во основно училиште кој не ги исполнува 
условите согласно Законот за основното образование. Меѓутоа, во меѓувреме, додека 
незадоволниот граѓанин водеше управни и судски постапки кандидатот се стекнал со 
потребното високо образование кое е во согласност со Нормативот на наставен кадар.

Во однос на постапките за трансформација на работниот однос од определено на 
неопределено работно време најчесто барањата на граѓаните се однесуваа за ова право во 
образованието, при што се бараше заштита поради неспроведување на овие постапки од 
страна на директорите и покрај исполнување на услови за поведување на такви постапки. 
Најчесто образложението на директорите на училиштата е дека наставникот не ги исполнува 
условите за трансформација на неговиот работен однос или дека доставената документа-

РАБОТНИ ОДНОСИ
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ција е вратена од страна на другите органи (општинските комисии и Министерството за 
образо-вание и наука) по утврдување дека за тоа работно место не може да се спроведе 
постапка за трансформација на работниот однос. Народниот правобранител утврди дека 
во повеќето случаи додека трае постапката на одлучување по поведената постапка за 
трансформација на работниот однос во наредната учебна година не се склучува нов договор 
за вработување на определено време со наставникот кој веќе работел три, четири, па и пет 
години на истото работно место на определено време, со што истиот не може да го оствари 
правото на трансформација на работниот однос од определено на неопределено работно 
време, поради непродолжување на нов договор за вработување на определено време. Исто 
така, беа забележани случаи каде е дадена согласност за трансформација на работниот 
однос за конкретно лице, но од страна на директорот истата не се спроведува од лични, 
субјективни причини и се вработува друго лице.

За Народниот правобранител неспорно е правото на директорот да избира кандидати 
за вработување кои ги исполнуваат условите по изминување на рокот кога договорот за 
вработување склучен на определено време е изминат, но не е прифатливо постапувањето 
на директорот кога ова право се  злоупотребува на штета на наставник кој неколку години 
вложил труд во училиштето и дал позитивен резултат во вршењето на работните задачи. 
Во тој контекст не е оправдано постапувањето на директорот да не му го продолжи 
договорот за вработување на определено време или да не сака да покрене постапка за 
трансформација на работниот однос, односно да ја спроведе согласноста само од негови 
лични, субјективни околности. Народниот правобранител во ваквите случаи бараше 
од директорите преиспитување на постапките на донесување одлука за избор на друг 
кандидат и разгледување на можноста за повторно работно да се ангажира кандидатот кој 
досега работел, но секогаш се доставува одговор дека со кандидатот кој го склучил дого-
ворот за вработување на определено време истечен му е договорот и дека е примен друг 
кандидат кој ги исполнува условите. За Народниот правобранител наведеното е класична 
злоупотреба на правата од работен однос во образовниот процес, со елементи на политичка 
дискриминација што за жал го овозможува и правната регулатива која го уредува правото 
на работен однос на определено време.

Народниот правобранител констатира повреда на правата од работен однос и на 
вработени во Министерството за внатрешни работи при спроведување на постапките за 
распоредување поради непостапување по одлуки на Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен со кои е утврдено дека 
распоредувањето на пониско работно место на шестмина вработени е извршено поради 
погрешно применет материјален закон и неправилна и незаконита спроведена постапка за 
распоредување. Имено, првостепениот орган по изминати неколку месеци од донесените 
второстепени одлуки не постапуваше по истите, а по доставеното укажување на Народниот 
правобранител извести дека преземени се мерки во насока на барање мислење од 
Државната комисија за спречување на корупцијата за објавување на интерен оглас. За 
ваквото постапување Народниот правобранител го извести кабинетот на министерот 
укажувајќи дека во конкретниов случај има состојба на донесени одлуки од страна на 
надлежната комисија со која се поништени решенијата за распоредување на подносителите 
на претставката, потенцирајќи дека поради непостапувањето на првостепениот орган им 
се повредуваат правата, затоа што со донесената второстепена одлука нивните решенија 
за распоредување се поништени, но тие и понатаму остануваат на работното место и 
вршат работи и работни задачи на кои биле распоредени со поништеното решение за 
распоредување.

Народниот правобранител укажа дека Министерството има обврска да спроведе постап-
ка на распоредување на горенаведените лица согласно донесените одлуки на комисијата, а 
не да спроведува постапка на распоредување со објавување на интерни огласи и непотребно 
да ја одложува постапката со барање мислење од Државната комисија за спречување од 
корупција. Во овие случаи воопшто не стануваше збор за распоредување според потребите 
на Министерството за внатрешни работи за кои е потребно објавување на интерен оглас 
туку распоредување согласно донесени одлуки од надлежна комисија, поради што со цел 
подносителите да не трпат и понатаму штетни последици од одолжување на постапката 
за нивно распоредување укажа и побара да се постапи во насока на распоредување на 
подносителите на претставката согласно донесените одлуки од надлежната комисија за 
распоредување согласно предвидената законска постапка, а ако не постојат услови за 
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тоа подносителите да се вратат на претходните работни места. По извесен период органот 
извести дека постапил по укажувањето на Народниот правобранител и презел мерки по 
донесените второстепени одлуки при што спровел повторната постапка на распоредување 
и донел нови решенија за распоредување на подносителите применувајќи го во целост 
материјалниот закон согласно забелешките на второстепениот орган. 

Беа доставувани и претставки од граѓани кои бараа интервенција поради извршено 
распоредување со донесено задолжение, за кое по дадено укажување дека без донесување 
на соодветен акт распоредувањето не може да се спроведе, укажувањата беа прифатени, 
а граѓаните беа вратени на претходните работни места. 

Во однос на претставките за интервенција по спроведена дисциплинска постапка 
каде најчесто основот за поведување на дисциплинската постапка е несовесно вршење 
на работни задачи, граѓаните истакнуваа дека основот не е тој туку припадноста на друга 
политичка партија од онаа на власт. Народниот правобранител постапувајќи по овие прет-
ставки бараше да му се достави на увид целокупната документација за спроведувањето на 
дисциплинската постапка, и по разгледување на истата анализирајчи ја притоа правната 
регулатива не констатира повреда на правата на граѓаните по основот кој тие го наведуваа 
во претставките.

Од друга страна, Народниот правобранител констатира повреда на правата на вра-
ботени лица при поведување на дисциплинска постапка поради примена на законски 
одредби кои воопшто не се во сила односно поради примена на закон кој не важи за врабо-
тениот согласно утврдениот статус. Станува збор за постапки спроведени од НУ Музеј на 
Македонија и СУГС „Здравко Цветковски“-Скопје.

Народниот правобранител не навлегувајќи во основаноста на донесените решенија 
со кои на вработени лица се утврдува дисциплинска одговорност констатира дека истите 
немаат статус на административен службеник утврдено со решение, но се постапило како 
со лице/а кое има/ат статус на административен службеник, со што се врши повреда 
на правата на подносителот на претставката. Притоа, укажа дека штом не  е определен  
статус на административен службеник со решение не може да се постапува како да е 
административен службеник, без оглед на причината поради која на вработените не им 
се издадени таквите решенија. Следствено побара од директорот на установата да се 
преземат мерки за поништување на донесите решенија за утврдена дисциплинска казна 
како незаконити и решенија кои немаат правна сила.

Во вториот случај достави укажување дека целокупната постапка што ја спровело 
училиштето во насока на изрекување дисциплинска казна спрема лицето е спроведена 
согласно Законот за јавни службеници, кој со донесување на Законот за административни 
службеници престанал да постои, а како таков престанала и неговата примена. Според 
тоа целокупната постапка што се спровела е незаконита, а во тој контекст е незаконско и 
неприменливо во пракса решението за изрекување дисциплинска казна. 

Народниот правобранител констатира дека со ваквиот начин на постапување учи-
лиштето сторило повреда на правата поради тоа што спровело постапка и донело решение 
повикувајќи се на закон кој веќе две години престанало да важи и како таков не треба да 
се применува во пракса. Укажувањата беа прифатени, решенијата беа поништени, а на 
вработените им беа стопирани казните кои им беа утврдени по спроведените дисциплински 
постапки.

Оваа извештајна година во заштита на правата од работен однос при изрекување 
престанок на работниот однос освен вообичаените претставки во кои се бараше заш-
тита поради изречен престанок по истек на договорот за вработување или поради кр-
шење на работниот ред и дисциплина беа досставени претставки во кои граѓаните 
бараа заштита поради изречен престанок на работниот однос поради неприфаќање на 
барањето за продолжување на договорот за вработување до 67 години, поради тоа што 
барањето било поднесено по истекот на рокот кога требало да се поднесе. Во оваа насока 
карактеристично е постапувањето по претставка од вработено лице во средно училиште 
кое наместо решение за продолжување на договорот за вработување добило решение за 
престанок на работниот однос поради исполнување на условите за старосна пензија со 
наполнети 64 години живот. Имено, иако граѓанинот побарал да му се продолжи договорот 
за вработување во тековната година кога требало да наполни 64 години, а не претходната 
година заклучно до 31.08.2016 година кога имал 63 години живот, органот оценил дека 
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барањето е задоцнето доставено и поради тоа се изрекува престанок на работниот однос 
поради исполнети услови за старосна пензија.

Според Народниот правобранител ваквото постапување е спротивно на одредбите од 
Законот за работните односи и побара преиспитување на постапката на донесеното решение 
за престанок на работниот однос, како и негово поништување во постапка по жалба што 
се водеше пред повисокиот орган, но укажувањето на Народниот правобранител не се 
прифати. За овој предмет Народниот правобранител побара од надлежниот инспекторат за 
труд да преземе мерки во насока на поништување на донесеното решение за престанок на 
работниот однос поради исполнети услови за старосна пензија не како незаконито, туку 
дека истото е предвремено донесено, со оглед дека не е удоволено барањето на граѓанинот 
за продолжување на договорот за вработување по поднесено барање за продолжување. 
Меѓутоа, и надлежниот инспектор за труд не презема мерки по барањето на Народниот 
правобранител од причина што сметал дека средното училиште постапил согласно законот. 
Поради ваквото постапување граѓанинот е посоветуван да покрене судски спор за заштита 
на своите права.

Оваа извештајна година продолжија барањата на граѓаните за заштита на правата 
од работен однос поради исплата на пониска плата и поради неисплатени надоместоци од 
плата. Најчесто барањата се однесуваа на задржување на плата повисока од 1/3 од платата, 
исплата на плата  со  погрешно утврден коефициент, потоа поради неисплатен надоместок 
за прекувремени часови на работа, за празник, за отпремнина поради заминување во 
пензија, јубилејна награда, за надоместок за користење на боледување подолго од шест 
месеци. По доставените укажувања платите и надоместоците од плата да се исплатат врз 
основа на предвидените законски прописи, во поголем број укажувањата беа прифатени, 
а во другите случаи граѓаните беа советувани да побараат заштита на правата во судска 
постапка. 

Во оваа насока заштита на правата поради помала исплата на плата во однос на 
сите други дипломирани фармацевти побара дипломиран фармацевт вработено лице во 
Универзитетската клиника за хируршки болести во која истакна дека остварува плата со 
помал коефициент за плата од  негови колеги иако имаат ист статус, а се вработени во 
другите здравствени установи. Ваквиот начин на постапување е само поради направен 
пропуст при донесување на Анексот за изменување и дополнување на Колективниот 
договор за здравствена дејност на Република Македонија во кој се наведени сите здравстени 
установи, само не се наведени Универзитетските клиники. 

Народниот правобранител побара од Министерството за здравство преземање најитни 
мерки за решавање на ова прашање заради отстранување на нееднаквиот пристап при 
исплата на плата на дипломираните фармацевти вработени во Универзитетските клиники 
и сите други здравствени установи при што беше известен дека овој пропуст ќе се реши во 
најскоро време со донесување на измени на Колективниот договор.

Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива поради тоа 
што утврди дека во Законот за административните службеници постои нецелосна (непре-
цизна) законска одредба при пресметувањето на надоместокот од плата кога ќе настапи 
привремена неспособност за работа кај административниот службеник. Имено, Законот 
предвидува дека административниот службеник при привремена неспособност за работа 
има право на надоместок на плата во висина утврдена согласно со закон. Меѓутоа, во 
законот не е јасно прецизирано на кој закон упатува оваа законска одредба. Во неформален 
службен разговор со вработени од Сектор финансии од различни органи и институции 
Народниот правобранител се стекна со сознание дека примената на одредбите од Законот 
за административните службеници остава простор за слободно толкување и применување, 
при што едни тргнуваат од тоа што било предвидено во Законот за државните службеници, 
а други го пресметуваат надоместокот од плата како што е предвидено во општиот колек-
тивен договор.

Со цел да има воедначување во постапувањето и применувањето при пресметката 
на надоместокот од плата кога работник/администативен службеник е привремено неспо-
собен за работа во сите институции кои го применуваат Законот за административните 
службеници, Народниот правобранител побара Министерството за информатичко општес-
тво како предлагач на законот да ја земе предвид вака предвидената законска одредба и 
да постапи во насока на нејзино изменување и дополнување. Министерството за инфор-
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Констатации Препораки
• Непродолжувањето на договорите на 

определено време и склучувањето 
на нови договори со други лица 
наместо претходно ангажираните во 
образованието претставува класична 
злоупотреба од страна на директори-
те. Така, преку вработување на 
определено време се искористува 
трудот на наставникот од страна на 
директорите на основни училишта и по 
истек на договорот и настанување на 
можноста нивниот работен однос да се 
трансформира на неопределено време 
директорите склучуваат договори со 
други лица; 

• Постапките за распоредување и дисци-
плинските постапки се вршат без да 
се почитува предвидената законска 
постапка, а на штета на вработените 
лица;

• Не се почитува правото на работникот 
да продолжи да работи до 67 години 
живот, па од страна на работодавачите 
се носат предвремени решенија за 
престанок на работниот однос поради 
исполнување на услови за старосна 
пензија;  

• Колективниот договор за здравствена 
дејност овозможува нееднаква исплата 
на плата на ниво на Република Маке-
донија за дипломираните фармацевти 
вработени во здравствените установи.

• Директорите на основните училишта 
да не го злоупотребуваат институтот 
вработување на определено време 
при спроведувањето на постапките за 
вработување занемарувајќи го правото 
на трансформација на работниот 
однос од определено на неопределено 
работно време; 

• Распоредувањата на вработените и 
спроведувањето на дисциплинските 
постапки исклучиво да се вршат 
според предвидената законска пос-
тапка и со почитување на правата на 
вработените лица;

• Доследно да се применуваат закон-
ските одредби при поднесувањата 
на барањата за продолжување на 
договорот за вработување до 67 
години живот;

• Да се преземат мерки за измена на 
Колективниот договор за здравствена 
дејност поради воспоставување на 
еднаков пристап при исплата на 
плата за сите вработени дипломирани 
фармацевти во здравствените установи 
во Република Македонија.

НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

Афирмацијата и надградбата на системот на имплементација на начелото за заштита од 
дискриминација, има за цел интегрирање на сите граѓани во општеството и нивно чувство 
на еднаквост, зголемување на нивната доверба во институциите на системот. Со еден збор 
целта е сите граѓани да се чувствуваат еднакво при постапувањето на институциите на 
локално и на централно ниво, без притоа некој од нив да биде ставен во нееднаква положба 
при исто или слично постапување. Ова гледиште се заснова на концептот на материјалната 
еднаквост, а не само на формалната еднаквост, односно еднаквоста пред Уставот и законот. 

матичко општество и администрација извести дека се прифаќа даденото укажување на 
Народниот правобранител дека членот 94 од Законот за административните службеници не 
е целосен и не е прецизен што во пракса може да доведе до попречување на граѓаните во 
остварувањето на гарантираните права и дека укажувањата на Народниот правобранител 
ќе се земат предвид при првата сеопфатна измена на Законот за административните 
службеници. 
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Оваа извештајна година Народниот правобранител бележи пораст на поднесените 
претставки од областа недискриминација и за заштита од вознемирување на работното 
место-мобинг, и покрај тоа што во Република Македонија постои солидна законска рамка 
за заштита од феноменот наречен дискриминација, како и можност граѓаните заштитата 
да ја бараат и остваруваат пред телото кое има исклучителна надлежност за заштита од 
дискриминација (Комисијата за заштита од дискриминација). 

По однос на вкупниот број на поднесени претставки од оваа област, констатација 
на Народниот правобранител за 2017 година е дека граѓаните најмногу се жалат поради 
вознемирување на работното место - мобинг, односно 25% од поднесените претставки се 
однесуваат на оваа проблематика, па дури потоа следуваат предметите кои се однесуваат на 
сторена дискриминација по етничка основа на кои отпаѓа околу 10%. Статистички гледано 
следуваат претставките кои се однесуваат на дискриминација во областа на здравствената 
заштита, односно по основ на здравствена состојба, а не е мал ниту бројот на поднесени 
претставки кои се однесуваат на барањата на граѓаните за заштита и спроведување на 
принципот на соодветна и правична застапеност, по што се претставките кои се однесуваат 
на дискриминација по основ на политичка припадност и образование.

Изминатава година за прв пат беа поднесени три претставки кои се однесуваа на 
говор на омраза, дело кое е инкриминирано во Кривичниот законик, а кое е тесно поврзано 
со дискриминацијата и воедно претставува повреда на правата на граѓаните. Во однос на 
овие претставки Народниот правобранител утврди дека истите се однесуваат на ширење на 
говор на омраза кон маргинализираните групи, кои всушност се и најранлива категорија на 
граѓани и која без системска помош од државата тешко може да ги оствари своите права.

Народниот правобранител во предметното работење, на институциите кон кои над-
лежно постапува, во случаите на констатирана повреда на правата на граѓаните им укажу-
ваше на забраната на вршење на сите облици на дискриминација, забраната од вршење 
на вознемирување на работното место и потребата од спроведување на принципот на 
соодветна и правична застапеност, повикувајќи се на домашна и меѓународна регулатива 
за забрана од вршење на дискриминација и заштита на правата на граѓаните од сите 
облици на загрозување. Во повеќето случаи интервенциите на Народниот правобранител 
беа прифатени, а по одредени случаи каде што Народниот правобранител ги употребил 
сите законски можности, граѓаните на кои им е повредено одредено право беа упатени 
заштитата на своите права да ја остварат пред судските власти. 

Постапувајќи поединечно по претставките кои се однесуваат на заштита од вознеми-
рување на работното место – мобинг, кои како што споменавме се во најголем број, Народниот 
правобранител неспорно констатира дека во голем број од преставките постои позадина 
и таквото однесување е мотивирано од  политичка, етничка, полова или друга основа, 
која преку најразлични форми се користи со цел одреден поединец да биде деградиран, 
понижен или психички повреден. Во одредени претставки (предмети), постојат притисоци 
кои се манифестираат со исклучување на лицата од работниот процес и необезбедување на 
основни средства за работа, додека во други случаи притисоците се во насока на прекумерно 
задолжување со работни обврски кои не се во опсег на одредено работно место. 

Проблемот при докажување на постоењето на вознемирувањето на работното место 
е навистина тежок, поради тоа што во најголем број на случаи се работи за вознеми-
рување предизвикано од раководниот кадар кој преку својата раководна позиција врши 
вознемирување преку разни форми на омаловажување, недоделување на работни обврски 
или пак преобемно доделување на работни обврски. Притоа користејќи механизми за 
затскривање на начинот и постапките со кои придонесува ваквата повреда да биде насочена 
кон одредената личност. 

Во оваа насока, според констатацијата на Народниот правобранител инспекциските 
органи кои се задолжени да постапуваат во оваа сфера, не постапуваат по насоките дадени 
од Народниот правобранител, односно стриктно се држат кон спроведување на материјата 
која со закон им е определена како нивна надлежност, не навлегувајќи подробно во 
одредени сложени состојби.    

Во текот на оваа година од страна на неколку граѓански здруженија беа поднесени 
повеќе претставки кои се однесуваа на заштита од дискриминација во образовниот процес, 
а се однесуваа на сторена дискриминација по здравствен основ, религија, пол и други 
основи утврдени со закон. Имено, претставките се однесуваа на учебници и помошна 
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литература која се користи во образовниот процес во основното, средното и високото 
образование. Во тој контекст беше доставена претставка од граѓанска организација во која 
беше укажано дека авторите на учебникот „Граѓанско образование“ за 8-мо одделение 
во деветгодишно основно образование вршат дискриминација врз основ на попреченост, 
полова, здравствена и религиска основа.

Следствено на наводите од претставката и по извршената анализа, Народниот право-
бранител се обрати со барање појаснување на спорните делови од учебникот до сите 
надлежни служби во Министерството за образование и наука (МОН), од каде првично неа 
доставени несуштински одговори и наместо надлежните служби да се осврнат на содржината 
на учебникот, и да ги анализираат спорните делови и забелешки, тие ја толкуваа законската 
постапка и начинот на повлекување на учебник, при што ги цитираа законските основи за 
оваа постапка, што секако беше повод за дополнително дејствување.

По промената на власта, Народниот правобранител упати до ресорната министерка 
соодветна Препорака за начинот на отстранување на констатираните повреди, при што 
побара сериозно да се преиспита содржината на спорниот учебник, а доколку се востанови 
дека учебникот отстапува од зацртаните образовни планови и програми, истиот да биде 
отстранет од употреба или пак, одредени негови делови да не се изучуваат.

Постапувајќи по препораката доставено е известување дека министерката за образо-
вание и наука формирала соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот 
„Граѓанско образование“ за 8-мо одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено 
Решение за повлекување од употреба на учебникот.

По однос на доставените претставки кои се однесуваат на заштита од дискриминација 
во образовниот процес, а по препорака на Народниот правобранител, ресорната министерка 
формира нова Комисија за стручна анализа на учебниците и учебните помагала кои се 
користат во основно и средно образование, во насока на нивно усогласување со наставниот 
план и програма. 

Позитивна е оценката на Народниот правобранител за надлежните служби на 
Филозофскиот факултет при Универзитетот во Тетово, каде по поднесена претставка за 
користење на учебниците „Психопатологија на деца и млади“ и „Медицинска психологија“, 
односно по изречените наводи за дискриминаторска содржина кон ХИВ лицата и лицата 
со нехетеросексуална ориентација, надлежните служби на факултетот во соработка со 
авторките на спорната литература одлучиле да се изврши бришење на одредени делови од 
учебниците и промена на терминологијата во насока на современите текови на живеење, 
со што се прифатени дадените сугестии и предлози на Народниот правобранител.

Во контекст на постапување по претставки кои се однесуват на дискриминаторска 
содржина по различни основи во учебници и учебни помагала кои се користат на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола, Народниот правобранител ценејки ја автономијата на универзитетите во Република 
Македонија, упати соодветно Мислење за надминување на постоечкиот проблем во насока 
на измена на постојниот Правилник за организирање на издавачка дејност. 

Народниот правобранител даде сугестија како на најлесен начин да се надмине 
проблемот со употреба на литература која содржи дискриминаторска содржина, по што 
во поединечни случаи доби известување од двата универзитета дека ваквото Мислење 
е прифатено со задоволство, но единствено Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола изврши измена и дополнување на Правилникот, додека Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје ниту после година дена од прифаќање на Мислењето на Народниот 
правобранител нема направено ваква измена. .   

Во рамки на вонпредметното постапување Народниот правобранител во текот на 
2017 година по изготвување на нацрт текст од законот, учествуваше во работна група за 
реализацијата на подготовка на законските измени кои се однесуваат на изготвување на 
нов текст на Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој е во надлежност на 
Министерството за труд и социјална политика. Претставник на Одделението за заштита 
од дискриминација учествуваше и на Охридската школа за природно право на покана 
на Македонската академија на науки и уметности, како и со вклучување во обука и 
одржување на предавање на студентите од Правниот факултет од Штип. Одделението за 
заштита од дискриминација и соодветна и правична застапеност во текот на годината беше 
вклучено во повеќе проекти на невладини организации кои работат на полето на заштита 
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Констатации Препораки
• Дискриминацијата е се позастапена 

во нашето општество. Нејзината 
појава наместо да го намали својот 
интензитет, зема се поголеми 
размери во јавниот сектор и покрај 
постоењето на солидна законска 
рамка за спречување и заштита од 
дискриминацијата; 

• Рапиден пораст на претставки подне-
сени од граѓани кои бараат заштита од 
вознемирување на работното место, 
односно мобинг сторен од страна на 
раководните структури во работниот 
процес;

• Инспекциските органи кои се задол-
жени да постапуваат во областа 
на работните односи, просветата и 
управните работи немаат капацитет и 
познавање за превенција и заштита од 
дискриминација и вознемирување на 
работното место;

• Учебници и помошна литература која 
се користи во образовниот процес 
во основното, средното и високото 
образование, се со содржини кои 
дискриминираат по разни основи, 
особено кон ранливите и маргинали-
зираните групи;

• Појава на говор на омраза кон марги-
нализираните групи и отсуство на 
ефикасна правна и институционална 
рамка за санкционирање на таквото 
постапување.

• Надлежните институции на државно 
и на локално ниво да преземат мерки 
за промоција, превенција и заштита 
од дискриминација преку доследна 
примена на прописите, како и мерки 
за едукативни кампањи за јакнење 
на свеста на граѓаните за доследна 
примена на стандардите за еднаквост, 
толеранција и почитување на 
различностите;

• Потребно е спроведување на обуки за 
целокупниот менаџмент и вработените 
во институциите заради заштита од 
вознемирување на работното место – 
мобинг; 

• Да се преземат мерки за измена и 
дополнување на постојната регулатива 
по која постапуваат инспекциските 
органи, со проширување на нивните 
надлежности во областа на заштита 
од дискриминација и вознемирување 
на работното место, како и обука на 
инспекторите во насока на препоз-
навање на дискриминација, односно 
мобинг;

• Заради превенција и заштита од 
дискриминација во образовниот 
процес да се преземат мерки со цел 
континуирана анализа на учебниците 
и учебните помагала кои се користат 
во сите степени на образование на 
учениците и студентите, односно 
ревизија на целокупниот процес на 
рецензирање на литературата која има 
образовна намена; 

• Државата да воспостави систем за 
следење, пријавување и санкционира-
ње на говорот на омраза и криминалот 
од омраза.

на маргинализираните групи, на кои средби даде несебичен придонес со своето искуство и 
пракса.    

Оваа извештајна година Народниот правобранител паралелно 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 институциите, при што беше побарано во табеларен приказ да достават 
податоци за состојбата по однос на пол (вкупен број и број на 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. 

За овие истражувања Народниот правобранител ќе подготви посебни извештаи кои ќе 
бидат доставени до Собранието на Република Македонија.
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ИМОТНО-ПРАВНИ ОДНОСИ

Претставките за остварување права во катастарот беа најмногубројни од областа на 
имотно-правните односи. Во тој сегмент, Народниот правобранител за поединечни случаи во 
континуитет констатира предизвикување штетни последици по однос на остварувањето на 
легитимните права и правни интереси на граѓаните поради субјективно и непрофесионално 
работење на катастарските службеници. Тоа особено се однесува за предметите по кои 
катастарот треба да постапи согласно правосилни одлуки на Управниот или Вишиот управен 
суд.

Имено, наместо безусловно почитување на судските одлуки и постапување согласно 
изнесените правни сфаќања и дадени укажувања, од катастарот се постапува сосема спро-
тивно бидејќи и по неколку пати се издаваат потврди со иста содржина и образложение, 
како оние што претходно биле поништени, а за кои странките воделе управен спор. 

На ист начин се постапува и по интервенциите на Народниот правобранител упатени 
за преземање дејства за увид и контрола на законитоста во постапувањето во врска со 
одреден поединечен предмет/и. Конкретно, од Секторот за контрола и надзор во Аген-
ција за катастар на недвижности до надлежната организациска единица (Центарот за 
катастар на недвижности Скопје или одредено одделение за катастар на недвижности низ 
Репубиката), се дава соодветно задолжение за постапување. Меѓутоа, иако за таа цел по 
службена должност се формира нов предмет, без исклучок се издава потврда за одбивање 
на конкретното барање на странката.

Народниот правобранител констатира и случаи кога од катастарот по одредени пред-
мети не се почитува законски определениот рок за постапување, или кога издадените 
потврди без какви било објективни околности навремено и уредно не се доставуваат до 
странките подолг временски период, со што тие се оневозможуваат во натамошна заштита 
на нивните права.

Што се однесува на обврската за доставување на објаснувања, информации и докази 
по поединечни претставки, Центарот за катастар на недвижности Скопје и оваа година 
не постапуваше во законски определениот рок и директно го попречуваше Народниот 
правобранител во работењето. 

За заштита на правата по основ на денационализација, граѓаните бараа интервенција 
поради бескрајното одолжување на постапките и постоење чувство на недоверба кон 
надлежните органи дека некогаш ќе го остварат ова уставно и законски гаранирано право.

Народниот правобранител констатира дека една од главните причини за оваа состојба 
е тоа што управните органи (комисиите за денационализација во Министерството за финан-
сии и Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен) и управните судови (Управниот и Вишиот) или воопшто или недоволно 
меѓусебно комуницираат. 

Имено, покрај тоа што со децении од нивна страна постои неефикасност и неквалитет 
во одлучувањето и занемарување на околноста дека основна цел на нивното работење е 
обезбедување на правата и правните интереси на граѓаните, постои и крајно лош систем 
на процедура за достава на списи и донесени одлуки по предмети, а од управните судови и 
некористење на законските надлежности за одржување расправи и мериторно одлучување 
за самата управна работа.

Сето ова не е само поради сериозен недостаток на финансии и кадри, туку е и поради 
отсуство на соодветни механизми за внатрешна организација и контрола на работењето. 
Токму затоа, огромен временски период кој некогаш се мери и со години, се троши на 
доставување и комплетирање на списите и одлуките, отколку на фактичкото одлучување 
по предметите.

Впрочем, за одредени претставки од добиените објаснувања, информации и докази, 
Народниот правобранител констатира дека иако од страна на Управниот суд била донесена 
пресуда/и пред повеќе години, предметот заедно со неговите списи не е експедиран до 
надлежна комисија за денационализација, од чијашто страна пак, исто така, воопшто не 
биле преземени дејства за обезбедување на предметот. 

Оттука, најчестите образложенија во одговорите на надлежните органи во постапката 
за денационализација по дадените укажување на Народниот правобранител се дека се 
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уште не се доставени списите по предметот дека не може да се утврди каде истите се 
наоѓаат или дека се уште не се обезбедени сите потребни докази. Следствено, дејства во 
таа насока, се преземат исклучиво по интервенција на Народниот правобранител.

Особено загрижува појавата која исклучиво е на штета на правата на странките во 
постапката, комисиите за денационализација наместо да преземат дејства за ажурирање 
на предметите и донесување правилна и законита одлука, по десетина години водење 
на постапката (во кој период во неколку наврати биле носени управни и судски одлуки), 
спротивно на законски пропишани правила на управната постапка, да носат заклучок за 
раздвојување на постапката.

По однос на постапката за остварување на правото на приватизација на градежно 
земјиште во државна сопственост, Народниот правобранител констатира дека и во текот на 
2017 година, истата се одвива многу отежнато бидејќи на ретко кој граѓанин предметот му 
беше решен. Дополнителен застој во реализацијата на овој процес предизвика и фактот што 
2017 година беше изборна година, поради што постапката за приватизација на градежно 
земјиште мораше да мирува.

Во корелација со тоа, од Управата за имотно-правни работи и нејзините организациски 
единици, по интервенциите на Народниот правобранител за конкретни предмети, скоро 
без исклучок се добиваа одговори дека се уште не постои можност да биде изготвено 
законско решение бидејќи се преземаат дејства за утврдување на фактичката состојба 
дека се обезбе-дуваат докази од други органи, а за приватизација на парцела со намена 
домување во станбени згради, дека постојат технички проблеми да биде утврден бројот на 
посебни делови од зграда.

Оваа постапка од аспект на остварувањето на правата на странките, покрај 
недоречената и ограничувачка законска регулатива, дополнително се усложни и поради 
препраќањето на ваквите предмети во организационите единици ширум Републиката 
и следствено на тоа неможноста граѓаните да извршат увид во списите од предметите 
или непосредно да добијат какви било информации од органите во врска со преземените 
дејствија од нивна страна.

Констатации Препораки
• Агенцијата за катастар на недвижности 

не ги почитува одлуките донесени од 
Управниот и Вишиот управен суд, не 
постапува согласно изнесените правни 
сфаќања и дадени укажувања, поради 
што и по неколку пати издава потврди 
со иста содржина и образложение како 
оние што претходно биле поништени; 

• Неефикасност во постапувањето, нео-
правдано одолжување на постапките, 
неквалитет во одлучувањето и крајно 
лош систем на процедура за достава 
на списи и донесени одлуки по пред-
мети, се континуитет во работата на 
органите пред кои се остваруваат 
правата на граѓаните по основ на 
денационализација;

• Закочен е процесот за приватизација 
на градежно земјиште во државна 
сопственост и се одвива многу 
отежнато, поради што ретко кој 
предмет во текот на 2017 година беше 
решен.

• Агенцијата за катастар на недвижности 
без исклучок да ги почитува одлуките 
донесени од Управниот и Вишиот упра-
вен суд;

• Завршување на сите предмети за 
остварување на правата на граѓаните 
по основ на денационализација, особе-
но преку користење на законската 
можност управните судови мериторно 
да одлучуваат за самата управна 
работа, без истите да се враќаат на 
повторно постапување во комисиите за 
денационализација;

• Интензивирање на процесот за прива-
тизација на градежно земјиште во 
државна сопственост.
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УРБАНИЗАМ И ГРАДБА

Народниот правобранител оваа извештајна година не бележи пораст на бројот на 
претставките од областа урбанизам и градба ниту позначителни промени во однос на 
проблемите со кои се соочуваат граѓаните во оваа област. Напротив, продолжи праксата на 
неужурно постапување на органите по барањата на граѓаните во однос на регулирањето и 
урбанизацијата на негативните состојби во оваа сфера, која во изминатите години во многу 
региони создаде урбанистички хаос.

Постапувајќи по претставките и следејќи ги состојбите, Народниот правобранител 
констатира дека во 2017 г. и покрај тоа што со несмалено темпо продолжија да се спроведуваат 
постапките за утврдување на правниот статус на бесправно изградени објекти, сепак голем 
е бројот на барањата на граѓаните по кои надлежните органи се уште не постапиле. Често 
како образложение за оваа состојба надлежните наведуваат дека тоа е малиот по број 
кадровски персонал и техничката опременост, кои не се на задоволително ниво во однос 
на обемот на работа.

Од друга страна, предметното работење потврди дека граѓаните не секогаш се во 
можност навремено да ја достават потребната документација, како и неопходно потреб-ните 
геодетските елаборати. Следствено, се јави потребата од продолжување на роковите за 
поднесување на потребната документација и даден е и нов едногодишен рок за поднесување 
на нови барања за легализација на бесправни градби, за објекти за кои сопствениците 
досега немаа поднесено барање, што Народниот правобранител ќе го следи од аспект на 
заштита на човековото право на сопственост.

Постапките за присилно административно извршување на извршни управни акти за 
објекти бесправно изградени во претходните години, воопшто не се спроведуваа во текот на 
2017 година поради ограничувањето предвидено со Законот за постапување со бесправно 
изградените објекти, согласно кое сите извршни постапки се запираат со цел да им се даде 
можност на сопствениците на бесправно изградените објекти истите да ги легализираат 
доколку ги исполнат законски определените услови. 

За разлика од минатите години, оваа извештајна година со многу мали исклучоци, 
отсуствуваат претставки со кои заинтересираните граѓани бараа поажурно спроведување 
на управни акти за отстранување на бесправно изградени објекти во нивно соседство. 

Народниот правобранител земајќи го предвид правото на сопственост како едно од 
основните уставно загарантирани права на граѓаните, посветено и континуирано постапу-
ваше по претставки во кои граѓаните укажуваа на повреда од страна на локална самоуправа 
или органи и организации со јавни овалстувања. Конкретно, во постапка за заштита на 
правата на граѓанин во случај кога ЕВН Македонија се обиде да постави метален столб за 
пренос на електрична енергија на приватно градежно земјиште, каде согласно деталниот 
урбанистички план е предвидена изградба на стопански деловен објект, Народниот право-
бранител презеде неколку дејствија во рамките на своите законски овластувања, со тоа 
што упати Препорака за времено запирање на градежните активности се до донесување 
на судска одлука, со цел превенирање од штетни последици кон граѓанинот. Едновремено, 
Народниот правобранител директно посредуваше помеѓу двете спротивставени страни, 
со цел изнаоѓање на взаемно прифатливо решение. Како резултат на преземените бројни 
интервенции, ЕВН Македонија ги запре започнатите градежни активности на приватниот 
имот на граѓанинот. 

Во друг случај, интервенираше за поaжурно постапување на овластените урбанистички 
и градежни инспектори при вршењето на инспекцискиот надзор врз нови објекти кои се во 
градба. Имено, постапувајќи по барање на жител на општина Гостивар, Народниот право-
бранител по преземените дејствија утврди дека од страна на општинскиот инспекторат 
било донесено решение за отстранување на дворна ограда помеѓу две приватни парцели. 
Народниот правобранител побара времено да биде запрена постапката за извршување се 
до донесување на одлука по жалба и истовремено му препорача на надлежниот второстепен 
орган жалбата да ја уважи поради нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешно 
применет правен пропис. По благовремените реакции на Народниот правобранител постап-
ката беше успешно и правично окончана. 

Поради спроведување на изборниот процеси и промените на раководните лица на 
централно и на локално ниво, прилично беше намалена, а во одреден период сосема запре 
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динамиката на единиците на локална самоуправа во постапките за донесување на детални 
урбанистички планови. Во овој контекст, карактеристичен е случајот со постапувањето на 
Советот на Општина Аеродром кој донел одлука за ставање на детален урбанистички план 
вон сила без претходно да биде донесен нов план. Со ваквото постапување според Народниот 
правобранител се создаде правен ваккум, а со тоа и несигурност и недоверба кај граѓани 
од реонот кој го опфаќа деталниот урбанистички план. Покрај наведеното оваа состојба не 
им овозможи на граѓаните да градат или да го уредуваат и хуманизираат просторот во кој 
живеат и работат на начин предвиден со закон. Според Народниот правобранител, секој 
урбанистички план треба да биде применлив се до донесувањето на нов или до изменување 
и дополнување на постојниот план. Во тој контекст, Народниот правобранител упати 
препорака до Советот на Општината Аеродром со барање да ја преиспита и измени својата 
одлука, укажувајќи и на можноста во најкус рок да донесе нов Детален урбанистички план 
усогласен со Генералниот урбанистички план на Град Скопје. Поради спроведување на 
локалните избори целокупната постапка дополнително се одолжи.

До Народниот правобранител и оваа извештајна година континуирано беа поднесувани 
претставки од граѓани во врска со повреди на правата од оваа област, по кои заради 
поефикасно постапување се преземаа мерки од страна на подрачните канцеларии на 
Народниот правобранител, при што навремено беше интервенирано до градоначалниците 
на општините како надлежни за справување со локалните урбанистички проблеми.

Во однос на соработката на органите со Народниот правобранител дел од локалните 
самоуправи, како на пример Општината Чаир продолжуваат со праксата да не одговараат 
на барањата на Народниот правобранител или задоцнето да ја исполнуваат нивната 
законска обврска.

Констатации Препораки
• Состојбата со постапките за утврду-

вање на правниот статус на бесправно 
изградените објекти се уште не е 
на задоволително ниво, што според 
надлежните се должи на малиот по 
број кадровски персонал и технич-
ката опременост, кои не се на задо-
волително ниво во однос на обемот на 
работа;

• Продолжува праксата на неaжурно 
постапување на овластените урбанис-
тички и градежни инспектори при 
вршењето на инспекцискиот надзор 
врз објекти кои се во градба;

• Надлежните органи ненавремено 
постапуваат по барањата на Народниот 
правобранител иако е тоа нивна 
законска обврска.

• Единиците на локалната самоуправа 
поажурно да постапуваат и одлучуваат 
во постапките за утврдување на 
правниот статус на бесправно изгра-
дените објекти и во сите други пос-
тапки од нивна надлежност, а при 
изготвувањето и донесувањето на 
деталните урбанистички планови да 
ги имаат предвид реалните потреби на 
граѓаните; 

• Да се преземат мерки за поголема 
превентивна активност на инспекцис-
ките служби преку почести увиди на 
терен, со цел уште во почетна фаза 
да се спречат евентуални нелегални 
градежни активности; 

• Да се подобри соработка на надлеж-
ните органи од централната и 
локалната власт со Народниот 
правобранител, со цел непречено и 
навремено остварување на правата на 
граѓаните.
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Станбената област и домувањето и во текот на 2017 година е една од сферитe на 
интерес и постапување на Народниот правобранител, во правец на остварување и заштита 
на уставните и законските права на граѓаните. 

Државата преку определување на законски мерки и активности има обврска да им 
обезбеди на своите граѓани соодветни услови за пристојно живеење. Во тој контекст се 
и законските подобрувања со кои се создадени услови за регулирање на правниот статус 
на станбените единици, односно дадена е можност за откуп на становите во општествена 
сопственост. Покрај оваа категорија на граѓани, дадена е и можноста за откуп на  становите 
кои беа доделени на лица со ниски приходи.

Бројот од вкупно 11 претставки во кои граѓаните се жалат на повреда на правата од 
областа домување и оваа извештајна година е навистина минорен. Истите, како и досега се 
однесуваат на ажурирање на постапки по барања за откуп на државни станови, како и за 
обновување на договорите за закуп на становите. 

Постапувајќи по овие неколку претставки, Народниот правобранител доставуваше 
барања со цел забрзување на процесот на одлучување и за донесување соодветни акти 
најчесто до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор 
и со деловен простор од значење за Републиката, до Комисијата за станбени прашања 
на Владата на Република Македонија и до Секторот за станбено-комунални работи при 
Министерството за транспорт и врски. Од страна на споменатите органи навремено беа 
доставувани бараните одговори. 

Во текот на оваа извештајна година во Република Македонија не беше спроведена 
ниту една постапка од помасовен обем, како што имаше случаи во претходниот период 
за доделување на државни станови на лица во социјален ризик кои секако битно влијаеа 
врз бројот на поднесените претставки до Народниот правобранител. Во отсуство на такви 
постапки со кои се опфатени поголем број на граѓани, индивидуалните постапки се спрове-
дуваа во вообичаената динамика со мали одолжувања. 

СТАНБЕНИ ОДНОСИ

Констатации Препораки
• Иако се создадени законски услови за 

регулирање на статусот на становите 
во државна сопственост и на становите 
распределени на лица со ниски 
приходи и становите кои граѓаните 
ги користеа без соодветен акт за 
доделување, постапките за откуп на 
становите не се докрај реализирани;

• Ефективноста и ефикасноста во рабо-
тењето на владината комисија за стан-
бени прашања и на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и деловен простор 
од значење за Републиката се уште не 
е на задоволително ниво.

• Окончување на процесот за разрешу-
вање на правниот статус на становите 
во државна сопственост, становите 
распределени на т.н. лица со ниски 
приходи и становите кои се користени 
без соодветен акт за доделување; 

• Постапките по барањата на граѓаните 
за доделување стан под закуп и за 
откуп на стан да бидат поажурно 
спроведувани од страна на Комисијата 
за станбени прашања на Владата на 
Република Македонија и од страна на 
Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор 
и деловен простор од значење за 
Републиката.
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Оваа извештајна година наспроти алармантната состојба со загадувањето на амбиен-
талниот воздух посебно во градот Скопје и другите поголеми урбани центри, се повторува 
практиката од минатите години со малиот број на претставки поднесени до Народниот 
правобранител од областа на животната средина. 

Бројот од 22 поднесени претставки од оваа сфера ја потврдува констатацијата на 
Народниот правобранител за ниската еколошка свест на граѓаните и потребата од преземање 
на мерки за реализација на препораката на Народниот правобранител за обезбедување 
поголеми финансиски средства во буџетите за кампањи и имплементирање на програми 
за подигнување на еколошката свест кај граѓаните. Покрај наведеното во извештајниот 
период не е забележано ефикасно дејствување на властите во насока на подобрување на 
состојбите и создавање на реални претпоставки за практикување на правото на здрава 
животна средина. Поради тоа, главниот град и другите поголеми урбани центри (Скопје, 
Битола, Тетово) повторно беа меѓу најзагадените градови во Европа.

Проблемот со депонирањето на сметот остана нерешен и оваа извештајна година. 
Имено, не само што не беше сторено ништо позначително за реализација на планираната 
изградба на регионални депонии, туку напротив дојде до кулминација на состојбата со 
несоодветното депонирање на сметот во текот на летниот период кога значително беше загро-
зено здравјето на граѓаните од подрачјето на Охрид и Струга, поради неконтролираното 
палење на депонијата во Струга. 

Граѓаните оправдано стравуваа за своето и за здравјето на своите деца и наместо 
надлежните органи, тие самите се организираа за обезбедување на просторот-депонијата, 
од понатамошно неконтролирано палење. Од друга страна, дури во периодот непосредно 
пред локалните избори беа преземени мерки за расчистување на  депонијата во Тетово која 
со години прекумерно го загадува градот и околината.

Анализата на претставките поднесени до Народниот правобранител покажува дека 
поплаките на граѓаните најчесто се однесуваат на проблеми кои непосредно ги загрозуваат  
нивните лични права или интереси, како што е зголеменото ниво на бучава во угостителските, 
занаетчиските и индустриските објекти лоцирани во непосредна близина на станбените 
објекти или местото на нивното живеење. Народниот правобранител со цел заштита на 
правата на граѓаните-подносители на претставки, се обраќаше до Државниот инпекторат за 
животна средина и до Државниот пазарен инспекторат за преземање на мерки и дејствија 
во нивна надлежност, и по извршените контроли и мерења од страна на надлежните органи, 
најчесто беше известен дека нивото на бучава е во рамките на дозволените гранични 
вредности. Со оглед на ваквата состојба, Народниот правобранител во најголем број од 
случаите не успеа да констатира повреда на правата. 

Според Народниот правобранител, генерално загрижува севкупната негрижа за живот-
ната средина, при што зачувувањето на вредностите и подобрувањето на условите за 
здрава животна средина, преку намалување на ризиците по животот и здравјето на луѓето и 
откривање и спречување на штетното влијание врз животната средина, само декларативно 
се примарни обврски и задачи на надлежните органи, како на централно, така и на локално 
ниво. 

Заради обезбедување и подобрување на квалитетот на живот и во урбаните и во 
руралните средини, потребна е целосна примена на принципите за заштита на животната 
средина, како и издвојување на соодветни финансиски средства за разрешување на 
долгогодишниот и се уште присутен проблем со депонирањето на сметот. Понатаму, да се 
интензивираат програмите за едукација на граѓаните од областа на животната средина и 
да се преземат мерки во насока на подигнување на свеста на граѓаните за значењето и 
остварувањето на правото на животна средина. 

Покрај наведеното, според Народниот правобранител потребно е надлежните органи 
да преземат дополнителни мерки за почести и континуирани инспекциски контроли на терен 
и санкционирање на секое несоодветно однесување и постапување. 

ЖИВОТНА СРЕДИНА
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• Ангажираноста на органите и нивната 

(не)грижа за обезбедување на 
здрава и чиста животна средина ни 
приближно не е на потребното ниво. 
Генерално загрижува алармантната 
состојба со животната средина, 
која навидум е примарна обврска и 
цел на надлежните органи, како на 
централно, така и на локално ниво; 

• Проблемот со депонирањето на сметот, 
се уште не е надминат, поточно не е 
ефикасно решен на ниво на држава;

• Инспекциските органи ненавремено 
или воопшто не преземаат мерки за 
надминување на актуелните проблеми 
во оваа област.

• Да се преземат мерки за ефикасно 
справување со загаденоста на 
воздухот и другите медиуми, со 
зајакнати континуирани инспекциски 
контроли на терен и изрекување на 
соодветни санкции за загадувачите;

• Да се интензивирааат активностите 
на локалната и на централната 
власт заради воведување систем на 
организирано собирање и одложување 
на отпадот, како преземање на 
континуирани мерки за соодветно 
одржување на депониите согласно 
утврдените стандарди;

• Зачестени и ефикасни контроли 
од страна на надлежните 
инспекциски органи, со што ќе се 
постигне навремено детектирање 
и превенирање на проблемите во 
животната средина.

Во областа на финансиите продолжи повеќегодишниот тренд на поднесување голем 
број на претставки во врска со неправилности и повреда на правата во постапките за 
утврдување и наплата на радио дифузна такса од страна на Македонската радио телевизија 
(МРТВ) и Управата за јавни приходи (УЈП).Во таа насока, а имајќи предвид дека најголемиот 
дел од поднесените претставки се основани и постои континуирана повреда на правата на 
граѓаните, Народниот правобранител не констатира какви било подобрувања на општата 
состојба во оваа област во однос на претходните години.

Имено и натаму спротивно на законските услови, со радиодифузна такса се задолжуваа 
повеќе членови од исто семејно домаќинство, лица кои се изземени од нејзино плаќање 
(корисници на социјална помош, лица со оштетување  на слухот и видот до одреден степен), 
лица кои повеќе години живеат надвор од државата и за тоа поседуваат соодветни докази 
и сл. За сите вакви случаи од УЈП, се спроведуваше и присилна наплата на радиодифузната 
такса, со блокирање на трансакциските сметки на граѓаните без притоа да се почитуваат 
законските ограничувања и изземања. За враќање на неосновано наплатените парични 
средства, граѓаните се судруваа со невидени бирократски процедури и условувања.

Предвид на таквата состојба, Народниот правобранител интервенираше до МРТ лицата 
кои неосновано се задолжуваат со радиодифузна такса да бидат избришани од регистарот 
на обврзници, веќе издадените решенија да не предизвикуваат никакво правно дејство 
и за тоа да биде информирана УЈП. Воедно, Народниот правобранител и од УЈП бараше 
повлекување на решенијата за присилна наплата, деблокирање на трансакциските сметки 
во деловните банки и враќање на неосновано наплатените парични средства.

Интервенциите на Народниот правобранител од МРТ и УЈП иако формално се прифа-
ќаа, поради нивната  некоординираност, отсуство на соработка и навремена размена 
на податоците произлезени од ажурирањето/промената на Регистерот на обврзници за 
плаќање на радиодифузна такса, многу тешко практично се спроведуваа.

Во септември 2017 година, со Законот за изменување на Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, радиодифузната такса се укина, но истиот наметна дилема 

ФИНАНСИИ
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во поглед на околноста дали треба да се плати радиодифузна такса и за месец 09/2017 
година и доколку треба, во целосен износ или сразмерно.

Конкретно, овој Закон, тоа прашање не го регулира, а во смисла на член 52 став 4 од 
Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи, може да имаат повратно 
дејство во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Токму затоа, Народниот правобранител покрена постапка во насока на јасно преци-
зирање на обврската на граганите, но од надлежните државни органи не доби соодветен 
одговор. Впрочем, УЈП даде потполно несоодветно објаснување „дека решенијата за 
плаќање на радиодифузна такса за месец 9/2017 година ги изготвила во месец август, 
односно пред донесувањето на законските измени“, Министерството за финансии се 
прогласи за ненадлежно, а Министерството за информатичко општество и администрација, 
како овластен предлагач на овој закон, до Народниот правобранител не достави каков 
било одговор или објаснување.

Инаку, укинувањето на радиодифузната такса само ја продлабочи апсурдната ситуација 
во која граѓаните од УЈП се доведуваат кога треба да го остварат правото на поврат на 
неосновано наплатениот или претплатениот паричен износТака, за враќање на неосновано 
наплатените или претплатените парични средства за радиодифузна такса (за оние случаи 
во кои истата била платена однапред за цела година), граѓаните од УЈП се условуваа 
задолжително да поднесуваат барање на пропишан образец и задолжително претходно 
да уплатат административни такси во износ од 300 денари (50 денари за барањето и 250 
денари за решението).

Став на Народниот правобранител е дека неоправдано наплатениот или претплатен 
паричен износ, на граѓаните треба да им биде вратен без какво било условување и по 
службена должност, затоа што таквата состојба е предизвикана исклучиво по вина на МРТ 
И УЈП.

Ова, особено ако се има предвид дека Образецот на Барањето за поврат на повеќе/
погрешно платена радиодифузна такса Б/ППРДТ, воопшто не е објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“, туку само на ВЕБ страната на УЈП и аналогно на тоа, не може да 
се применува и да произведува правни дејства. Во смисла пак, на содржината на одредбите 
од член 18 став 1, точка 4 од Законот за административни такси, не се плаќа такса за списи 
и дејства во постапка за враќање на неправилно исплатени давачки. Радиодифузната такса 
согласно соодветните одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
имаше карактер на јавна давачка.

За таа цел од Народниот правобранител до УЈП беше дадена и општа препорака на  
овој начин да постапува  за сите вакви случаи.

Загрижувачка е и појавата и покрај постоење на сите законски услови УЈП по службена 
должност да не презема дејства за враќање на наплатениот данок „во посебна даночна 
постапка за испитување на имотот и имотната состојба, односно утврдување на приходи 
на кои не е утврден данок или не е доволно утврден“, која со правосилен управен акт 
е запрена. Таквото работење на УЈП секако дека е исклучиво на штета на легитимните 
права и непосредните имотно-правни интереси на засегнатите лица бидејќи без основ 
има стекнато приход, за кој постои можност да биде вратен. Покрај тоа, несоодветно 
е УЈП за постапувањето во таа насока да се повикува и на застарување на правото за 
враќање на предметниот погрешно наплатен данок од причина што сметањето на рокот на 
застареност предвидува истиот повторно да започне  да тече од моментот на правосилноста 
на предметниот заклучок.

Народниот правобранител констатира и состојба на повреда на уставните и законските 
права од УЈП на поголема група граѓани за кои иако согласно правосилни и извршни судски 
одлуки, во постапка за извршување спроведена од извршители се наплатени досудените 
парични средства по основ придонес за пензиско и инвалидско осигурување, истите со 
години не можат практично да се реализираат со образложение дека постојат правни 
недоречености и неусогласеност на законите.

УЈП се повикува на одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување и системот на бруто плата, воведен во 2009 година тврдејќи дека истиот 
не дозволува придонесите да се уплатуваат поединечно. Но и покрај вака утврдениот 
пропуст, УЈП со години не презема други дејства за надминување на проблемот и за 
изнаоѓање адекватно решение  за  кое има голем број на барања од засегнатите граѓани и 
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Комората на извршители на Република Македонија. Таквата состојба исклучиво е на штета 
на категорија граѓани-осигуреници, затоа што пред Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија не можат да ги остварат правата на пензија или ги остваруваат 
во помал износ од реалниот.

Оттука, Народниот правобранител до УЈП даде препорака за сите вакви случаи 
веднаш и без какво било одлагање, да ги преземе сите потребни дејства (од нормативен 
или од технички аспект) и да овозможи практична реализација на сите наплатени парични 
средства кои се наоѓаат на трансакциските сметки на извршителите, а се однесуваат на 
плаќање на обврските за пензиско и инвалидско осигурување на сметка на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Претставките од оваа област, поднесени за повреда на правата на граѓаните од страна 
на Град Скопје и другите единици на локална самоуправа, чијшто број беше релативно 
мал, како и претходно се однесуваа на неосновано утврдување и наплата на данокот на 
имот, данокот на промет на недвижности и други даноци.

Притоа, Народниот правобранител и оваа извештајна година констатира состојба 
на несоработка на Градот Скопје, која во континуитет трае со години наназад бидејќи 
по барањата за објаснувања, информации и докази за наводите во претставките и по 
интервенциите за отстранување на констатираните повреди, ненавремено или вопшто не 
се одговара.

За проблемот кој постои и се провлекува подолг временски период, а се однесува на 
постапката за присилна наплата на даночниот долг од сметка во банка, која му припаѓа на 
физичко лице, Народниот правобранител во текот на 2017 година до Владата на Република 
Македонија, повторно поднесе иницијатива за изменување и дополнување на Законот за 
даночната постапка и Законот за даноците на имот.

Суштина на предметната иницијатива се состои во потребата да се предвидат одредби 
согласно кои Управата за јавни приходи, Градот Скопје и Општините, решенијата за при-
силна наплата врз парично побарување по сметка кај банка што му припаѓа на физичко 
лице, задолжително да ги изготвуваат почитувајќи ги ограничувањата на извршувањето од 
членовите 130 од Законот за даночната постапка и член 57 од Законот за даноците на имот, 
при спроведување на извршувањето да водат сметка за достоинството на должниците и 
нивните семејства, како и за тоа извршувањето да биде поповолно за должникот.

Со таквото нормативно решение секако дека ќе се постигне поголема правна сигурност 
во извршувањето на налозите од трансакциската сметка на должник физичко лице, односно 
должникот ќе има можност да ги оствари своите законски права на ограничување при 
извршувањето од плата и другите основи, Управата за јавни приходи, Градот Скопје и 
општините ефикасно да ги намират своите побарувања, а банките да обезбедат сигурно 
и ефикасно извршување на плаќањето, без притоа да ги загрозат правата на своите 
депоненти.

Меѓутоа, освен формалниот одговор, добиен од Министерството за финансии дека „ќе 
ги има предвид наведените забелешки во иницијативата и по направени опсежни и целосни 
анализи ќе пристапи кон соодветни законски измени“ во меѓувреме ништо практично не е 
направено, ниту преземено.
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Констатации Препораки
• Интервенциите на Народниот право-

бранител за отстранување на кон-
статираните повреди на правата 
на граѓаните од МРТ и УЈП иако 
формално се прифаќаат, поради 
нивна некоординираност, отсуство 
на соработка и навремена размена 
на податоците произлезени од ажу-
рирањето/промената на Регистерот на 
обврзници за плаќање на радиоди-
фузна такса, многу тешко практично се 
спроведуваа;

• Укинувањето на радиодифузната 
такса само ја продлабочи апсурдната 
ситуација во која граѓаните се дове-
дуваат од страна на УЈП кога треба 
да го остварат правото на поврат 
на неосновано наплатениот или 
претплатениот паричен износ;

• Надлежните органи не пристапија 
сериозно околу разрешување на диле-
мата дали со новите законски измени 
радиодифузна такса треба да се плати 
и за месец 09/17 и доколку треба, во 
целост или сразмерно;

• УЈП иако за тоа се исполнети сите 
законски услови по службена долж-
ност воопшто не презема дејства 
за враќање на наплатениот данок 
„во посебна даночна постапка за 
испитување на имотот и имотната 
состојба, односно утврдување на 
приходи на кои не е утврден данок 
или не е доволно утврден“, која со 
правосилен управен акт е запрена. 
Напротив, ги одбива барањата на 
граѓаните со противзаконско образ-
ложение дека е застарено нивното 
право за враќање на средствата со што 
државата противправно се збогатува;

• Состојба на повреда на уставните и 
законските права од страна на УЈП 
на поголема група граѓани за кои 
иако врз основа на правосилни и 
извршни судски одлуки во постапка 
за извршување спроведена од 
извршители им се наплатени досуде-
ните парични средства по основ 
придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување, истите со години не 
можат практично да се реализираа, 
поточно исплатат на сметка на Фондот 

• Практично да се спроведат сите 
интервенциите на Народниот право-
бранител за отстранување на конста-
тираните повреди на правата на 
граѓаните од МРТ и УЈП произлезени 
од ажурирањето/промената на 
Регистерот на обврзници за плаќање 
на радиодифузна такса; 

• Неосновано наплатениот или претпла-
тениот паричен износ по основ 
на радиодифузна такса од УЈП на 
граѓаните да им биде вратен без 
какво било условување и по службена 
должност; 

• Да се разреши дилемата дали со 
новите законски измени радиодифузна 
такса треба да се плати и за месец 
09/17 и доколку треба, да се утврди 
дали во целост или сразмерно;

• УЈП по службена должност во контину-
итет да презема дејства за враќање 
на наплатениот данок „во посебна 
даночна постапка за испитување на 
имотот и имотната состојба, односно 
утврдување на приходи на кои не 
е утврден данок или не е доволно 
утврден“, која со правосилен управен 
акт во меѓувреме е запрена, а не 
задржувајќи ги средствата неосновано 
да се збогати;

• Итно надминување на состојба на 
повреда на уставните и законските 
права од УЈП на поголема група 
граѓани за кои иако согласно 
правосилни и извршни судски 
одлуки, во постапка за извршување 
спроведена од извршители им се 
наплатени досудените парични 
средства по основ придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување, 
истите со години не можат практично 
да се реализираат со образложение 
дека постојат правни недоречености и 
неусогласеност на законите;

• Градот Скопје безусловно да ја 
почитува имепративната законска 
обврска да соработува со Народниот 
правобранител и на негово барање 
да му ги обезбеди сите објаснувања, 
информации и докази за наводите 
во претставките и да презема мерки 
за спроведување на интервенциите 
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Констатации Препораки
за пензиско и инвалидско осигурување 
со образложение дека постојат правни 
недоречености и неусогласеност на 
законите;

• Несоработка на Градот Скопје со 
Народниот правобранител која во 
континуитет трае со години наназад 
бидејќи по барањата за објаснувања, 
информации и докази за наводите 
во претставките и по интервенциите 
за отстранување на констатираните 
повреди, ненавремено или воопшто не 
одговара;

• Освен формалниот одговор, добиен 
од Министерството за финансии дека 
„ќе ги има предвид забелешките во 
повторната иницијатива на Народниот 
правобранител за изменување и 
дополнување на Законот за даночната 
постапка и Законот за даноците 
на имот и по направени опсежни 
и целосни анализи ќе пристапи 
кон соодветни законски измени“ 
во меѓувреме ништо практично не 
направено, ниту преземено.

за отстранување на констатираните 
повреди;

• Согласно иницијативата на Народниот 
правобранител да се донесат измену-
вања и дополнувања на одредбите 
од Законот за даночната постапка и 
Законот за даноците на имот.

Соочени со секојдневни проблеми поради несоодветното постапување на давателите 
на услуги-јавни претпријатија и други компании, граѓаните и во 2017 година поднесоа 
околу 300 претставки во кои бараа интервенција за заштита на правата како потрошувачи.

Најголем број од претставките, односно скоро половината, се однесуваа на работењето 
на јавните претпријатија што вршат комунална дејност снабдување со вода и одведување 
на урбани отпадни води, пред се на ЈП Водовод и канализација Скопје (ЈП).

Притоа, карактеристично е што не станува збор за изолирани случаи, туку напротив, 
граѓаните се жалат на состојби кои се повторуваат.

Народниот правобранител по спроведување на потребната постапка, во одредени 
случаи констатира повреда на уставните и законските права на подносителите на претставки 
поради 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. 

Конкретно, ЈП до корисници на услугата за испорака на вода, впропчем, како и години 
наназад, доставуваше „вонредни сметки“ со енормно високи износи, без притоа да даде 
адекватно образложение за кој период се однесуваат и без да го наведе правниот основ 
согласно кој може на таков начин да постапува. Со тоа, ЈП од корисникот бара да плати за 
услуга која не му била обезбедена, односно не ја искористил во обем за кој го задолжува.

Исто така, корисниците кои се исклучени од водоснабдителниот систем, за повторното 
приклучување од ова ЈП се условуваа заостанатиот долг да го платат одеднаш и во целост 
иако за дел од истиот е обезбедена наплата во постапка за извршување.

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА
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Според Народниот правобранител таквиот начин на постапување не може да се смета 
како совесен, чесен, оправдан и во согласност со соодветните законски прописи и начела, 
затоа што претставува искористување на доминантната положба која ЈП ја има во однос на 
граѓаните како корисници на неговите услуги.

Следствено на тоа, за секој поединечен предмет соодветно беше интервенирано и 
до ЈП беа доставувани образложени писмени препораки или укажувања за начинот на 
отстранување на констатираните повреди (повлекување или корекција на вонредните 
фактури, приклучување на објектите на водоводната мрежа без неоправдани условувања 
и сл.). Со цел пак, да се обезбеди точна пресметка и да се избегне секаква можност од 
задолжување на штета на корисникот на услуга (како што е произволно определениот 
просек, број на членови на семејството или занемарување на околноста дека водомерот бил 
неисправен), Народниот правобранител од ЈП бараше да се почитува обврската за редовно 
читање на состојбата на водомерите и овој механизам да биде единствен во постапката за 
определување на потрошувачката.

Меѓутоа, од ЈП воопшто не се преземаа мерки за спроведување на интервенциите и 
секогаш се добиваа одговори дека нема основ за сторнирање и корекција на „вонредните 
фактури“ дека, за повторно приклучување е потребно подмирување и на побарувањето 
за кое се води постапка за извршување кај овластени извршители дека, по препораката/
укажувањето ќе биде постапено откако ќе се создадат услови и други слични формални 
изговори.

Поради незадоволство од даденото одобрување на сметките, барања за корекција 
или поради недобиените правно издржани образложенија за нивно одбивање, работата на 
Комисијата за спорни сметки на ЈП, исто така, беше предмет на претставките кои граѓаните 
ги доставија до Народниот правобранител.

По овие претставки, Народниот правобранител утврди дека Комисијата многу често 
носи одлуки кои не се во согласност со доказите приложени кон барањата од граѓаните и 
дека не ги користи ниту сопствените докази со кои ЈП располага.

Затоа, Народниот правобранител бараше Комисијата да ги преиспита донесените 
одлуки, но освен минимални одобрувања, во најголем број случаи не постапи по дадените 
укажувања.

Пропустите во службената евиденција која ЈП треба да ја води, граѓаните повторно 
ги изложи на постапки во кои без каква било своја вина мораа да докажуваат од кога 
фактички се корисници на услуги за да не се оптоваруваат со долгови направени од 
претходен корисник на објектот. Во ваквите случаи, граѓаните исклучиво од објективни 
причини не се во можност да ги прибават потребните докази, но воопшто не е спорно 
дека ЈП со истите треба да располага или во краен случај од негова страна да бидат 
обезбедени по службена должност, се разбира доколку не постојат пропусти во работењето 
и евиденцијата навремено да се контролира и да се внесуваат сите промени во однос на 
носителот на корисничкото име.

За непочитувањето и непреземањето мерки за спроведување на предметните интер-
венции, Народниот правобранител по завршувањето на локалните избори и до новиот 
директор на ЈП, достави Посебен извештај со кој го информира за состојбата и побара да 
се преземат мерки за надминување на констатираните неправилности, меѓутоа до крајот 
на извештајната година од негова страна, одговор не беше доставен.

Инаку, повторно останува констатацијата дека ЈП позитивно одговара единствено по 
барањата за давање олеснителни можности за исплата на долг преку склучување спогодби 
за исплата на долгот на повеќе месечни рати.

Во врска со услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад, граѓаните 
во претставките најчесто имаа забелешки дека се задолжуваат за услуга која не ја користеле 
или за објект во кој постојано не се живее, потоа од квалитетот, односно динамиката на 
извршената услуга, како и за испитување, односно утврдување на состојбата со заостанат 
долг.

ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје, своите побарувања скоро секогаш ги оправдува 
со вршење на услугата според претходно утврдена и одобрена динамика на собирање на 
комуналниот отпад, а за заостанатите долгови се повикуваа на својата службена евиден-
ција.  



89www.ombudsman.mk

Народниот правобранител во работењето на ова ЈП констатира апсурдна ситуација 
бидејќи, затоа што наводно немало законска можност во целост да ги ослободи од обврската 
за плаќање надомест за подигање смет на граѓаните кои постојано не живеат во одреден 
објект, по нивно писмено барање за ослободување, согласно интерно утврдени критериуми 
единствено им дозволува одобрување/ослободување од обврската само во висина од 
50%. Покрај тоа, за своите одлуки, не овозможува никаква дополнителна правна заштита 
пред други органи, ниту пак, иницира постапка за надминување на евентуалната правна 
празнина и недореченост на соодветниот закон.

Ваквиот нелогичен начин на работење од аспект на законски пропишаното да се 
плаќа само она што се користи, во краен случај е загрижувачки и како штетен за граѓаните 
е сосема неприфатлив бидејќи создава впечаток дека грижата за правата на корисниците 
воопшто не е препознатлива во работењето на ЈП,  туку единствено наплатата на надоместот.

Во овој сегмент, како специфичен треба да се истакне и случајот со Советот на Општина 
Маврово и Ростуше, кој со Одлука утврди обврска за граѓаните да плаќаат надоместокот 
од 600,оо денари линеарно за секоја викенд куќа за чистење на снег на локални патишта 
и улици во зимскиот период на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови.

Имено, Народниот правобранител констатира дека односниот совет за донесување 
таква одлука нема надлежност, затоа што во ниту еден посебен закон, не е определено 
овластување-надлежност на општините да утврдуваат обврска за граѓаните за плаќање 
придонес за чистење на снег на локални патишта и улици во зимскиот период. Покрај тоа, 
со оваа одлука, спротивно на Уставот се предизвикува и нееднаквост на граѓаните, односно 
тие се дискриминираат бидејќи нејзините одредби се однесуваат само за сопствениците 
на викенд куќи во село Маврово, а не и за лицата кои живеат во селата Маврови Анови, 
Маврово и Ростуше и се сопственици на куќи.

Притоа, откако не беше прифатено барањето за повлекување на ваквата одлука, 
Народниот правбранител достави предлог за оценување на нејзината уставност и 
законитост до Уставниот суд, од чија страна, по иницијатива на граѓанин која претходно 
била поднесена, беше донесена одлука за нејзино укинување.

За делот од потрошувачките права што се однесуваа на испорака на електрична 
енергија, во 2017 година, како и во претходните години, преовладуваа претставките во 
кои припадници на ранлива категорија граѓани и лица кои се наоѓаат во тешка финансиско 
- материјална состојба, бараа интервенција во насока, од страна на ЕВН Македонија АД - 
Скопје (ЕВН) да им биде овозможено повторно приклучување на системот за снабдување 
со електрична енергија или плаќање на заостанатите долгови на повеќе рати.

Согласно предметните интервенции на Народниот правобранител, овие лица од ЕВН, 
беа упатувани да се обратат во соодветните Корисничко енерго центри, каде што согласно 
понудените олеснителни услови, дел од нив склучија спогодби за плаќање на заостанатите 
долгови на повеќе рати и објектите им беа приклучени на системот за снабдување со 
електрична енергија.

Инаку, Народниот правобранител повторно констатира дека ЕВН се уште нема доне-
сено интерен општ акт, со кој на сите корисници, а особено на  припадниците на ранлива 
категорија граѓани и лица кои се наоѓаат во тешка финансиско – материјална состојба ќе 
им бидат понудени еднакви можности и услови за повторно приклучување или за реали-
зација на правото на склучување спогодба за плаќање на долгот на повеќе рати, што 
пак, ќе доведе и до еднаков третман за сите, а не за истото од одредени раководители 
да се одлучува самостојно и селективно. Воедно, не постојат ниту ефикасни процедури 
за евиденција на поединечните уплати на граѓаните за утужен долг и следствено на тоа, 
информирање за таквата состојба на извршителот кој го спроведува извршувањето, поради 
што истиот долг им се наплаќа двојно. 

Во работењето на службите на ЕВН, исто така, не е констатирана каква било промена 
или напредок ниту во поглед на обезбедувањето на право на граѓаните да добијат јасни, 
разбирливи, точни и прецизни информации, во врска со состојбата на нивните долгови 
(спецификација по вид, период и основ на долг, негов статус-тужен или застарен, прецизен 
износ на камата и начин на пресметка, трошоци и нивен основ и сл.) и за нивните права и 
начин на заштита.

Неколку претставки беа од граѓани кои бараа интeрвенција за остварување на право 
на надомест на штети причинети на апарати во домаќинството, настанати како после-
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дица на општа опасност предизвикана од оштетени кабли или при промена на бандери и 
спроводници. Таквите барањата од ЕВН скоро без исклучок не се прифатени со образло-
жение дека станува збор за комерцијална услуга, па во согласност со Мрежните правила 
за дистрибуција со електрична енергија трошоците за отстранување на дефектите паѓаат 
на товар на корисниците.

Сосема мал број претставки се однесуваа на услугите од фиксните и мобилните телефо-
нски оператори, конкретно за незадоволство од цените за дадените услуги, степенот на 
квалитет на услугите, понудените договори и обврските кои граѓаните се приморани во 
претплатничкиот однос да ги прифатат.

Народниот правобранител покрај интервенциите директно пред операторите, бараше 
преземање дејства и од Агенцијата за електронски комуникации, со чиешто посредување 
дел од граѓаните го остварија правото.

Во врска со снабдувањето со топлинска енергија и натаму останува актуелно наза-
доволството на исклучените потрошувачи заради задолжувањето со надоместокот за 
ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија. Останатите 
претставки се однесуваа на квалитетот на услугата, неажурноста на остранувањето на 
пријавени дефекти, висината на цената на услугата и начинот на кој се врши пресметката, 
како и поради регулирањето на состојбата со заостанат долг.

Водењето на системот на  евиденција на корисници и грижата за корисниците на 
услуги се јавува како пропуст во работењето и на снабдувачите со топлинска енергија.

Така, преземањето на дејствија насочени само кон наплата на надоместот без претходно 
преземени соодветни активности доведе до задолжување на граѓанин кој воопшто не е и 
никогаш не бил корисник на топлинска енергија.

Впрочем, само затоа што има исто име и слично презиме со вистинскиот корисник на 
топлинската енергија, граѓанин бил тужен и задолжен да плати надомест за потрошена 
топлинска енергија.

По интервенција на Народниот правобранил дека станува збор за очигледна грешка 
и пропуст во работењето како на снабдувачот со топлинска енергија, така и на судот, 
е повлечено тужбеното барање, но остана голготата низ која помина подносителот на 
претставката, како резултат на несовесното и непрофесионално работење.

Констатации Препораки
• Непочитување на соодветната законска 

регулатива, издавање на вонредни 
сметки со прекумерно високи износи, 
условување на граѓаните во целост 
да го платат заостанатиот долг заради 
повторен приклучок, пропусти во 
системот на евиденција на корисници на 
услуги и несоработка и непочитување 
на интервенциите на Народниот 
правобранител, состојби кои со години 
се повторуваат во работењето на ЈП 
Водовод и канализација Скопје;

• ЈП Комунална хигиена Скопје, наместо 
во целост да ги ослободи од обврската 
за плаќање надомест за подигање смет, 
на граѓаните кои постојано не живеат 
во одреден објект, по нивно писмено 
барање и согласно интерно утврдени 
критериуми, единствено им дозволува 
одобрување за намалување на сметката 
само во висина од 50%;

• Доследна примена на соодветната 
законска регулатива во работењето на 
ЈП Водовод и канализација Скопје и 
другите даватели на комунални услуги, 
престанок на праксата за издавање 
на вонредни сметки и условување 
на граѓаните во целост да го платат 
заостанатиот долг и соработка и почиту-
вање на интервенциите на Народниот 
правобранител;

• Со цел да се обезбеди точна пресметка 
и да се избегне секаква можност од 
задолжување на штета на корисникот 
на услуга (како што е произволно 
определениот просек, број на членови 
на семејството или занемарување 
на околноста дека мерниот уред бил 
неисправен), од страна на ЈП Водовод 
и канализација Скопје да се спроведе 
практична имплементација и безусловна 
примена на правилото корисникот да 
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Констатации Препораки
• Советот на Општина Маврово и Ростуше, 

предизвика нееднаквост и дискримина-
ција на граѓаните бидејќи без постоење 
законски основ со Одлука утврди 
обврска само за сопствениците на 
викенд куќи во село Маврово, а не и за 
лицата кои живеат во селата Маврови 
Анови, Маврово и Ростуше, да плаќаат 
надоместок од 600,00 денари линеарно 
за секоја викенд куќа за чистење на снег 
на локални патишта и улици во зимскиот 
период на ЈПКД „Маврово“ од Маврови 
Анови;

• ЕВН се уште нема донесено интерен 
општ акт, со кој на сите корисници, а 
особено на припадниците на ранлива 
категорија граѓани и лица кои се наоѓаат 
во тешка финансиско – материјална 
состојба ќе им бидат понудени еднакви 
можности и услови за повторно 
приклучување или за реализација на 
правото на склучување спогодба за 
плаќање на долгот на повеќе рати;

• Грижата за корисници непрепознатлива 
во работењето на давателите на услуги, 
неуредена постапка за поднесување 
приговори на потрошувачите и отсуство 
на заштита пред второстепен орган;

• Неповолната материјална состојба на 
граганите е причина за неможност за 
редовно подмирување на тековните 
фактури и побарувања од минати 
години, како и отсуство  на кампањи 
преку кои на граѓаните би им биле 
понудени поприфатливи услови за 
подмирување на долговите;

• Проблемот со задолжувањето на 
граѓаните со надоместокот за ангажи-
рана моќност (фиксен дел) од надомес-
токот за топлинска енергија и натаму 
системски нерешен.

плати само за услуга во обем во кој му 
била обезбедена; 

• Системот на евиденција на корисници 
на ЈП Водовод и канализација Скопје 
постојано да се ажурира, ревидира и 
надоградува, а повторниот приклучок да 
се реализира бесплатно;

• Водење на постојана грижа за корисни-
ците, давање информации, поддршка и 
советување и регулирање постапката по 
жалби и приговори на потрошувачите од 
страна на јавните претпријатија;

• ЈП и ЕВН да спроведуваат континуирана 
имплементација на кампањи за 
олеснителна наплата на заостанати 
долгови, склучување на спогодби со 
поголем број рати и месечен износ 
соодветен на финансиските можности на 
корисникот;

• Законски да се разреши проблемот 
на граѓаните со задолжувањето со 
надоместокот за ангажирана моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за 
топлинска енергија.

Оваа година од областа на други права до Народниот правобранител беа доставени 
240 претставки.

Најголем дел од претставките поднесени од граѓаните до Народниот правобранител се 
однесуваа на непостапување на органите на државната управа по нивните барања, односно, 
недобивање на одговор на нивните барања. Народниот правобранител, постапувајќи по 
овие претставки од органите до кои беа поднесени барањата бараше да биде информиран 
за причините поради кои не постапуваат по барањата на граѓаните, укажувајќи им на 
обврската во законски определениот рок да се одговори на поднесеното барање. Во тој 

ДРУГИ ПРАВА
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контекст, граѓаните најчесто реагираа на непостапување на Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој, при што искажуваа незадоволство од 
ненавремено постапување по нивните барања за исплата на субвенции. По преземени 
дејствија од страна на Народниот правобранител, најголемиот дел од претставките беа 
позитивно решени во корист на граѓаните. 

Понатаму, следуваа реакции на граѓаните поради недобивање одговор или непоста-
пување по нивните барања од страна на единици на локалната самоуправа. Кај овие 
претставки најчесто стануваше збор за предмети од комунален карактер, при што, по 
интервенција на Народниот правобранител, единиците на локалната самоуправа доставуваа 
одговор до граѓаните, односно постапуваа по нивните барања.

Карактеристично за оваа извештајна година е се уште големиот број на претставки 
кои се однесуваат на барања за исплата на паричните средства од утврдените штети кои 
настанаа од силното невреме и поплавите во Скопскиот регион во 2016 година. Покон-
кретно, овие претставки се однесуваат на работењето на комисиите за проценка на штетите, 
како и на исплата на соодветен надоместок. Народниот правобранител и покрај бројните 
преземени дејствија за испитување на секој случај одделно, констатира дека значителен 
број на предмети се уште не се решени од страна на надлежната комисија при Владата на 
Република Македонија, односно голем број граѓани немаат добиено отштета за поплавите 
или пак, воошто немаат добиено одговор на нивните барање за ревизија на проценката на 
штета. 

Следејќи ја состојбата Народниот правобранител констатира дека и понатаму постојат 
слабости во менаџирањето на процесот на справување со кризи настанати од поплавите. 
Поконкретно, институциите на централно и локално ниво ја префрлаат одговорноста 
едни на други, па така граѓаните барајќи ги своите права беа принудени да се обраќаат 
до повеќе инстанци. Имено, единиците на локалната самоуправа ги враќаат граѓаните 
со образложение дека нивната надлежност завршила со прием на првичните барања и 
документи за надомест на штета, по што граѓаните се упатуваат кон Бирото за судски 
вештачења, каде што реагираат или на недобивање на релевантен одговор на нивните 
барања или се жалат на висината на утврдениот надомест на штета преку вештачењето. 
Бирото за судски вештачења пак, ги препраќа незадоволните граѓани до Министерството 
за финансии, од каде по добивање на одговор дека ова Министерство врши само исплата на 
налози на паричен износ за кој добиле соодветен акт од страна на надлежен орган, граѓаните 
се упатуваат до Владата на Република Македонија. Понатаму, од страна на Владата истите 
се препраќаат до Комисијата за вршење проценка на недвижниот и движниот имот во 
подрачјата зафатени со силно невреме и поплави во скопскиот и тетовскиот регион, која 
ги одвраќаше со образложение дека е потребен подолг временски период за постапување 
или дека во предметите недостасува некој акт или документ. Така, оштетените граѓани ја 
продолжуваа својата голгота во остварувањето на своите права, повторно враќајќи се на 
самиот почеток на постапката со обврска да обезбедат документација, иако истата веќе 
еднаш била приложена. 

По промена на власта се смени и составот на Комисијата, при што дојде до застој 
во работењето на истата. Народниот правобранител интервенирајќи во заштита на пра-
вата на граѓаните, беше известуван дека новиот состав на Комисијата не ја поседува 
целокупната документација за предметното работење на претходниот комисиски состав, 
што за Народниот правобранител е несериозен одговор по однос на вака важно прашање 
поврзано со елементарното право на граѓаните на домување.

Во претставките поднесени од страна на правни субјекти, овластеното лице или 
нивниот правен застапник, најчесто се укажуваше на непостапување на органите на 
државната управа или единиците на локалнатата самоуправа, на несоодветна примена на 
позитивните правни прописи или погрешно констатирана фактичка состојба. 

Друг дел од претставките беа надвор од делокругот на работење на Народниот 
правобранител. Меѓутоа, иако Народниот правобранител, согласно своите надлежности 
не покренуваше постапка по овие претставки секогаш настојуваше да им помогне на 
подносителите на посреден начин, давајќи им правен совет за начинот и постапката за 
остварување на правото за кое беше побарана интервенција.
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Констатации Препораки
• Продолжува праксата дел од органите 

на државната управа и органите и 
организациите со јавни овластувања 
писмено да не ги известуваат граѓа-
ните за постапувањето по нивните 
барања;

• Загрижува состојбата во која се 
наоѓаат граѓаните оштетени од 
невремето и поплавите што го зафа-
тија скопскиот регион во 2016 г., 
кои поради пропуст на државата и 
непостоење на системско решение за 
последиците од елементарни непогоди, 
повеќе од една година, безуспешно 
прават напори надлежните институции 
да им исплатат соодветен надомест за 
претрпена штета.

• Органите на државната управа 
и органите и организациите со 
јавни овластувања навремено да 
постапуваат по барањата на граѓаните, 
доставувајќи им соодветен писмен 
одговор. 

• Владата неодложно да пристапи кон 
изнаоѓање на системско решение за 
прашањата поврзани со елементарните 
непогоди. Да се формира постојано 
тело за проценка и надомест на 
штети предизвикани од елементарни 
непогоди, кое ќе функционира 
непречено и ефикасно.

Општите состојби по однос на имплементацијата на процесот на децентрализација 
во Република Македонија и по изминување на 13 години укажуваат дека општините се 
уште се зависни од централната власт во однос на финансиската поддршка на областите 
со кои управуваат. Така, одредени општини не можат самите да ги исплатат средствата 
за патните трошоци на учениците, за затоплување на училиштата, не можат да обезбедат 
ефикасна социјалната заштита на ранливите групи, ниту да обезбедат соодветна патна и 
комунална инфраструктура. Исто така,  постојат општини со блокирани сметки, а некои пак, 
се соочуваат со технички и кадровски проблеми. Сето ова придонесува за незадоволство на 
граѓаните од квалитетот на јавните услуги кои ги добиваат од локалната власт. 

Според Народниот правобранител, на ваквата состојба влијае и недоволната 
транспарентност, отчетност и одговорност на општините, како и недоволно ефикасните 
начини на кои општините одговараат и ги решаваат проблемите, барањата и очекувањата 
на граѓаните. 

Народниот правобранител смета дека за надминување на ваквата состојба, односот 
локална власт-граѓанин треба континуирано да се надоградува, на начин што при процесот 
на донесување на одлуки на локалната власт да се применуваат ефикасни и ефективни 
механизми реално да им се овозможи на граѓаните да го изразат нивното мислење и да 
придонесат во севкупното планирање и развој на областите во надлежност на општините. 
Со ваквиот начин на практицирање на власта ќе се придонесе за зголемување на довербата 
и соработката помеѓу граѓаните и локалната власт.

Во овој дел од Годишниот извештај Народниот правобранител ќе ги презентира 
констатациите за степенот на остварување на правата на граѓаните пред локалната 
власт, поединечно по области кои се во надлежност на локалната самоуправа, а според 
поднесените претставки од граѓани пред шестте подрачни канцеларии.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Уредувањето на просторот преку донесувањето на генерални и детални урбанистички 
планови е во надлежност на локалните власти. Иако со генералните урбанистички 
планови генерално се уредува и планира просторот на територијата на една општина и 
врз основа и рамки на истиот понатаму се донесуваат деталните урбанистички планови, 
сепак граѓаните се позаинтересирани и поголемо внимание им посветуваат на деталните 
урбанистички планови и поднесените претставки во оваа извештајна година се однесуваат 
само за нив. Следењето на состојбата во оваа област и понатаму покажува дека локалните 
власти најчесто го остваруваат она што самите го испланирале и не ги прифакаат  бара-
њата и забелешките на граѓаните, со што им се попречува правото самите да влијаат на 
урбанистичко-архитектонските решенија за просторот во кој тие непосредно живеат. 

Поради ваквата состојба и само формалното обезбедување на учество на граѓаните 
при донесувањето на урбанистичките планови, граѓаните во се помал број учествуваат во 
оваа постапка, и забелешки при јавната анкета даваат само оние граѓани кои се директно 
засегнати со планот. 

Оваа извештајна година граѓаните реагираа и укажуваа за непочитување на нивните 
барања при донесувањето, или одолжување на постапката за донесување на деталните 
урнбанистички планови.

Така, пред Народниот правпбранител е поднесена претставка од граѓанин засегнат со 
донесувањето на Детален урбанистички план (ДУП) за урбан блок во Општина Кавадарци, од 
причина што сообраќајната мрежа предвидена со истиот навлегува во катастарска парцела 
во негова сопственост, непосредно до неговиот објект, а неговите забелешки дадените при 
јавната анкета не се прифатени од страна на надлежната комисија при општината. При 
постапувањето по претставката, Народниот правобранител е известен дека забелешките 
од граѓанинот не се прифатени, односно се задржува постојната пристапна патека, затоа 
што предвидената сообраќајна мрежа е единствен услов со кој се обезбедува пристап за 
објектите кои се во позадина. Предметната катастарска парцела која граѓанинот бараше 
да се припои кон градежната парцела врз која е устроен неговиот објект е запишана 
со право на сопственост на РМ, без товари и ограничувања. Планираната сообраќајна 
мрежа во Нацрт ДУП кој е во постапка на донесување, е скоро идентична со постоечкиот 
важечки детален урбанистички план од 1976 година. Од ваквата информација, Народниот 
правобранител констатира дека овој граѓанин повеќе од 40 години бил ограничен со 
располагањето на својата сопственост поради предвидената сообраќајна мрежа покрај 
неговиот објект, поточно, иако има неспорна сопственост врз таа недвижност, не може 
непречено да располага со истата, не може да ја реновира, да ја адаптира, а реално ниту 
да ја продава. Од причина што граѓанинот преку забелешките дадени во анкетниот лист 
при јавната презентација на ДУП во целост ја испочитува постапката согласно одредбите 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање за заштита на неговото сопственичко 
право, нему му преостанува само можноста за судска заштита на неговото сопственичкото 
право.

Во друга претставка, група граѓани реагираа на започнатата постапка од општина 
Кривогаштани за донесување на урбанистички план за село Славеј. Во оваа постапка, 
на јавната анкета и јавната презентација дел од жителите од повеќе населени места 
опфатени со урбанистичкиот план ставиле свои забелешки на анкетен лист. Поточно, 
жителите бараа зачувување на намената на објектот кој до пред 25 години се користел како 
земјоделско училиште, да остане површината која се користела како нестаднардизирано 
фудбалско игралиште, како и делот кој се користел како пасиште на стоката. И во оваа 
претставка, Народниот правобранител констатира дека ваквите намени на објектот и 
површината околу него биле предвидени со стариот урбанистички план кој бил донесен во 
1988 година и кој не се реализирал скоро 30 години. Од таа причина заради фактичките 
промени кои се случиле на терен во текот на тие 30 години и во однос на намената 
на земјоделското училиште и во однос на сопственоста на самите кататстарски парцели, 
реализација на стариот урбанистичкиот план не е веќе можна. При изготовката на новиот 
предлог-урбанистички план, приоритетите при планирањето се насочени кон задржување 
на сопственоста и задржување на постојните намени согласно фактичката состојба на 
терен и овој план, според општината, е основа за развој на населеното место и согласно 

Урбанизам и градба
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потребите за нормално живеење во рурална средина, со почитување на сите стандарди и 
нормативи за уредување на просторот.

Овие примери, уште еднаш ја потврдуваат недозволивата пракса на локалните 
власти кои во континуитет и со децении не ги ревидирааат урбанистичките планови, за 
што Народниот правобранител континуирано укажува дека оваа пракса мора да престане, 
локалните власти мора да ја почитуваат законската обврска за ревизија на ДУП на секои 5 
години и доколку истите не може да бидат реализирани, благовремено да бидат променети.

До Народниот правобранител е поднесена и претставка во врска со одолжувањето 
на постапката за изработување и донесување на деталниот урбанистички план за урбан 
блок во општина Тетово. Конкретно, постапката започнала пред околу 5 години, но од 
страна на Општината се уште не е донесен урбанистичкиот план. При постапувањето, 
Народниот правобранител утврди дека изработката на урбанистичкиот план е предвидена 
во Програмите за 2015, 2016 и 2017 година и е определено дека финансирањето на 
изработката на планот ќе биде од Буџетот на Општина Тетово. Во јануари 2015 година, од 
страна на општината до овластениот изготвувач на планот е доставен налог за изработка на 
ДУП, а дури две години подоцна, поточно во февруари  2017 година е доставено и барање 
кон кое во прилог се доставува и потребниот геодетски елаборат. Но, изготвувањето на 
планот не е започнато од причина што општината се уште не ги има платено финансиските 
обврски кон изготвувачот на планот. Ваквото одолжување на постапката за донесување 
на ДУП за кој интерес имаат голем број на граѓани кои со нетрпение ја очекуваат неговата 
реализација, за Народниот правобранител е неприфатливо. Намерата на општината за 
урбанизирање и хуманизација на тој урбан блок од градот е за поздравување, но, општи-
ната при започнување на ваквите постапки мора предходно да ги има обезбедно сите 
предуслови за истата и да заврши во разумен рок. Поточно, ваквата практика, која се 
забележува и кај други општини, на декларативно и само формално започнување на 
постапки за донесување на урбанистички планови без притоа да се имаат обезбедено 
финансиски средства за нивна реализација, е недозволива од една локална власт која 
сериозно стреми кон задоволувањето на потребите  и барањата од граѓаните за живот во 
хумано среден урбанистички простор. 

Народниот правобранител и во овој Извештај, ја потенцира потребата локалните 
власти да преземаат конкретни активности, мерки и политики со цел едукација на граѓаните 
за важноста и влијанието коe врз нив го има добро и професионално испланираниот и 
реализиран урбанистички план, по што ќе се иницира нивно поактивно учество во овие 
постапки и локалните власти ќе бидат повеќе мониторирани, а со тоа и попречувани да го 
ставаат во прв ред индивидуалниот или комерцијалниот интерес на поединци и секогаш во 
донесувањето на плановите ќе се водат и ќе даваат приоритет на јавниот интерес. 

Што се однесува до областа градба – оваа извештајна година граѓаните најмногу 
реагираа на невршење или непрофесионално вршење на инспекциски надзор од страна 
на градежните инспекции, одолжувањето или законитоста во водењето на постапките 
за легализација на бесправно изградените објекти, на проблемот со неизвршување на 
управните акти за отстранување на бесправно изградените објекти.

 Овластените градежни инспектори повторно не постапуваа ажурно по поднесените 
пријави од граѓаните за бесправни градби, но оваа година забележан е напредок во 
однос на соработката на градежните инспекции со Народниот правобранител и истите 
скоро во секој случај постапуваа по барањата на Народниот правобранител за вршење 
на инспекциски надзор. Ваквото нивно неблаговремено постапување и непрофесионално 
однесување не ретко доведуваше до состојба бесправниот градител да ја изгради градбата. 
Така, во постапување по поднесена претставка спрема градежната инспекција при општина 
Гостивар, инспекцијата изврши надзор по барањето на Народниот правобранител, но при 
истиот затекна веќе изградена градба, поточно, не затекна градежни активности. Токму 
поради ова, градежниот инспектор се повика на предвиденото во одредбите од Законот за 
градење согласно кои градежниот инспектор има право да презема дејствија единствено во 
текот на изградбата, како и врз објект кога во него се врши пренамена на конструктивните 
елементи во поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, 
како и при пренамена од станбен во деловен простор и обратно. 

Со неблаговременото постапување на градежниот инспекторат, на граѓанинот кој 
трпи штета со бесправната градба, која уредно и навремено ја пријавил кај надлежниот 
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инспекциски орган, му преостанува во судска постапка да ја докажува бесправноста на 
градбата, што е показател на неумешноста на локалната власт преку своите органи да им 
гарантира и овозможува на граѓаните еднаквост во примената на законите и заштита на 
нивните права.

Позитивен пример за преземање на ефективни мерки за спречување на бесправна 
градба, е инспекцискиот орган при општина Кочани. Имено, до Народниот правобранител 
поднесена е претставка од загрижени граѓани кои забележале дека бесправно се гради и 
тоа на државно земјиште. При постапувањето по претставката, Народниот правобранител 
побара инспекциски надзор врз градбата, и интервенција на Државниот правобранител 
како орган кој го заштитува државниот имот. Додека од неразбирливи и непоткрепени со 
закон причини, државниот правобранител се огласи за ненадлежен да преземе дејствија, 
градежниот инспектор постапи по барањето и го изврши инспекцискиот надзор. При истиот, 
констатира бесправна градба, му наложи на инвеститорот прекин на градбата, а подготви 
и управни акти за отстранување на градбата и ги доставил до инвеститорот кој постапил 
по истите. 

Имајќи ја предвид ваквата реалност, каде позитивните примери на навремено поста-
пување од страна на градежните инспектори се реткост, Народниот правобранител и оваа 
година укажува на неопходноста одделенијата за инспекциски работи да се зајакнуваат 
и кадровски и со материјални ресурси како би можеле инспекциските органи да бидат 
реално присутни на терен, да вршат контролни надзори и благовремено да интервенираат, 
така што ќе се зголеми превентивната активност на одделенијата за инспекциски работи, 
со цел спречување нелегални градежни активности. 

Во однос на претставките за легализација на бесправно изградените објекти, Народниот 
правобранител успеваше да ги забрза постапките и да ги заштити правата на граѓаните 
кои реагираа и на според нив селективната примена на Законот од страна на локалните 
власти. Но, фактот што Народниот правобранител успеваше да им даде тек на постапките 
покренати уште во 2011 година, поточно после цели 6 години, дури по интервенција на 
Народниот правобранител Комисиите за утврдување на фактичката состојба да излезат 
на самото место, или после 6 години да се констатира дека поднесената документација е 
непотполна, е показател дека локалните власти не успеале ефективно и ефикасно да го 
спроведуваат законот, а со тоа не успеале во овозможување на квалитетно и навремено 
остварување на правото на легализација на бесправните објекти кое со законот им се даде 
на граѓаните. 

Народниот правобранител години наназад укажува, ја информира Владата на РМ, и 
Собранието дека постапките за легализација се одвиваат долго и дека недостатокот на 
кадар во општинските администрации кои ја водат оваа постапка не претставува оправдан 
основ за ваквото одолжување. 

Народниот правобранител со посебно внимание продолжува да го следи овој процес, 
бара локалните власти да преземат конкретни мерки во обезбедувањето доволен број на 
кадар и други потребни услови за негово поажурно спроведување и ќе презема соодветни 
мерки согласно своите овластувања да овозможи применливост на овој закон на секој 
граѓанин во нашата држава, без каква било дискриминација во однос на примената на 
истиот.

Што се однесува до барањата на граѓаните за извршување на донесените решенија за 
отстранување на бесправните градби, Народниот правобранител укажуваше дека Законот 
мора да се спроведува и дека донесените управни акти за нивно отстранување од страна на 
инспекциите не застаруваат. Урбаната полиција или извршните одделенија при општините 
и оваа извештајна година како оправдание за нивното непостапување го посочуваа 
немањето на правно лице, избрано од Општината, кое би ги извршувало тие акти за сметка 
на бесправниот градител. Притоа, свесно неприменувајќи ги, или ретко применувајќи ги 
другите овластувања кои ги имаа на располагање, како што е на пример поднесувањето 
на кривична пријава против бесправниот градител. На тој начин неоправдано ја одложуваа 
постапката на извршување и оставаа простор градителот да продолжи со бесправната 
градба. 

Народниот правобранител укажуваше на надлежните органи на нивната обврска 
за почитување и примена на Законот за градење и дека отстранувањето на бесправните 
градби придонесува за остварување и заштита на правата на граѓаните од областа на 
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Следењето на состојбата за степенот и начинот на остварување на потрошувачките 
права на граѓаните од страна на локалните власти покажува дека граѓаните често се 
незадоволни од квалитетот на комуналните и други јавни услуги кои ги добиваат, како и 
во однос на приоритетите кои ги поставуваат локалните власти за да им овозможат услови 
за подобри, функционални и квалитетни комунални и други јавни услуги. Од друга страна, 
пак, локалните власти укажуваат на предизвиците и ограничувањата со кои се соочуваат 
при организирањето и реализирањето на комуналните и други јавни услуги, а кои најчесто 
се однесуваат на недостаток на финансиски средства.

Имајќи предвид дека редовното и функционално вршење на јавните услуги се од 
голема важност за квалитетот на животот на граѓаните во една локална самоуправа, 
Народниот правобранител континуирано укажува дека недостатокот или недоволниот 
квалитет на услугите, локалните власти не смеат да го оправдуваат со нерентабилноста, 
недостигот на финансиските средства и зависноста од помошта на централната власт, или 
пак, со економската неисплативост за организирање комунални и други јавни услуги во 
некои населени места во кои скоро и да нема постојани жители. Правото на еднаквост во 
достапноста на навремени и квалитетни комунални и други јавни услуги, локалните власти 
треба да им го овозможат на сите граѓани во сите подрачја кои ги опфаќа една локална 
самоуправа. 

Претставките во врска со комуналните и други јавни услуги поднесени во Подрачните 
канцеларии се однесуваа на недостаток на водоснабдување, или исклучување од водо-
снабдувањето, јавното осветлување, пресметката и наплатата на комуналните надоместоци, 
обиди за наплата на застарени побарувања, недостатокот на комунална инфраструктура . 

При постапувањето констатирано е дека се уште е присутна праксата јавните прет-
пријатија да не го регулираат давањето на јавните услуги со предходно склучување на 
писмен договор со корисниците. Народниот правобранител укажуваше дека склучувањето 
на договорот не е само законска обврска предвидена со Законот за комунални дејности, 
туку е и еден од начините да ги информира корисниците за нивните права и обврски, со 
што и остварувањето и заштитата на правата ќе им бидат олеснети.

Позитивен пример за почитување на оваа законска обврска и регулирањето на 
комуналните услуги со претходно склучени договори  е постапувањето по поднесена 
претставка од станари во ново вселена колективна зграда во општина Радовиш, а поради 
нивно исклучување од водоводната мрежа. Народниот правобранител констатира дека ЈП 
Плаваја Радовиш во повеќе наврати ги известувала станарите за нивната обврска да се 
легитимираат и да склучат договори за користење на услугите со ЈП и да ги платат потребните 
надоместоци, а согласно Законот за комунални дејности и Законот за снабдување со вода 
за пиење и одведување урбани отпадни води. Но, за жал, само дел од станарите го сториле 
тоа, додека останатите станари кои не постапиле по поканите и укажувањата на ЈП биле 
исклучени од водоводниот систем. Народниот правобранител ги информира граѓаните 
дека во конкретниот случај не постои повреда на нивните права со исклучувањето од 
водоводната мрежа и им укажа за нивната обврска да склучат договор и да ги плаќаат 

Потрошувачки права

урбанизмот и просторното планирање и им овозможува живот во урбана средина. Исто 
така, ја потенцираше потребата општинската администрација навремено да ја спроведе 
постапката за избор на правно лице кое ќе ги извршува донесените управни акти за 
отстранување на бесправните градби, за да повторно тоа не претставува пречка за целосно 
спроведување на донесените акти и попречување на правата на граѓаните. 

Позитивна констатација е дека оваа година се забележува подобрување на комуни-
кацијата на локалните органи со Народниот правобранител од оваа област. Локалните власти 
не само што во поголем процент одговараа на барањата доставени од Народниот право-
бранител, туку и процентот на постапување по неговите укажувања и препораки исто така 
е поголем. Народниот правобранител ќе продолжи да презема дејствија за подобрување и 
зајканување на оваа соработка, особено со инспекциските служби, во насока на разбирање 
и неспорно прифаќање на фактот дека нивна професионална должност е да постапуваат 
согласно закон, неселективно, недискриминирачки и исклучиво во интерес на граѓаните.
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надоместоците за дадената комунална услуга. Воедно, укажа и на тоа дека доколку и 
по склучувањето на договорот редовно не ги плаќаат обврските за добиената комунална 
услуга, давателот на комуналната услуга може повторно да го запре давањето на услугата 
на начин утврден со договорот. 

Непостоењето на урбанистички планови за определени подрачја во општините, 
доведува до попречување, или отежнување на правото на граѓаните да бидат приклучени 
кон водоводната и канализациската мрежа. Тоа се најчесто делови од градовите кои не 
биле урбанизирани, немало спроведена комунална инфраструктура, поради што и објектите 
кои биле изградени во тие подрачја биле дивоградби. Со процесот на легализација на 
бесправните градби, многу од објектите добија правен статус, по што нормално граѓаните 
сакаат да бидат приклучени кон водоводната и канализациската мрежа која фактички 
се уште и ја нема во тие реони. Во ваквите случаи, граѓаните се принудени или сами да 
инвестираат во изградба на водоводна линија до нивните куќи или од страна на јавните 
претпријатија да се изнајдат решенија за приклучување кон најблиските мрежи, но 
надоместокот кој најчесто е многу повисок поради должината на линијата е на товар на 
граѓаните. Поради ова, Народниот правобранител при постапувањето по овие претставки 
им укажуваше на локалните власти на потребата од итно донесување на урбанистички 
планови и изградба на комунална инфраструктура, како единствен начин на сите граѓани 
во општината, комуналните услуги да им се достапни поддеднакво и под исти услови.

Граѓани од Општина Битола реагираа на ЈКП „Нискоградба“ Битола, поради тоа што 
сметаа дека неосновано се задолжуваат со сметки за канализациски услуги кои истите 
не ги користат затоа што нивните објекти не се приклучени на канализациска мрежа и 
користат септичка јама. Народниот правобранител ги информираше граѓаните дека 
согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
и согласно Одлуката за комунален ред на Општина Битола, корисниците на услугите 
(физички и правни лица) кои поседуваат објекти во урбанизирано градско подрачје, а кои 
не се приклучени на канализациската мрежа се должни отпадните води да ги прибираат во 
септички јами изградени во согласност со важечки градежни норми и правила. Чистењето 
на септичките јами и полските тоалети не го вршат самите граѓани, туку го врши јавното 
претпријатие за комунални дејности основано од општината или правно или физичко лице 
овластено од општината и тоа по утврдени стандарди, со специјални возила – цистерни, 
при што претходно се обезбедуваат санитарно - хигиенски мерки, а по извршеното чистење 
мора да се изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама или полскиот тоалет. 
Секако, за ваквата услуга се плаќа надоместок кој се пресметува по кубик потрошена 
вода, по податоци добиени од ЈКП Водовод. Ваквата услуга се врши по предходно склучен 
меѓусебен договор врз основа на кој еднаш годишно јавното претпријатие врши бесплатно 
чистење на септичките јами. Инаку, чистењето на септичките јами се врши по утврдена 
цена од јавното претпријатие која е потврдена од Советот на Општина Битола.

При давањето на комунални услуги на граѓаните, јавните претпријатија – даватели 
на услуги мора да соработуваат помеѓу себе на најпрофесионален начин во интерес на 
граѓаните. 

Дека повреда на правото на граѓаните на урбана и организирана јавна средина околу 
станбените објекти може да се изврши поради несоработката помеѓу две јавни претпријатија 
покажува примерот во општина Штип. Поточно, до Народниот правобранител поднесена е 
претставка од група на граѓани(станари) од колективна зграда кои наведуваа дека поради 
пукање на главна водоводна цевка од  водоводната мрежа на град Штип од излеаната 
вода се наполниле подрумските простории на станарите со вода и кал, по што е прекопана 
јавната површина пред влезот на зградата за да се санира хаваријата. По поправката 
на водоводната цевка, пристапот до влезот на зградата, кој претставува јавна површина 
и тротоар не бил вратен во првобитната состојба и бил оставен раскопан бетон, земја, 
кал и разместени бетонски плочи. Станарите поднеле барање до ЈП „Исар“ Штип, јавната 
површина пред нивната зграда да се врати во првобитната состојба пред настанување на 
хаваријата со пукањето на цевката. Маѓутоа, по барањето на граѓаните не е постапено, 
односно не е санирана јавната површина пред влезот на зградата. Народниот правобранител, 
постапувајќи по претставката побара од ЈП „Исар“ да се преземат потребните мерки и 
дејствија, односно да се доведе јавната површина во состојба на безбедно преминување 
и влегување на станарите во својата зграда. Во повратен одговор, Јавното претпријатие 
го извести Народниот правобранител дека се преземени сите дејствија од негова страна, 
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односно, согласно надлежноста, претпријатието го лоцирал проблемот, го отстранил 
дефектот и ги затрупал водоводните цевки. Меѓутоа, за уредувањето на јавната површина, 
надлежно било ЈП „Стипион“ каде граѓаните и требало да се обратат, а кое треба да преземе 
потребни дејствија и мерки за да се доведе јавната површина во првобитната состојба. 

За Народниот правобранител ваквото постапување на јавните претпријатија е непри-
фатливо и надвор од целта за кои се основани, а тоа е да обезбедат непречено давање 
на комунални услуги за задоволување на потребите на физичките и правните лица. За 
остварување на ваквата цел, нивната меѓусебна соработка е неопходна и од суштинско 
значење. 

Според Народниот правобранител ЈП „Исар“-Штип по санирањето на хаваријата, 
требало веднаш, по службена должност, да го информира ЈП „Стипион“ за потребата од 
интервенција на јавната површина околу колективната зграда и нејзино средување, а 
со тоа и овозможување на граѓаните на непречено остварување на правото на живот во 
урбана средина. Овој е единствениот начин преку кој јавните претпријатија ќе ја потврдат 
сервисната ориентација на органите на локалната власт кон задоволување на потребите 
на граѓаните. 

Покрај наведеното, значителен  број на претставки беа поднесени по основ на 
задолжување со комунална такса за јавно осветлување во реони каде истото воопшто не 
е спроведено, или кое нередовно се одржува. По овој основ претставки беа поднесени од 
жители на с. Смилево, Демир Хисар, Тетово, Битола, Кичево. 

Постапувајќи по овие претставки Народниот правобранител укажуваше на потребата 
доследно да се почитуваат одредбите од Законот за комунални дејности со кој е предвидена 
обврската на локалните власти за обезбедување и одржување на јавното осветлување. 
Оваа обврска подразбира изградба - воспоставување на систем за улично осветлување кое 
треба редовно да се одржува и да биде во исправна состојба, како единствен предуслов од 
граѓаните да се бара наплата на оваа комунална такса. Секаде онаму каде не е спроведено 
уличното осветлување, Народниот правобранител бараше од Советите на Општините да 
донесат одлука за ослободување на граѓаните од обврската за оваа комуналната такса, но, 
најчесто на ваквото укажување се добиваше одговор дека веќе е, или ќе биде започната 
постапка за спроведување на јавното осветлување или пак, дека поставената мрежа на 
јавното осветлување е доволна и го покрива целото населено место, поради што и оправдана 
е наплатата на комуналната такса по овој основ од граѓаните. На овој начин, многу од 
локалните власти неосновано продолжуваат да вршат наплата на оваа комунална такса, 
иако таква комунална услуга воопшто не им ја пружаат на граѓаните. Ова, како пракса 
мора да запре поточно, наплатата на оваа комунална такса мора да се врши единствено 
ако комуналната услуга и се користи, зошто во спротивно значи неосновано прибирање на 
финансиски средства од страна на локалните власти за што, согласно позитивните законски 
прописи и се сноси одговорност.

Во однос на претставките во кои граѓаните реагираа на притисоците кои им се 
прават од јавните претпријатија за наплата на побарувања за комунални надоместоци, 
стари и по неколку години, Народниот правобранител укажуваше на законската обврска 
за доследно почитување на одредбите од Законот за облигациони односи. Според оваа 
законска одредба, кога услугата е извршена за домаќинствата, побарувањата на надомест 
за испорачана вода, топлинска и електрична енергија, гас , застаруваат во рок од 1 година 
од денот кога истекол рокот за нивно намирување, освен доколку истите благовремено 
не се утужени, односно да не е покрената постапка за судска наплата или постапка пред 
овластен нотар. 

Народниот правобранител ги информираше граѓаните дека истите имаат законска 
обврска да ги намират сметките кои не се постари од една година, а доколку претпријатијата 
преку овластен нотар побаруваат наплата и на сметките постари од една година, им 
укажуваше на нивното право на решението да поднесат приговор во кој ќе се повикаат 
на инситутот на застареност. Секако и оваа година, Народниот правобранител бараше 
од јавните претпријатија да спроведат постапка застарените долгови на граѓаните да се 
бришат од нивната евиденцијата, по кое барање повратен одговор, дали ќе се постапи по 
истото, не се доставуваше. 

Народниот правобранител како начин на надминување, или најмалку подобрување на 
ваквите состојби во оваа сфера, и овој пат посочува на потребата од ефикасно и ефективно 
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Во овој извештаен период пред Подрачните канцеларии на Народниот правобранител 
заштита на правото од работен однос единствено побараа вработени во основните и 
средни училишта и тоа поради повреда на постапките при вработување, распоредување 
на работно место, исплата на неискористен дел од годишниот одмор, трансформација на 
работен однос од определено на неопределено работно време, како и по основ на мобинг 
поради политичка припадност. 

Карактеристично за овој период е тоа што пред Народниот правобранител не е 
поднесена ниту една претставка од вработени во општинските администрации, или јавните 
претпријатија основани од локалните власти. Оваа појава, според Народниот правобранител 
се должи не се уште присутниот страв на вработените за можноста истите да трпат поголеми 
последици од страна на раководните лица, доколку се обидат да бараат заштита на своите 
права од работен однос. Ваквиот став, Народниот правобранител го темели врз основа на 
посетите од вработени на Подрачните канцеларии, кога укажуваа на проблемите со кои се 
соочуваат, дека се под постојан притисок од раководните лица за начинот како да ги вршат 
работните задачи), учество во партиски митинзи, прераспоредување на пониски работни 
места, закани за дисцилински постапки или прекинување на договорите за работа. 

Имајќи предвид дека извештајната година се одржаа Локалните избори, вработените, 
очекувајќи го исходот од истите, избираа да молчат наместо гласно да говорат за повредите 
на правата и да бараат нивна заштита. Во сите овие случаи, Народниот правобранител им 
даваше правни совети како да ги надминат проблемите со кои се соочуваа, а ги информираше 
и за можните правни последици кои би ги сноселе доколку постапуваат спротивно на закон 
при вршењето на работните задачи. 

При постапувањето по поднесените претставки во кои се бараше преиспитување на 
законитоста на постапката за вработување на наставници и извршениот избор од страна 
на Директорите на основните училиштата, Народниот правобранител бараше вршење 
на инспекциски надзор од страна на државниот просветен инспекторат дали избраните 
кандидати ги исполнуваат законските услови за засновање на работен однос, превидени со 
Законот за основно образование, Законот за наставници и Нормативот за наставен кадар 
во основното образование. Во повратните информации по извршените надзори, Државниот 
просветен инспекторат скоро во сите постапки го извести Народниот праобранител дека 
извршен е избор на кандидат кој не ги исполнува условите за вршење на работни задачи 
наставник, поради што ги поништуваше одлуките за избор и ги задолжуваше училишните 
одбори повторно да ги разгледаат кандидатурите на апликантите кои ги исполнуваат 
законските услови и да дадат нови мислења до директорите за донесување на одлука за 
избор. 

Во сите овие случаи Народниот правобранител до директорите на училиштата достави 
укажување со кое укажа на констатирана повреда на постапката за избор на наставници 

Работен однос

дејствување на Советите за заштита на потрошувачите кои се формираат во рамките на 
локалните самоуправи. Имајќи ја предвид надлежноста на овој Совет да ја следи состојбата 
на давањето услуги од јавните служби, да се грижи за проблемите што граѓаните ги имаат 
при користењето на услугите од претпријатијата, да го унапредува односот на вработените 
кај давателите на услуги кон корисниците, како и да организира јавни трибини и други 
форми на јавно учество на граѓаните на кои ќе се расправа за унапредување на заштитата 
на потрошувачите, Народниот правобраниел смета дека неговото функционирање треба да 
стане реално, а не формално, од причина што дава придонес кон подобрување и постојано 
надоградување на квалитетот на комуналните и други јавни услуги кои локалните власти 
им ги нудат на граѓаните.

Имајќи го предвид погоре наведеното, Народниот правобранител смета дека вршењето 
на комуналните дејности од страна на општините се уште не е на посакуваното ниво на 
развој и се уште постои голема разлика при нивното остварување од општина до општина. 
Исто така, во некои општини недостасуваат општи акти кои општините можат и треба да ги 
донесат, а би биле во функција на дефинирање и воспоставување на процедури за давање 
на квалитетни административни услуги од комуналната сфера.
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и побара во наредната постапка за избор, доследно да се почитуваат одредбите од 
законите, а во насока на законито работење и вршење на квалитетна и професионална 
воспитнообразовна дејност од страна на училиштето и секако квалитетно образование 
на децата кои посетуваат настава во училиштата. Во однос на претставките за повреда 
на правото од работен однос со неисплата на неискористен годишен одмор, Народниот 
правобранител констатира дека вработените не можат да го остварат ова право поради 
нивна неинформираност за постапката која требало самите да ја покренат. Имено, 
согласно одредбите од Законот за работни односи услов за да може да се бара исплата 
на неискористениот годишен одмор е вработениот додека бил во работен однос да поднел 
барање до директорот за користење на годишниот одмор, а тоа да не му биде овозможено. 
Доколку вакво барање е поднесено до работодавачот, во таков случај вработениот го 
задржува и правото да бара по судски пат исплата на овој неискористен годишен одмор. Во 
спротивно, правото на исплата на неискористениот годишен одмор не може да го оствари 
во судска постапка ниту во која било друга постапка пред други институции.

До Народниот правобранител доставена е претставка од мајка на три деца, вработена 
во основно училиште во Македонски Брод како одделенски наставник, која побара интер-
венција за заштита на нејзините права од работен однос и заштита од мобинг  и политички 
реваншизам од  страна на директорот, на начин што е прераспоредена на работно место 
одделенски наставник во подрачно училиште во село кое е одалечено од централно 
училиште 40 км, без услови за патување. Според неа, прераспоредувањето е извршено како 
реакција на тоа што нејзиниот сопруг против директорот на училиштето и Градоначалникот 
поднел кривични пријави за злоупотреба на службена должност и овластување. Заради 
правилно и целосно утврдување на фактичката состојба, Народниот правобранител побара 
вршење на вонреден инспекциски надзор од страна на државниот трудов инспекторат, 
со цел преиспитување на постапката за прераспоредување спроведена од страна на 
директорот. Народниот правобранител побара при надзорот да се констатира дали имало 
друг одделенски наставник кој живее поблиску до селото и ги исполнува законските 
услови да биде распореден во тоа подрачно училиште, дали и каков превоз е обезбеден 
до училиштето, како и да се проверат наводите за политичка дискриминација или мобинг 
врз подносителката на претставката, вршени од страна на директорот. Истовремено, 
Народниот правобранител побара и писмена информација од директорот на училиштето 
по сите наводи од претставката, укажувајќи притоа на неговата законска обврска да го 
почитува уставно и законски загарантираното право на еднаквост на граѓаните. 

По извршениот инспекциски надзор, инпекторатот го информира Народниот правобра-
нител дека не констатирал повреда на правата од работен однос на подносителката, 
односно дека  не се работи за прераспоредување на друго работно место кое не одговара 
на стручната спрема на наставникот, туку се работи за распоредување на друго место каде 
ќе ги извршува работните задачи на кои го засновал работниот однос и за кои поседува 
соодветна стручна подготовка. Во однос на наводите за мобинг врз политичка основа, 
инспекторатот упати таквите наводи наставникот да ги докажува во судска постапка. 
Директорот, очекувано, ги отфрли сите наводи за мобинг врз наставникот и распоредувањето 
во подрачното училиште го правдаше со потребата на воспитно-образовниот процес.

Од причина што мобингот на работно место тешко се докажува, особено кога од 
формално-правен аспект е задскриен – како што е во конкретниот случај (не се прераспо-
редува на несоодветно работно место, туку се распоредува да ги врши работните задачи 
во место 40 км оддалечено од живеалиштето), Народниот правобранител ја советуваше 
подносителката да покрене судска постапка за психичкото вознемирување, но и да покрене 
судска постапка во која ќе бара исплата на реалните трошоци за превоз до и од работно 
место.

Во однос на претставките за трансформација на работниот однос од определено на 
неопределено време Народниот правобранител констатира дека се постапува по барањата 
на наставниците од страна на Директорите и се спроведува постапката. Во случаите каде 
наставникот ги исполнува условите трансформацијата на работниот однос се завршува со 
давање на согласност за истото од страна на Министерството за образование и наука, а 
доколку таква согласност не се даде (најчесто поради малиот број на наставни часови кои 
ги имал наставникот), наставникот ја продолжувал постапката пред надлежните судови. По 
овој основ значителен број на наставници бараа само правен совет, како и под кои услови 
може да им се трансформира работниот однос. 
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Во 2017 година, согласно поднесените претставки пред Подрачните канцеларии на 
Народниот правобранител од оваа област, граѓаните се соочуваа со задолжување со данок 
на имот за неколку години наназад, со одолжување на жалбена постапка и присилна 
наплата на даночна обврска.

Во претставките граѓаните наведуваа дека од страна на општините се задолжуваат 
со данок на имот за пет години наназад, односно сите пет решенија за данок на имот и 
решението за данок на имот за тековната година биле наеднаш доставени за намирување.

Народниот правобранител, по спроведените дејствија, не констатира незаконито 
постапување на општинските администрации, а со тоа ниту повреди на правата на граѓа-
ните. Имено, во сите случаи општините постапуваа согласно одредбите од Законот за 
даноците на имот кои се однесуваат за непријавен недвижен имот од страна на граѓаните, 
според кои за пронајден, но непријавен недвижен имот, граѓаните се задолжуваат со данок 
на имот за пет години наназад и за годината во која се утврди даночната обврска, секако 
по извршена проценка на непријавениот имот, согласно Методологијата за проценка на 
пазарната вредност на недвижен имот. Во интерес на граѓаните, за полесно исполнување 
на даночната обврска, општините им нудеа плаќање на данокот на рати.

По спроведените дејствија по поднесени претставки по основ одолжување на пос-
тапките по жалба, Народниот правобраниел констатира неоправдано одолжување на 
спроведување на повторените постапки од страна на општинските администрации, по 
донесените одлуки од второстепените органи. Најчесто, постапките беа по основ на 
данок на промет со недвижности, кога жалбите на граѓаните се прифаќаа од страна на 
второстепениот орган и предметите се враќаа на повторно одлучување. Но, постапките 
за повторно одлучување се одолжуваа од страна на општините во периоди многу подолги 
од оние со закон предвидени, а во една претставка Народниот правобранител констатира 
дека надлежниот орган во Општина Куманово и по истекот на две години од донесувањето 
на второстепената одлука, не ја повторил постапката. 

Народниот правобранител до Градоначалниците доставуваше укажување во кое посо-
чувајќи на одредбите од Законот за општа управна постапка, според кои првостепениот 
орган е должен во се да постапи по второстепеното решение и без одлагање, а најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на приемот на предметот, да донесе ново решение во повторна 
постапка, бараше веднаш спроведување на постапката и донесување на решение. По сите 
овие укажувања е постапено од страна на општините, повторените постапки се спроведоа 
и до граѓаните се доставуваа донесените решенија.

Народниот правобранител постапувајќи по претставка во која граѓанинот укажуваше 
дека од страна на Општина Битола се врши присилна наплата на долг за данок на имот со 
целосно блокирање на трансакцисоната сметка на која граѓанинот прима средства само по 
основ на старосна пензија, се обрати до Општина Битола и побара да се примени одредбата 
од член 57 од Законот за даноците на имот. Имено, согласно оваа одредба се дава исклучок 
од присилната наплата на даночен долг на 2/3 од лични примања на должникот, во кои 
припаѓаат и примањата по основ старосна пензја, поточно присилно се извршува само врз 
1/3 од примањата. Иако Законот за даночна постапка, кои одредби исто така се применливи 
при присилна наплата на даночен долг, а во кои не се предвидува исклучок при наплата на 

Финансии

Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, Народниот правобранител смета 
дека од страна на училишните одбори во училиштата треба да се преземаат поголеми 
контроли врз начинот како директорите на основните и средни училишта основани од 
општината ги вршат своите овластувања во однос на водење на постапка за вработување 
на наставен кадар и да преземат соодветни мерки и дејствија и крајно да достават предлог 
до Градоначалниците за нивно разрешување поради незаконитото постапување од нивна 
страна при вршењето на работи од нивна надлежност. Неказнивоста за непрофесионалното 
и незаконито вршење на работите од надлежност на директорите е недозволиво и праќа 
негативни сигнали во општеството воопшто, а конкретно, со примена на „споил“ системот 
при вработување на наставниот кадар во училиштата доведува до необезбедување профе-
сионално и квалитетно образование на учениците.
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Имајќи ја предвид важноста на остварувањето, почитувањето и заштитата на 
правата од животната средина, Народниот правобранител постојано ја следи состојбата 
со остварување на правата на граѓаните на здрава животна средина. Според Народниот 
правобранител иако се забележува подигање на свеста на граѓаните за влијанието на 
здравата животна средина врз нивното здравје, сепак се уште не се преземаат посериозни 
чекори спрема локалните власти кои имаат обврска да им овозможат живот во здрава 
животна средина. 

Граѓанските иницијативи организираа протести и реагираа единствено против загаду-
вањето на амбиенталниот воздух во Битола, Тетово, Кичево и Скопје, барајќи преземање 
на конкретни, но пред сé ефикасни и ефективни мерки од страна на локалните власти. 
Локалните власти не се во состојба да преземат ефикасни и ефективни мерки, пред се поради 
недостиг на финансиски средства, па преземаат краткорочни и неефикасни мерки, нудејќи 
решенија за чија реализација се потребни повеќе години (топлификација и гасификација). 
Проблемите со дивите депонии со кои се соочуваат скоро сите општини и нивното влијание 
врз животната средина, а со тоа и врз здравјето на граѓаните, не предизвикаа позначителни 
и посериозни реакции кај граѓаните, па локалните власти повеќе декларативно се залагаа 
и ветуваа  надминување на ваквите состојби. 

При вакви состојби на енормно загадување на амбиенталниот воздух и постоењето на 
диви депонии, зачудува фактот што по овие основи не е поднесена ниту една претставка 
до Подрачните канцеларии на Народниот правобранител.

Пред Народниот правобранител од областа на животната средина во овој Извештаен 
период се поднесени само неколку претставки и тоа единствено по основ зголемено ниво 
на бучава, како и една претставка заради складирање на отпад на јавна површина од 
страна на физичко лице, што секако не претставува реален одраз на состојбите во оваа 
сфера во која било општина во Републиката. 

По претставките кои се однесуваа на бучавите предизвикани од вршењето на дејности 
од правни лица и самостојните занаетчии, овластените инспектори за животна средина 
постапува по барањата на Народниот правобранител, извршуваа инспекциски надзори и по 
истите преземаа дејствија. Таму каде се констатира зголемено ниво на бучава, инспекторите 
ги задолжуваа субјектите да го сведат нивото на бучава во границите на дозволеното и 
истите постапуваа по донесените решенија, а онаму каде не е констатирано повисоко ниво 
на бучава го известуваа Народниот правобраниел и засегнатите граѓани дека емисијата на 
бучава е во рамките на дозволеното ниво.

Животна средина

долгот од старосна пензија (предвиден е исклучок само по основ на примања од работен 
однос), сепак Народниот правобранител посочи на примена на погоре цитираната одредба 
од Законот за даноците на имот како поповолно за граѓанинот. Општина Битола со писмен 
допис го извести Народниот правобранител дека ќе постапи по неговото барање и дека 
истата презема конкретни мерки, така што стапи во комуникација со Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на РМ, како би извршила задршка на 1/3 од износот на пензијата.

Народниот правобранител и оваа година констатира дека при вршењето на своите 
финансиски овластувања општинските администрации ги повредуваат правата на граѓаните 
со неприменета или селективно применета законска постапка. 

Недостатокот на финансиски средства во општините и проблемите да се обезбеди 
одржлив локален буџет, според Народниот правобранител недозволиво е да биде на товар 
на граѓаните и незаконито извлекување на финансиски средства од нив. 

За надминување на ваквата реалност и подобрување на состојбите во оваа област, 
Народниот правобранител препорачува да се зајакнат капацитетите за финансиски менаџ-
мент на општините, централната власт да помогне, поточно да се изнајде заедничко 
решавање на финансиските недостатоци во општинските буџети. На крајот, Народниот 
правобранител уште еднаш ја потенцира важноста на учеството на граѓаните во доне-
сувањето на локалниот буџет, како начин заеднички да се утврдуваат приоритетите, со 
што ќе се зацврсти меѓусебната доверба.
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Карактеристичен случај кој веќе неколку години се јавува како проблем на голем 
број битолачани е зголеменото ниво на бучава која се емитира од верски објект. Имено, 
до Народниот правобранител повторно е поднесена претставка од жители кои живеат во 
непосредна близина на Црквата Св. Богородица во Битола, во која истакнаа наводи за груба 
повреда на нивното право на мирен и спокоен живот кој е нарушен со бучавата која овој 
верски објект ја предизвикува со пренесување на секојдневните служби преку звучници 
поставени надвор од верскиот објект. Црквата сместена во строгиот центар на Битола, 
преку звучници гласно ја пренесува својата служба, со што предизвикува вознемиреност 
кај жителите од околните објекти, меѓу кои се ОУ „Кирил и Методиј“ и Средното гимназиско 
училиште „Таки Даскало“. 

Жителите кои се соочуваат со овој проблем, категорични се во ставот дека тие не се 
против пропагирање на верата, но секако се противат на начинот на кој тоа го прави овој 
верски објект, со пренесување на црковната служба преку звучници поставени во дворот 
на Црквата, со што целата служба, која трае подолго време, жителите се приморани да ја 
слушаат во своите домови и директно влијае врз нивниот мир, кој секој човек има право 
да го има и ужива  во својот дом. Ваквото звучно вознемирување особено им пречи за 
време на празници и во утринските часови во неделите, односно во неработните денови 
сакаат одмор без бучави од кој било вид. Според жителите, со пренесувањето на верската 
служба надвор од црковниот објект преку огромна гласност на звучниците, им се повредува 
правото на сон и на децата и на старите лица, како и на сите вработени кои имаат законско 
право на одмор помеѓу два работни дена и викенд. 

Имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита од бучава во животната средина 
чија цел е да се создадат и овозможат здрави услови за живот на граѓаните и заштита 
на животната средина од бучава и преземање на мерки за спречување или намалување 
на бучавата, како и надлежноста на овластениот инспектор за животна средина да врши 
надзор дали звучните извори се во рамките на граничните вредности на ниво на бучава, 
Народниот правобранител побара веднаш од страна на овластениот инспектор да се излезе 
на самото место и да се изврши мерење на вредноста на емисионото ниво на бучавата која 
произлегува преку поставените звучници на црквата и тоа во деновите кога најсигурно 
може неспорно да се констатира фактичката состојба (сабота, недела, верски празници). 
Доколку, нивото на бучавата е надвор од граничните вредности, Народниот правобранител 
побара да се преземат ефикасни и ефективни мерки дадени со цитираниот Закон за 
спречување, или намалување на бучавата во граничните вредности, а кои вредности се 
дадени во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен 
мирот на граѓаните од штетна бучава.  

Повратно, Општината со писмен допис го извести Народниот правобранител дека 
ќе постапи по неговото барање и за исходот од надзорот и резултатите од мерењето на 
нивото на бучавата која произлегува од Црквата, повратно ќе го извести. До крајот на 
Извештајната година, ваквата информација не е доставена до Народниот правобранител, 
поради што постапката по оваа претставка продолжува. 

Во однос на претставката за загадување на јавна површина од страна на физичко 
лице кое собира и складира отпаден материјал на тротоарот од кој се шири непријатна 
миризба и која предизвикува опасност од ширење зараза, комуналниот инспектор при 
општина Струмица го извести Народниот правобранител дека постапил по неговото барање 
и извршил инспекциски надзор на наведената локација. При надзорот било констатирано 
дека физичкото лице оставал поголема количина картонска и пластична амбалажа на јавна 
површина (тротоар). По усно укажување на комуналниот инспектор, лицето ја отстранил 
амбалажата од јавната површина односно тротоарот, но, инспекторот укажа дека ако и 
понатаму лицето продолжи да складира таков отпад на јавна површина, инспекцијата 
повторно ќе интервенира и ќе преземат поригорозни мерки (поведување на прекршочна 
постапка и изрекување на парична казна).

Народниот правобранител и оваа извештајна година смета дека правото на здрава 
животна средина не им се обезбедува на граѓаните во потребното ниво од страна на 
локалните власти, особено не во однос на загадениот амбиентален воздух со кој се 
соочуваат граѓаните во Битола, Тетово, Кичево и Скопје, како и во однос на дивите депонии 
во Тетово, Кичево и Струга. 
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Народниот правобранител уште еднаш ја потенцира потребата од зајакнување на 
административните капацитети на локално ниво, обезбедување доволно финансиски 
средсва во буџетите за оваа намена како предуслов на граѓаните да им се даде квалитетна 
услуга и овозможување на живот во здрава животна средина. 

Потребно е локалните власти реално и на терен да ги спроведуваат политиките за 
заштита и унапредување на животната средина и крајно преземање на активните мерки  
за подигање на јавната свест за потребата на здрава животна средина и мобилизирање на 
граѓаните кои го поддржуваат спроведувањето на нови планови и програми од оваа област.
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              НП бр. 1180/17НП бр. 1180/17
До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.М., која побара интервенција во До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.М., која побара интервенција во До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.М., која побара интервенција во До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.М., која побара интервенција во До Народниот правобранител претставка поднесе лицето В.М., која побара интервенција во 

врска со спроведување на постапка за извршување бидејќи извршителот ја блокирал нејзината врска со спроведување на постапка за извршување бидејќи извршителот ја блокирал нејзината врска со спроведување на постапка за извршување бидејќи извршителот ја блокирал нејзината врска со спроведување на постапка за извршување бидејќи извршителот ја блокирал нејзината врска со спроведување на постапка за извршување бидејќи извршителот ја блокирал нејзината 
трансакциска сметка, на која единствен прилив остварувала по основ на семејна пензија од трансакциска сметка, на која единствен прилив остварувала по основ на семејна пензија од трансакциска сметка, на која единствен прилив остварувала по основ на семејна пензија од трансакциска сметка, на која единствен прилив остварувала по основ на семејна пензија од трансакциска сметка, на која единствен прилив остварувала по основ на семејна пензија од 
Република Србија. 

Народниот правобранител со цел утврдување на фактичката состојба се обрати до Народниот правобранител со цел утврдување на фактичката состојба се обрати до Народниот правобранител со цел утврдување на фактичката состојба се обрати до Народниот правобранител со цел утврдување на фактичката состојба се обрати до Народниот правобранител со цел утврдување на фактичката состојба се обрати до 
извршителот, со барање да го извести за целиот тек на постапката и да достави копие од целата извршителот, со барање да го извести за целиот тек на постапката и да достави копие од целата извршителот, со барање да го извести за целиот тек на постапката и да достави копие од целата извршителот, со барање да го извести за целиот тек на постапката и да достави копие од целата извршителот, со барање да го извести за целиот тек на постапката и да достави копие од целата 
предметна документација. 

Народниот правобранител постапувајќи по претставката, од доставеното известување и Народниот правобранител постапувајќи по претставката, од доставеното известување и Народниот правобранител постапувајќи по претставката, од доставеното известување и Народниот правобранител постапувајќи по претставката, од доставеното известување и Народниот правобранител постапувајќи по претставката, од доставеното известување и 
од предметната документација констатира дека извршителот подолго време и ги одзема сите од предметната документација констатира дека извршителот подолго време и ги одзема сите од предметната документација констатира дека извршителот подолго време и ги одзема сите од предметната документација констатира дека извршителот подолго време и ги одзема сите од предметната документација констатира дека извршителот подолго време и ги одзема сите 
средства од трансакциската сметка на подносителката, иако тие се по основ на семејна пензија средства од трансакциската сметка на подносителката, иако тие се по основ на семејна пензија средства од трансакциската сметка на подносителката, иако тие се по основ на семејна пензија средства од трансакциската сметка на подносителката, иако тие се по основ на семејна пензија средства од трансакциската сметка на подносителката, иако тие се по основ на семејна пензија 
од Р.Србија (за двете деца на нејзината сестра кои останале без родители и на кои сега таа е од Р.Србија (за двете деца на нејзината сестра кои останале без родители и на кои сега таа е од Р.Србија (за двете деца на нејзината сестра кои останале без родители и на кои сега таа е од Р.Србија (за двете деца на нејзината сестра кои останале без родители и на кои сега таа е од Р.Србија (за двете деца на нејзината сестра кои останале без родители и на кои сега таа е 
старател). Иако до извршителот беа доставени соодветни докази кои го потврдуваат основот старател). Иако до извршителот беа доставени соодветни докази кои го потврдуваат основот старател). Иако до извршителот беа доставени соодветни докази кои го потврдуваат основот 
на примањата на подносителката и му беше укажано дека согласно одредбите од Законот за на примањата на подносителката и му беше укажано дека согласно одредбите од Законот за на примањата на подносителката и му беше укажано дека согласно одредбите од Законот за 
извршу-вање семејната пензија не е предмет на извршување, сепак тој не ја деблокира нејзи-извршу-вање семејната пензија не е предмет на извршување, сепак тој не ја деблокира нејзи-извршу-вање семејната пензија не е предмет на извршување, сепак тој не ја деблокира нејзи-
ната сметка и не постапи по укажувањето на Народниот правобранител. ната сметка и не постапи по укажувањето на Народниот правобранител. ната сметка и не постапи по укажувањето на Народниот правобранител. 

Поради тоа Народниот правобранител јавно го критикуваше извршителот за неговата Поради тоа Народниот правобранител јавно го критикуваше извршителот за неговата Поради тоа Народниот правобранител јавно го критикуваше извршителот за неговата 
незаконска постапка, а подносителката ја упати да заведе соодветна судска постапка пред незаконска постапка, а подносителката ја упати да заведе соодветна судска постапка пред незаконска постапка, а подносителката ја упати да заведе соодветна судска постапка пред 
надлежниот суд.

              НП бр. 187/17НП бр. 187/17
По поднесена претставка од страна на родител поради повреда на неговите родителски права По поднесена претставка од страна на родител поради повреда на неговите родителски права По поднесена претставка од страна на родител поради повреда на неговите родителски права 

и правата на неговото дете да остварува лични односи и непосредни контакти со родителот со и правата на неговото дете да остварува лични односи и непосредни контакти со родителот со и правата на неговото дете да остварува лични односи и непосредни контакти со родителот со 
кого не живее, Народниот правобранител покрена постапка и се обрати до Центарот за социјална кого не живее, Народниот правобранител покрена постапка и се обрати до Центарот за социјална кого не живее, Народниот правобранител покрена постапка и се обрати до Центарот за социјална 
работа-Радовиш укажувајќи на повреда на правата предвидени со Конвенцијата за правата на работа-Радовиш укажувајќи на повреда на правата предвидени со Конвенцијата за правата на работа-Радовиш укажувајќи на повреда на правата предвидени со Конвенцијата за правата на 
детето и Законот за семејството. Во тој контекст, укажа Центарот целосно да го испита случајот детето и Законот за семејството. Во тој контекст, укажа Центарот целосно да го испита случајот детето и Законот за семејството. Во тој контекст, укажа Центарот целосно да го испита случајот 
и да преземе мерки заради остварување на правото на видување со родителот со кого не живее, и да преземе мерки заради остварување на правото на видување со родителот со кого не живее, и да преземе мерки заради остварување на правото на видување со родителот со кого не живее, 
освен доколку стручниот тим не оцени дека истото е во спротивност со најдобриот интерес на освен доколку стручниот тим не оцени дека истото е во спротивност со најдобриот интерес на освен доколку стручниот тим не оцени дека истото е во спротивност со најдобриот интерес на 
детето.  

ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Радовиш постапувајќи по укажувањето ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Радовиш постапувајќи по укажувањето ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Радовиш постапувајќи по укажувањето 
донел ново решение со кое го уредил начинот на одржување на лични односи и непосредни донел ново решение со кое го уредил начинот на одржување на лични односи и непосредни донел ново решение со кое го уредил начинот на одржување на лични односи и непосредни 
контакти на детето со родителот со кого не живее. Воедно, во континуитет го следел извршувањето контакти на детето со родителот со кого не живее. Воедно, во континуитет го следел извршувањето контакти на детето со родителот со кого не живее. Воедно, во континуитет го следел извршувањето 
на решението за време на викендите, празниците и роденденот на детето, како и за време на на решението за време на викендите, празниците и роденденот на детето, како и за време на на решението за време на викендите, празниците и роденденот на детето, како и за време на 
летниот и зимски распуст.

Центарот, покрај наведеното ги има предвид ставовите на родителите, возраста на детето, Центарот, покрај наведеното ги има предвид ставовите на родителите, возраста на детето, Центарот, покрај наведеното ги има предвид ставовите на родителите, возраста на детето, 
неговите развојни примарни потреби и интереси и правото да одржува лични односи и контакти неговите развојни примарни потреби и интереси и правото да одржува лични односи и контакти неговите развојни примарни потреби и интереси и правото да одржува лични односи и контакти 
со родителот со кого не живее, со што подносителот го оствари своето родителско право. со родителот со кого не живее, со што подносителот го оствари своето родителско право. со родителот со кого не живее, со што подносителот го оствари своето родителско право. 

ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКАТА
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              НП бр. 379/17НП бр. 379/17
Граѓанката Т.М. од Скопје побара интер-

венција од Народниот правобранител и наве-
де дека заради наплата на долг кон ЕВН-
Македонија, извршителот започнал постапка 
за продажба на нејзиниот стан кој е 
единствено место за живеење на нејзиното 
семејство чиј единствен приход е социјална 
парична помош. 

Имајќи ја предвид тешката економска 
состојба на подносителката, како и фактот 
дека конкретната постапка на извршителот 
може да предизвика тешки последици за 
семејството и за нивната егзистенција, Народ-
ниот правобранител упати укажување до 
извршителот за спроведување на одредбата 
од Законот за извршување со која се наве-
дува дека при постапката за извршување 
потребно е да се внимава и на достоинството 
на должникот и на неговото семејство, како 
и да се води сметка извршувањето да биде 
поволно и за должникот во постапката.

Извршителот го извести Народниот пра-
вобранител дека во консултација со дове-вобранител дека во консултација со дове-вобранител дека во консултација со дове-
рителот и со подносителката на претставката рителот и со подносителката на претставката рителот и со подносителката на претставката 
е одлучено да се исплати само главниот долг е одлучено да се исплати само главниот долг е одлучено да се исплати само главниот долг 
и воедно да се промени начинот на спрове-и воедно да се промени начинот на спрове-и воедно да се промени начинот на спрове-
дување на постапката за извршување, дување на постапката за извршување, дување на постапката за извршување, 
односно да и се дозволи исплаќање на долгот односно да и се дозволи исплаќање на долгот односно да и се дозволи исплаќање на долгот 
на повеќе месечни рати.на повеќе месечни рати.на повеќе месечни рати.

                                          НП бр. 2121/17НП бр. 2121/17
До Народниот правобранител претставка До Народниот правобранител претставка До Народниот правобранител претставка 

поднесе родител, во која укажа на повреда поднесе родител, во која укажа на повреда поднесе родител, во која укажа на повреда 
на правото на образование на неговото дете, на правото на образование на неговото дете, на правото на образование на неговото дете, 
затоа што училиштето во Скопје  одбивало да затоа што училиштето во Скопје  одбивало да затоа што училиштето во Скопје  одбивало да 
го запише ученикот во трето одделение. го запише ученикот во трето одделение. го запише ученикот во трето одделение. 

Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката и водејќи се од Конвенцијата по претставката и водејќи се од Конвенцијата по претставката и водејќи се од Конвенцијата 
за правата на детето и правото на образо-за правата на детето и правото на образо-за правата на детето и правото на образо-
вание кое согласно Законот за основно вание кое согласно Законот за основно вание кое согласно Законот за основно 
образование е задолжително и бесплатно, образование е задолжително и бесплатно, образование е задолжително и бесплатно, 
до директорот на училиштето достави ука-до директорот на училиштето достави ука-до директорот на училиштето достави ука-
жување дека со ваквото постапување го жување дека со ваквото постапување го жување дека со ваквото постапување го 
повредува загарантираното право на обра-повредува загарантираното право на обра-повредува загарантираното право на обра-
зование на детето, што е недозволиво и зование на детето, што е недозволиво и зование на детето, што е недозволиво и 
спротивно на закон. Поради тоа побара да спротивно на закон. Поради тоа побара да спротивно на закон. Поради тоа побара да 
преземе итни мерки за запишување на детето преземе итни мерки за запишување на детето преземе итни мерки за запишување на детето 
и обезбедување на непречен пристап до и обезбедување на непречен пристап до и обезбедување на непречен пристап до 
правото на образование. Едновремено, за правото на образование. Едновремено, за правото на образование. Едновремено, за 
слуачјот се обрати до надлежниот просветен слуачјот се обрати до надлежниот просветен слуачјот се обрати до надлежниот просветен 
инспектор со барање да изврши вонреден инспектор со барање да изврши вонреден инспектор со барање да изврши вонреден 
инспекциски надзор над примената на зако-инспекциски надзор над примената на зако-инспекциски надзор над примената на зако-
ните и подзаконските акти од страна на ните и подзаконските акти од страна на ните и подзаконските акти од страна на 
училиштето. училиштето. училиштето. 

Постапувајќи по укажувањето на Народ-Постапувајќи по укажувањето на Народ-Постапувајќи по укажувањето на Народ-
ниот правобранител и насоките на Државниот ниот правобранител и насоките на Државниот ниот правобранител и насоките на Државниот 
просветен инспекторат училиштето го запиша просветен инспекторат училиштето го запиша просветен инспекторат училиштето го запиша 
ученикот-детето, со што го оствари правото ученикот-детето, со што го оствари правото ученикот-детето, со што го оствари правото 
на непречено основно образование.на непречено основно образование.на непречено основно образование.

              НП бр. 328/17НП бр. 328/17
Притворено лице достави претставка во 

која изрази загриженост за неговата здрав-
ствена состојба наведувајќи дека истата 
од ден на ден се влошува, а од страна на 
управата на КПУ Затвор Скопје не се презе-
маат мерки за негово упатување во соодветна 
здравствена установа. 

Народниот правобранител, имајќи ја 
предвид сериозноста на наводите изврши 
разговор со притвореното лице и увид во разговор со притвореното лице и увид во разговор со притвореното лице и увид во 
неговиот здравствен картон, по што до дирек-неговиот здравствен картон, по што до дирек-неговиот здравствен картон, по што до дирек-
торот на Затворот достави укажување во торот на Затворот достави укажување во торот на Затворот достави укажување во 
правец на иницирање постапка за реализи-правец на иницирање постапка за реализи-правец на иницирање постапка за реализи-
рање специјалистички преглед во соодветна рање специјалистички преглед во соодветна рање специјалистички преглед во соодветна 
медицинска установа, со цел лекарски тим медицинска установа, со цел лекарски тим медицинска установа, со цел лекарски тим 
да ја утврди неговата здравствена состојба да ја утврди неговата здравствена состојба да ја утврди неговата здравствена состојба 
и да му биде пропишана соодветна терапија, и да му биде пропишана соодветна терапија, и да му биде пропишана соодветна терапија, 
односно да се дадат насоки за натамошно односно да се дадат насоки за натамошно односно да се дадат насоки за натамошно 
следење на неговата здравствена состојба.следење на неговата здравствена состојба.следење на неговата здравствена состојба.следење на неговата здравствена состојба.следење на неговата здравствена состојба.

Здравствената служба на установата Здравствената служба на установата Здравствената служба на установата 
го прифати укажувањето на Народниот го прифати укажувањето на Народниот го прифати укажувањето на Народниот го прифати укажувањето на Народниот го прифати укажувањето на Народниот 
правобранител, по што беа преземени сите правобранител, по што беа преземени сите правобранител, по што беа преземени сите правобранител, по што беа преземени сите правобранител, по што беа преземени сите 
потребни мерки, односно на притвореникот му потребни мерки, односно на притвореникот му потребни мерки, односно на притвореникот му потребни мерки, односно на притвореникот му потребни мерки, односно на притвореникот му 
беа извршени нови лабораториски анализи, беа извршени нови лабораториски анализи, беа извршени нови лабораториски анализи, беа извршени нови лабораториски анализи, беа извршени нови лабораториски анализи, 
известувајќи дека согласно добиените резул-известувајќи дека согласно добиените резул-известувајќи дека согласно добиените резул-известувајќи дека согласно добиените резул-известувајќи дека согласно добиените резул-
тати, односно доколку се покаже потреба од тати, односно доколку се покаже потреба од тати, односно доколку се покаже потреба од тати, односно доколку се покаже потреба од тати, односно доколку се покаже потреба од 
дополнителни специјалистички прегледи, дополнителни специјалистички прегледи, дополнителни специјалистички прегледи, дополнителни специјалистички прегледи, дополнителни специјалистички прегледи, 
истите веднаш ќе бидат реализирани.истите веднаш ќе бидат реализирани.истите веднаш ќе бидат реализирани.истите веднаш ќе бидат реализирани.истите веднаш ќе бидат реализирани.

              НП бр. 1267/17НП бр. 1267/17НП бр. 1267/17НП бр. 1267/17НП бр. 1267/17НП бр. 1267/17
Граѓанинот Ш.С. поднесе претставка Граѓанинот Ш.С. поднесе претставка Граѓанинот Ш.С. поднесе претставка 

за заштита на правото од областа на за заштита на правото од областа на за заштита на правото од областа на 
здравствената заштита наведувајќи дека здравствената заштита наведувајќи дека здравствената заштита наведувајќи дека 
подолг временски период не може да го подолг временски период не може да го подолг временски период не може да го 
оствари своето право и да биде подложен на оствари своето право и да биде подложен на оствари своето право и да биде подложен на 
оперативен зафат на Одделот за ортопедија оперативен зафат на Одделот за ортопедија оперативен зафат на Одделот за ортопедија 
на Клиниката за трауматологија, реанимација на Клиниката за трауматологија, реанимација на Клиниката за трауматологија, реанимација 
и ургентен центар.и ургентен центар.и ургентен центар.

Постапувајќи по претставката, Народ-Постапувајќи по претставката, Народ-Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител констатира дека во кон-ниот правобранител констатира дека во кон-ниот правобранител констатира дека во кон-
кретниот случај се одолжува постапката, кретниот случај се одолжува постапката, кретниот случај се одолжува постапката, 
односно граѓанинот не се става на програма односно граѓанинот не се става на програма односно граѓанинот не се става на програма 
за операција поради недостиг на медицинско за операција поради недостиг на медицинско за операција поради недостиг на медицинско 
помагало кое треба да му се вгради на помагало кое треба да му се вгради на помагало кое треба да му се вгради на 
пациентот и дека сите операциски сали не се пациентот и дека сите операциски сали не се пациентот и дека сите операциски сали не се 
во функција. Врз основа на констатираното во функција. Врз основа на констатираното во функција. Врз основа на констатираното 
Народниот правобранител им укажа на одго-Народниот правобранител им укажа на одго-Народниот правобранител им укажа на одго-
ворните лица да ги обезбедат сите потребни ворните лица да ги обезбедат сите потребни ворните лица да ги обезбедат сите потребни 
предуслови и да се закаже термин за опера-
тивниот зафат.

Во насока на даденото укажување 
здравствената установа изготви листа на 
пациенти за оперативен зафат со приоритет и 
подносителот на претставката беше подложен 
на операција, со што го оствари своето право 
на здравствена заштита.
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НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ- ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

              НП бр. 2957/17НП бр. 2957/17
До Народниот правобранител претставка поднесе осудено лице, кој се пожали на управата До Народниот правобранител претставка поднесе осудено лице, кој се пожали на управата До Народниот правобранител претставка поднесе осудено лице, кој се пожали на управата 

на КПД „Идризово“ бидејќи од непознати причини и без никакво образложение во неколку наврати на КПД „Идризово“ бидејќи од непознати причини и без никакво образложение во неколку наврати на КПД „Идризово“ бидејќи од непознати причини и без никакво образложение во неколку наврати 
не бил спроведуван на закажани судски рочишта. Проучувајќи го предметот и законската материја не бил спроведуван на закажани судски рочишта. Проучувајќи го предметот и законската материја не бил спроведуван на закажани судски рочишта. Проучувајќи го предметот и законската материја 
која го уредува ова прашање, Народниот правобранител утврди дека со неспроведувањето на која го уредува ова прашање, Народниот правобранител утврди дека со неспроведувањето на која го уредува ова прашање, Народниот правобранител утврди дека со неспроведувањето на 
закажаните судски рочишта му се повредуваат правата на осуденото лице, кое согласно одредбите закажаните судски рочишта му се повредуваат правата на осуденото лице, кое согласно одредбите закажаните судски рочишта му се повредуваат правата на осуденото лице, кое согласно одредбите 
од Законот за извршување на санкциите не може да ги користи погодностите кои му следуваат, од Законот за извршување на санкциите не може да ги користи погодностите кои му следуваат, од Законот за извршување на санкциите не може да ги користи погодностите кои му следуваат, 
со оглед на тоа што против него се води друга постапка пред надлежниот суд. со оглед на тоа што против него се води друга постапка пред надлежниот суд. со оглед на тоа што против него се води друга постапка пред надлежниот суд. 

Народниот правобранител до директорот на КПД „Идризово“ достави укажување со цел на Народниот правобранител до директорот на КПД „Идризово“ достави укажување со цел на Народниот правобранител до директорот на КПД „Идризово“ достави укажување со цел на 
осуденото лице да му се овозможи да присуствува на закажаното рочиште на утврдениот термин осуденото лице да му се овозможи да присуствува на закажаното рочиште на утврдениот термин осуденото лице да му се овозможи да присуствува на закажаното рочиште на утврдениот термин 
за декември 2017 година во Основниот суд Скопје 1 Скопје, наведувајќи дека е во интерес за декември 2017 година во Основниот суд Скопје 1 Скопје, наведувајќи дека е во интерес за декември 2017 година во Основниот суд Скопје 1 Скопје, наведувајќи дека е во интерес 
на лицето што побрзо да се заврши судската постапка, со цел да може да користи погодности на лицето што побрзо да се заврши судската постапка, со цел да може да користи погодности на лицето што побрзо да се заврши судската постапка, со цел да може да користи погодности 
кои би му следувале согласно законот. Во исполнение на даденото укажување директорот на кои би му следувале согласно законот. Во исполнение на даденото укажување директорот на кои би му следувале согласно законот. Во исполнение на даденото укажување директорот на 
КПД „Идризово“ ги презел сите мерки со цел осуденото лице да биде спроведено на закажаното КПД „Идризово“ ги презел сите мерки со цел осуденото лице да биде спроведено на закажаното КПД „Идризово“ ги презел сите мерки со цел осуденото лице да биде спроведено на закажаното 
рочиште и истото било реализирано на закажаниот термин во Судот.

              НП бр. 314/17НП бр. 314/17
Народниот правобранител покрена постапка за заштита на правата на ученик поради 

изречна несоодветна педагошка мерка од страна на средно училиште. Имено, поради ниските 
температури и немањето соодветни услови за одржување на настава, ученикот донел мала 
електрична греалка во училиштето, со намера на симболичен начин да укаже на проблемот и да 
го привлече вниманието на одговорните лица да преземат мерки за решавање на проблемот со 
незатоплените училници.

Народниот правобранител за случајот се обрати до директорот на средното училиште 
во Неготино, при што потсети на Конвенцијата за правата на детето, според која државата му во Неготино, при што потсети на Конвенцијата за правата на детето, според која државата му во Неготино, при што потсети на Конвенцијата за правата на детето, според која државата му 
го признава правото на образование на детето и поради постепено остварување на ова право го признава правото на образование на детето и поради постепено остварување на ова право го признава правото на образование на детето и поради постепено остварување на ова право 
врз основа на еднакви можности, меѓу другото, потребно е да ги преземат сите соодветни врз основа на еднакви можности, меѓу другото, потребно е да ги преземат сите соодветни врз основа на еднакви можности, меѓу другото, потребно е да ги преземат сите соодветни 
мерки дисциплината во училиштата да може да се спроведува на начин кој е во согласност мерки дисциплината во училиштата да може да се спроведува на начин кој е во согласност мерки дисциплината во училиштата да може да се спроведува на начин кој е во согласност 
со човековото достоинство. Воедно, потсети на Законот за средното образование кој утврдува со човековото достоинство. Воедно, потсети на Законот за средното образование кој утврдува со човековото достоинство. Воедно, потсети на Законот за средното образование кој утврдува 
дека заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот, може да се дека заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот, може да се дека заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот, може да се 
применат педагошки мерки - писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од применат педагошки мерки - писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од применат педагошки мерки - писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од 
јавното училиште, при што начинот на изрекување на педагошките мерки поблиску се утврдува јавното училиште, при што начинот на изрекување на педагошките мерки поблиску се утврдува јавното училиште, при што начинот на изрекување на педагошките мерки поблиску се утврдува 
со упатство што го донесува министерот.

Народниот правобранител побара да биде известен за преземените мерки од страна на Народниот правобранител побара да биде известен за преземените мерки од страна на Народниот правобранител побара да биде известен за преземените мерки од страна на Народниот правобранител побара да биде известен за преземените мерки од страна на Народниот правобранител побара да биде известен за преземените мерки од страна на 
училиштето, при што укажа при утврдување на фактичката состојба да се почитуваат законските училиштето, при што укажа при утврдување на фактичката состојба да се почитуваат законските училиштето, при што укажа при утврдување на фактичката состојба да се почитуваат законските училиштето, при што укажа при утврдување на фактичката состојба да се почитуваат законските училиштето, при што укажа при утврдување на фактичката состојба да се почитуваат законските 
одредби и постапката утврдена со подзаконските акти, со вклучување на родителот во целиот одредби и постапката утврдена со подзаконските акти, со вклучување на родителот во целиот одредби и постапката утврдена со подзаконските акти, со вклучување на родителот во целиот одредби и постапката утврдена со подзаконските акти, со вклучување на родителот во целиот одредби и постапката утврдена со подзаконските акти, со вклучување на родителот во целиот 
тек на постапката, но и почитување на постапноста во евентуалното изрекување на педагошките тек на постапката, но и почитување на постапноста во евентуалното изрекување на педагошките тек на постапката, но и почитување на постапноста во евентуалното изрекување на педагошките тек на постапката, но и почитување на постапноста во евентуалното изрекување на педагошките тек на постапката, но и почитување на постапноста во евентуалното изрекување на педагошките 
мерки кон учениците. Притоа, потенцира дека не е спорно правото на органите на училиштето да мерки кон учениците. Притоа, потенцира дека не е спорно правото на органите на училиштето да мерки кон учениците. Притоа, потенцира дека не е спорно правото на органите на училиштето да мерки кон учениците. Притоа, потенцира дека не е спорно правото на органите на училиштето да мерки кон учениците. Притоа, потенцира дека не е спорно правото на органите на училиштето да 
применат одредени педагошки мерки спрема учениците кои со своето однесување го попречуваат применат одредени педагошки мерки спрема учениците кои со своето однесување го попречуваат применат одредени педагошки мерки спрема учениците кои со своето однесување го попречуваат применат одредени педагошки мерки спрема учениците кои со своето однесување го попречуваат применат одредени педагошки мерки спрема учениците кои со своето однесување го попречуваат 
воспитно-образовниот процес и нормалниот тек на наставата, но од особено значење е да се воспитно-образовниот процес и нормалниот тек на наставата, но од особено значење е да се воспитно-образовниот процес и нормалниот тек на наставата, но од особено значење е да се воспитно-образовниот процес и нормалниот тек на наставата, но од особено значење е да се воспитно-образовниот процес и нормалниот тек на наставата, но од особено значење е да се 
оцени дали со одредена (полесна) дисциплинска мерка може да се очекува исполнување на целта оцени дали со одредена (полесна) дисциплинска мерка може да се очекува исполнување на целта оцени дали со одредена (полесна) дисциплинска мерка може да се очекува исполнување на целта оцени дали со одредена (полесна) дисциплинска мерка може да се очекува исполнување на целта оцени дали со одредена (полесна) дисциплинска мерка може да се очекува исполнување на целта 
и промена во однесување на ученикот и учениците воопшто, како не би се повторило истото, и промена во однесување на ученикот и учениците воопшто, како не би се повторило истото, и промена во однесување на ученикот и учениците воопшто, како не би се повторило истото, и промена во однесување на ученикот и учениците воопшто, како не би се повторило истото, и промена во однесување на ученикот и учениците воопшто, како не би се повторило истото, 
односно да се спречи евентуалното незадоволство и спротивен ефект на изречената мерка кај односно да се спречи евентуалното незадоволство и спротивен ефект на изречената мерка кај односно да се спречи евентуалното незадоволство и спротивен ефект на изречената мерка кај односно да се спречи евентуалното незадоволство и спротивен ефект на изречената мерка кај односно да се спречи евентуалното незадоволство и спротивен ефект на изречената мерка кај 
ученикот, па и соучениците, особено што во случајот и други родители и ученици потврдуваат ученикот, па и соучениците, особено што во случајот и други родители и ученици потврдуваат ученикот, па и соучениците, особено што во случајот и други родители и ученици потврдуваат ученикот, па и соучениците, особено што во случајот и други родители и ученици потврдуваат ученикот, па и соучениците, особено што во случајот и други родители и ученици потврдуваат 
дека не биле обезбедени елементарни услови за нормално следење на наставата во средното дека не биле обезбедени елементарни услови за нормално следење на наставата во средното дека не биле обезбедени елементарни услови за нормално следење на наставата во средното дека не биле обезбедени елементарни услови за нормално следење на наставата во средното дека не биле обезбедени елементарни услови за нормално следење на наставата во средното 
училиште.

За случајот Народниот правобранител побара Државниот просветен инспектор да изврши За случајот Народниот правобранител побара Државниот просветен инспектор да изврши За случајот Народниот правобранител побара Државниот просветен инспектор да изврши 
инспекциски надзор во училиштето и да испита дали тежината на изречената педагошката мерка инспекциски надзор во училиштето и да испита дали тежината на изречената педагошката мерка инспекциски надзор во училиштето и да испита дали тежината на изречената педагошката мерка 
е соодветна на однесувањето и поведението на ученикот, имајќи ги предвид и другите околности, е соодветна на однесувањето и поведението на ученикот, имајќи ги предвид и другите околности, е соодветна на однесувањето и поведението на ученикот, имајќи ги предвид и другите околности, 
особено намерата на ученикот, неговото претходно однесување и поведение.особено намерата на ученикот, неговото претходно однесување и поведение.особено намерата на ученикот, неговото претходно однесување и поведение.

Државниот просветен инспекторат го прифати укажувањето на Народниот правобранител Државниот просветен инспекторат го прифати укажувањето на Народниот правобранител Државниот просветен инспекторат го прифати укажувањето на Народниот правобранител 
и дадените насоки за надминување на проблемот, по што изготвил решение со кое го задолжил и дадените насоки за надминување на проблемот, по што изготвил решение со кое го задолжил и дадените насоки за надминување на проблемот, по што изготвил решение со кое го задолжил 
училиштето да преземе активности и дејствија за отстранување на недостатоците, односно да училиштето да преземе активности и дејствија за отстранување на недостатоците, односно да училиштето да преземе активности и дејствија за отстранување на недостатоците, односно да 
ја укине одлуката за изречената педагошка мерка почитувајќи ги законските одредби и под-ја укине одлуката за изречената педагошка мерка почитувајќи ги законските одредби и под-ја укине одлуката за изречената педагошка мерка почитувајќи ги законските одредби и под-
законските акти.
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              НП бр. 795/17 НП бр. 795/17 НП бр. 795/17 НП бр. 795/17 НП бр. 795/17 НП бр. 795/17
До Народниот правобранител претставка поднесе Ш.Џ. од Скопје, во која наведе дека од До Народниот правобранител претставка поднесе Ш.Џ. од Скопје, во која наведе дека од До Народниот правобранител претставка поднесе Ш.Џ. од Скопје, во која наведе дека од До Народниот правобранител претставка поднесе Ш.Џ. од Скопје, во која наведе дека од До Народниот правобранител претставка поднесе Ш.Џ. од Скопје, во која наведе дека од 

страна на директорот на средно училиште му се изготвени две решенија за изрекување парична страна на директорот на средно училиште му се изготвени две решенија за изрекување парична страна на директорот на средно училиште му се изготвени две решенија за изрекување парична страна на директорот на средно училиште му се изготвени две решенија за изрекување парична страна на директорот на средно училиште му се изготвени две решенија за изрекување парична 
казна и тоа едно во месец јуни 2016 година и едно во месец февруари 2017 година, а поради казна и тоа едно во месец јуни 2016 година и едно во месец февруари 2017 година, а поради казна и тоа едно во месец јуни 2016 година и едно во месец февруари 2017 година, а поради казна и тоа едно во месец јуни 2016 година и едно во месец февруари 2017 година, а поради казна и тоа едно во месец јуни 2016 година и едно во месец февруари 2017 година, а поради 
неизвршување на обврските дадени со известување за извршување на работните обврски на неизвршување на обврските дадени со известување за извршување на работните обврски на неизвршување на обврските дадени со известување за извршување на работните обврски на неизвршување на обврските дадени со известување за извршување на работните обврски на неизвршување на обврските дадени со известување за извршување на работните обврски на 
вработените во средното училиште. Во претставката наведе дека решението донесено во месец вработените во средното училиште. Во претставката наведе дека решението донесено во месец вработените во средното училиште. Во претставката наведе дека решението донесено во месец вработените во средното училиште. Во претставката наведе дека решението донесено во месец вработените во средното училиште. Во претставката наведе дека решението донесено во месец 
февруари 2017 година не го подигнал кога усно му било соопштено дека треба да прими решение, февруари 2017 година не го подигнал кога усно му било соопштено дека треба да прими решение, февруари 2017 година не го подигнал кога усно му било соопштено дека треба да прими решение, февруари 2017 година не го подигнал кога усно му било соопштено дека треба да прими решение, февруари 2017 година не го подигнал кога усно му било соопштено дека треба да прими решение, 
а подоцна истото  не  му било врачено, од причина што до училиштето доставил известување дека а подоцна истото  не  му било врачено, од причина што до училиштето доставил известување дека а подоцна истото  не  му било врачено, од причина што до училиштето доставил известување дека а подоцна истото  не  му било врачено, од причина што до училиштето доставил известување дека а подоцна истото  не  му било врачено, од причина што до училиштето доставил известување дека 
користи боледување, што пак било причина решението да не биде јавно објавено. По извршен користи боледување, што пак било причина решението да не биде јавно објавено. По извршен користи боледување, што пак било причина решението да не биде јавно објавено. По извршен користи боледување, што пак било причина решението да не биде јавно објавено. По извршен користи боледување, што пак било причина решението да не биде јавно објавено. По извршен 
инспекциски надзор од страна на надлежниот инспектор за труд  донесено е решение со кое се инспекциски надзор од страна на надлежниот инспектор за труд  донесено е решение со кое се инспекциски надзор од страна на надлежниот инспектор за труд  донесено е решение со кое се инспекциски надзор од страна на надлежниот инспектор за труд  донесено е решение со кое се инспекциски надзор од страна на надлежниот инспектор за труд  донесено е решение со кое се 
наредува училиштето да му ги врачи на подносителот донесените решенија. Училиштето напра-наредува училиштето да му ги врачи на подносителот донесените решенија. Училиштето напра-наредува училиштето да му ги врачи на подносителот донесените решенија. Училиштето напра-наредува училиштето да му ги врачи на подносителот донесените решенија. Училиштето напра-наредува училиштето да му ги врачи на подносителот донесените решенија. Училиштето напра-
вило обид да му ги достави решнијата, но безуспешно, затоа што при доставувањето е утврдено вило обид да му ги достави решнијата, но безуспешно, затоа што при доставувањето е утврдено вило обид да му ги достави решнијата, но безуспешно, затоа што при доставувањето е утврдено вило обид да му ги достави решнијата, но безуспешно, затоа што при доставувањето е утврдено вило обид да му ги достави решнијата, но безуспешно, затоа што при доставувањето е утврдено 
дека подносителот на претставката е иселен.  дека подносителот на претставката е иселен.  дека подносителот на претставката е иселен.  

Од доставената документација приложена кон одговорот Народниот правобранител утврди Од доставената документација приложена кон одговорот Народниот правобранител утврди Од доставената документација приложена кон одговорот Народниот правобранител утврди 
дека на подносителот му било донесено решение за парична казна во висина од 10% од последната дека на подносителот му било донесено решение за парична казна во висина од 10% од последната дека на подносителот му било донесено решение за парична казна во висина од 10% од последната 
исплатена плата во траење од еден месец, а заради неодговорно однесување кон работата, кое исплатена плата во траење од еден месец, а заради неодговорно однесување кон работата, кое исплатена плата во траење од еден месец, а заради неодговорно однесување кон работата, кое 
решение било спроведено и извршено без да му биде доставено и без да му биде овозможена решение било спроведено и извршено без да му биде доставено и без да му биде овозможена решение било спроведено и извршено без да му биде доставено и без да му биде овозможена 
второстепена постапка.

Народниот правобранител оцени дека со ваквото постапување му се повредуваат правата Народниот правобранител оцени дека со ваквото постапување му се повредуваат правата Народниот правобранител оцени дека со ваквото постапување му се повредуваат правата 
на подносителот, односно поради тоа што не му било доставено решението истиот не бил запознат на подносителот, односно поради тоа што не му било доставено решението истиот не бил запознат на подносителот, односно поради тоа што не му било доставено решението истиот не бил запознат 
со содржината на истото, а е постапено кон спроведување и извршување на решението без да со содржината на истото, а е постапено кон спроведување и извршување на решението без да со содржината на истото, а е постапено кон спроведување и извршување на решението без да 
му се овозможи да вложи жалба пред повисокиот орган кој би можел да го поништи донесеното му се овозможи да вложи жалба пред повисокиот орган кој би можел да го поништи донесеното му се овозможи да вложи жалба пред повисокиот орган кој би можел да го поништи донесеното 
решение и воопшто да не дојде до состојба на негово извршување.решение и воопшто да не дојде до состојба на негово извршување.решение и воопшто да не дојде до состојба на негово извршување.

Народниот правобранител укажа дека училиштето треба да постапи во насока на враќање на Народниот правобранител укажа дека училиштето треба да постапи во насока на враќање на Народниот правобранител укажа дека училиштето треба да постапи во насока на враќање на 
средствата на подносителот, одземени врз основа на донесеното решение. Потоа до подносителот средствата на подносителот, одземени врз основа на донесеното решение. Потоа до подносителот средствата на подносителот, одземени врз основа на донесеното решение. Потоа до подносителот 
да се достави решение на адреса која дополнитело ја доставил или решението јавно да го објави да се достави решение на адреса која дополнитело ја доставил или решението јавно да го објави да се достави решение на адреса која дополнитело ја доставил или решението јавно да го објави 
на огласна табла, доколку не може да се достави до подносителот и училиштето да чека да настапи на огласна табла, доколку не може да се достави до подносителот и училиштето да чека да настапи на огласна табла, доколку не може да се достави до подносителот и училиштето да чека да настапи 
конечност на донесеното решение за да постапи по истото. Конечноста на донесеното решение конечност на донесеното решение за да постапи по истото. Конечноста на донесеното решение конечност на донесеното решение за да постапи по истото. Конечноста на донесеното решение 
ќе зависи од тоа дали подносителот ќе вложи жалба или не. По настапување на конечноста на ќе зависи од тоа дали подносителот ќе вложи жалба или не. По настапување на конечноста на ќе зависи од тоа дали подносителот ќе вложи жалба или не. По настапување на конечноста на 
решението, училиштето може да постапи во насока на одземање на средства од плата за под-решението, училиштето може да постапи во насока на одземање на средства од плата за под-решението, училиштето може да постапи во насока на одземање на средства од плата за под-
носителот.носителот.носителот.

Освен за конкретниот случај, Народниот правобранител укажа дека училиштето во идни-Освен за конкретниот случај, Народниот правобранител укажа дека училиштето во идни-Освен за конкретниот случај, Народниот правобранител укажа дека училиштето во идни-
на треба да води особено сметка за доследно применување на законските одредби и да се на треба да води особено сметка за доследно применување на законските одредби и да се на треба да води особено сметка за доследно применување на законските одредби и да се 
применуваат предвидените постапки следствено една по друга, а не веднаш да се постапува кон применуваат предвидените постапки следствено една по друга, а не веднаш да се постапува кон применуваат предвидените постапки следствено една по друга, а не веднаш да се постапува кон 
спроведување и извршување на донесените решенија како единствен начин за да се избегнат спроведување и извршување на донесените решенија како единствен начин за да се избегнат спроведување и извршување на донесените решенија како единствен начин за да се избегнат 
ситуации на  повреди на правата на вработените во училиштето, како што е и во случајот со под-ситуации на  повреди на правата на вработените во училиштето, како што е и во случајот со под-ситуации на  повреди на правата на вработените во училиштето, како што е и во случајот со под-
носителот на претставката.носителот на претставката.носителот на претставката.

Од страна на училиштето до Народниот правобранител доставен е допис-одговор, во кој се Од страна на училиштето до Народниот правобранител доставен е допис-одговор, во кој се Од страна на училиштето до Народниот правобранител доставен е допис-одговор, во кој се 
наведува дека училиштето постапило по насоките на Народниот правобранител и дека донеле наведува дека училиштето постапило по насоките на Народниот правобранител и дека донеле наведува дека училиштето постапило по насоките на Народниот правобранител и дека донеле 
решение со кое претходното решение е ставено вон сила.решение со кое претходното решение е ставено вон сила.решение со кое претходното решение е ставено вон сила.

              НП бр. 265/17 НП бр. 265/17
Љ.С. и други лица, сите од Скопје, до Народниот правобранител поднесоа претставка бидеј-

ќи Државната изборна комисија (ДИК) не им го исплатила паричниот надоместок за извршените 
работи за нејзини потреби, во периодот од 01.12.2015 година до 20.01.2016 година.

Врз основа на околностите на случајот, како и обезбедените објаснувања, информации и 
докази, Народниот правобранител констатира дека станува збор за повреда на правата на однос-
ните лица.

Конкретно, воопшто не е спорно дека согласно Акт РО бр. 2939/15 од Основното јавно 
обвинителство Скопје, лицата - подносители на претставка, во периодот од 01.12.2015 година до 
20.01.2016 година (вкупно 33 работни денови), извршиле работи и работни задачи за потребите 20.01.2016 година (вкупно 33 работни денови), извршиле работи и работни задачи за потребите 20.01.2016 година (вкупно 33 работни денови), извршиле работи и работни задачи за потребите 
на Државната изборна комисија, а за што пак, треба да им биде платен и соодветен паричен на Државната изборна комисија, а за што пак, треба да им биде платен и соодветен паричен на Државната изборна комисија, а за што пак, треба да им биде платен и соодветен паричен 
надоместок.

Следствено на тоа, до ДИК беше дадено мислење да преземе дејства и на лицата подносители Следствено на тоа, до ДИК беше дадено мислење да преземе дејства и на лицата подносители Следствено на тоа, до ДИК беше дадено мислење да преземе дејства и на лицата подносители 
на претставка да им го исплати паричниот надоместок за нивниот ангажман во односниот период.на претставка да им го исплати паричниот надоместок за нивниот ангажман во односниот период.на претставка да им го исплати паричниот надоместок за нивниот ангажман во односниот период.

Од ДИК без какво било објективно образложение, се уште не се преземени дејства за Од ДИК без какво било објективно образложение, се уште не се преземени дејства за Од ДИК без какво било објективно образложение, се уште не се преземени дејства за 
спроведување на даденото мислење и постапката по предметот е во тек.спроведување на даденото мислење и постапката по предметот е во тек.спроведување на даденото мислење и постапката по предметот е во тек.
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              НП бр. 2688/17НП бр. 2688/17
Граѓанин од Скопје побара заштита 

на правата од страна на Народниот право-
бранител пред Медицинскиот факултет при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во 
Скопје, затоа што како дете без родители и 
родителска грижа требало да биде ослободен 
од плаќање на партиципација во текот на 
студирањето, но од факултетот ова право не 
му било признато.

Народниот правобранител постапувајќи 
по овој предмет констатира дека граѓанинот 
по консултација со Министерството за труд 
и социјална политика и Министерството за 
образование и наука ги продолжил студиите 
запишувајќи се на вториот циклус на студии, но 
на половина од студиите кога доставил молба 
до Управата на факултетот за ослободување 
од партиципација добил Одлука со која ова 
право не му било признато.

По интервенција на Народниот право-
бранител со укажување за почитување на 
законските одредби и административните 
процедури кои се однесуваат на децата без 
родители и родителска грижа за остварување 
на правото на студирање без партиципација 
во високото образование, Факултетот го при-
фати укажувањето и на студентот му овоз-
можи да ги продолжи студиите без плаќање 
на партиципација.

              НП бр. 720/17НП бр. 720/17
До Народниот правобранител поднесена До Народниот правобранител поднесена До Народниот правобранител поднесена 

е претставка од С.З. вработена како меди-е претставка од С.З. вработена како меди-е претставка од С.З. вработена како меди-
цинска сестра во ЈЗУ Универзитетска клиника цинска сестра во ЈЗУ Универзитетска клиника цинска сестра во ЈЗУ Универзитетска клиника 
за пулмологија и алергологија, во која наведе за пулмологија и алергологија, во која наведе за пулмологија и алергологија, во која наведе 
дека до оваа клиника доставила барање за дека до оваа клиника доставила барање за дека до оваа клиника доставила барање за 
користење на годишен одмор за 2017 година, користење на годишен одмор за 2017 година, користење на годишен одмор за 2017 година, 
од причина што сакала во месец мај да оствари од причина што сакала во месец мај да оствари од причина што сакала во месец мај да оствари 
право на пензија со наполнети 62 години право на пензија со наполнети 62 години право на пензија со наполнети 62 години право на пензија со наполнети 62 години право на пензија со наполнети 62 години 
живот. По доставеното барање добила допис-живот. По доставеното барање добила допис-живот. По доставеното барање добила допис-живот. По доставеното барање добила допис-живот. По доставеното барање добила допис-
мислење од страна на раководителот за општо мислење од страна на раководителот за општо мислење од страна на раководителот за општо мислење од страна на раководителот за општо мислење од страна на раководителот за општо 
правно и техничко работење дека согласно правно и техничко работење дека согласно правно и техничко работење дека согласно правно и техничко работење дека согласно правно и техничко работење дека согласно 
одредбите од Законот за работните односи, одредбите од Законот за работните односи, одредбите од Законот за работните односи, одредбите од Законот за работните односи, одредбите од Законот за работните односи, 
подносителката може да го користи годишниот подносителката може да го користи годишниот подносителката може да го користи годишниот подносителката може да го користи годишниот подносителката може да го користи годишниот 
одмор за 2017 година по 01.07.2017 година. одмор за 2017 година по 01.07.2017 година. одмор за 2017 година по 01.07.2017 година. одмор за 2017 година по 01.07.2017 година. одмор за 2017 година по 01.07.2017 година. 
Ваквото мислење е резултат на одговорот кој Ваквото мислење е резултат на одговорот кој Ваквото мислење е резултат на одговорот кој Ваквото мислење е резултат на одговорот кој Ваквото мислење е резултат на одговорот кој 
го добила Клиниката од страна на адвокатот го добила Клиниката од страна на адвокатот го добила Клиниката од страна на адвокатот го добила Клиниката од страна на адвокатот го добила Клиниката од страна на адвокатот 
ангажиран од Клиниката за давање правни ангажиран од Клиниката за давање правни ангажиран од Клиниката за давање правни ангажиран од Клиниката за давање правни ангажиран од Клиниката за давање правни 
совети.

Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката утврди дека неспорно е по претставката утврди дека неспорно е по претставката утврди дека неспорно е по претставката утврди дека неспорно е по претставката утврди дека неспорно е 
правото на подносителката на претставката правото на подносителката на претставката правото на подносителката на претставката правото на подносителката на претставката правото на подносителката на претставката 
да го користи правото на годишен одмор, со да го користи правото на годишен одмор, со да го користи правото на годишен одмор, со да го користи правото на годишен одмор, со 
оглед дека во годината за која се однесува оглед дека во годината за која се однесува оглед дека во годината за која се однесува 
барањето истата се уште работи и врши барањето истата се уште работи и врши барањето истата се уште работи и врши 
работни задачи на клиниката, но сака да и работни задачи на клиниката, но сака да и работни задачи на клиниката, но сака да и 
престане работниот однос заради остварување престане работниот однос заради остварување престане работниот однос заради остварување 
на право на пензија, што пак не значи дека на право на пензија, што пак не значи дека на право на пензија, што пак не значи дека 
со прекинувањето на работниот однос и прес-со прекинувањето на работниот однос и прес-со прекинувањето на работниот однос и прес-
танува стекнатото право на годишен одмор. танува стекнатото право на годишен одмор. танува стекнатото право на годишен одмор. 
Напротив, токму поради работниот процес кој Напротив, токму поради работниот процес кој Напротив, токму поради работниот процес кој 
продолжил и оваа година таа има право на продолжил и оваа година таа има право на продолжил и оваа година таа има право на 
годишен одмор и за 2017 година без оглед годишен одмор и за 2017 година без оглед годишен одмор и за 2017 година без оглед 
кога треба да и престане работниот однос.  

Со оглед на изнесеното, Народниот 
правобранител оцени дека со ваквото поста-
пување се врши повреда на правата на 
подносителката на претставката непречено 
да го остварува правото на годишен одмор да го остварува правото на годишен одмор да го остварува правото на годишен одмор 
за 2017 година и поради тоа побара случајот за 2017 година и поради тоа побара случајот за 2017 година и поради тоа побара случајот 
уште еднаш да се разгледа и да се преземат уште еднаш да се разгледа и да се преземат уште еднаш да се разгледа и да се преземат 
мерки во насока да и се овозможи користење мерки во насока да и се овозможи користење мерки во насока да и се овозможи користење 
на годишниот одмор пред да и престане на годишниот одмор пред да и престане на годишниот одмор пред да и престане 
работниот однос, како право и следи согласно работниот однос, како право и следи согласно работниот однос, како право и следи согласно 
одредбите од Законот за работните односи.одредбите од Законот за работните односи.одредбите од Законот за работните односи.

Органот постапи по укажувањето на Органот постапи по укажувањето на Органот постапи по укажувањето на 
Народниот правобранител и на подносителката Народниот правобранител и на подносителката Народниот правобранител и на подносителката 
и донесе решение за остварување на право и донесе решение за остварување на право и донесе решение за остварување на право 
на годишен одмор пред да го оствари правото на годишен одмор пред да го оствари правото на годишен одмор пред да го оствари правото 
на старосна пензија. 

              НП бр. 960/17 НП бр. 960/17
Џ.Ф. и Д.Ф. од с. Кондово – Скопје Џ.Ф. и Д.Ф. од с. Кондово – Скопје Џ.Ф. и Д.Ф. од с. Кондово – Скопје 

заради остварување право по основ на заради остварување право по основ на заради остварување право по основ на 
денационализација, до Народниот правобра-денационализација, до Народниот правобра-денационализација, до Народниот правобра-
нител поднесоа претставка во која побараа нител поднесоа претставка во која побараа нител поднесоа претставка во која побараа 
интервенција во Комисијата за одлучување по интервенција во Комисијата за одлучување по интервенција во Комисијата за одлучување по 
барањата за денационализација за општините барањата за денационализација за општините барањата за денационализација за општините 
Центар - Скопје, Гази Баба - Скопје и Карпош Центар - Скопје, Гази Баба - Скопје и Карпош Центар - Скопје, Гази Баба - Скопје и Карпош 
- Скопје, со седиште во Општина Центар 
Скопје.

Народниот правобранител постапувај-
ќи по претставката утврди дека конкретниот 
предмет за денационализација од означената 
Комисија не може да биде пронајден, односно 
дека е изгубен. 

Предвид на таквата состојба, беше 
дадено укажување веднаш да бидат презе-
мени дејства за обнова - реконструкција 
на предметот за денационализација и тоа 
на начин што ќе се побараат списите од 
Државното правобранителство на Република 
Македонија.

Укажувањето е прифатено и по обнову-
вањето на списите, постапката по предметот 
за денационализација е ажурирана.
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              НП бр. 1000/17НП бр. 1000/17
Од страна на невладино здружение до Народниот правобранител доставена е претставка 

за повреда на правата на учениците, извршено од страна на авторите на учебникот „Граѓанско 
образование“ за осмо одделение деветолетка, во кој постојат текстови со дискриминаторска 
содржина врз основ на попреченост, полова, здравствена и религиска основа.

Имајќи ги предвид наводите од претставката и по извршената анализа, Народниот право-
бранител се обрати до сите надлежни служби во Министерството за образование и наука со барање бранител се обрати до сите надлежни служби во Министерството за образование и наука со барање 
за објаснување и појаснување на спорните делови од учебникот, од каде се добиени нецелосни и за објаснување и појаснување на спорните делови од учебникот, од каде се добиени нецелосни и за објаснување и појаснување на спорните делови од учебникот, од каде се добиени нецелосни и 
паушални одговори во кои наместо надлежните служби да се осврнат на содржината на учебникот паушални одговори во кои наместо надлежните служби да се осврнат на содржината на учебникот паушални одговори во кои наместо надлежните служби да се осврнат на содржината на учебникот 
и да ги анализираат спорните делови и забелешки, тие ја толкуваа законската постапка и начинот и да ги анализираат спорните делови и забелешки, тие ја толкуваа законската постапка и начинот и да ги анализираат спорните делови и забелешки, тие ја толкуваа законската постапка и начинот 
на повлекување на учебник и ги цитираа законските основи на оваа постапка, што секако беше на повлекување на учебник и ги цитираа законските основи на оваа постапка, што секако беше на повлекување на учебник и ги цитираа законските основи на оваа постапка, што секако беше 
повод за дополнително дејствување.повод за дополнително дејствување.повод за дополнително дејствување.

По одржаните избори, Народниот правобранител упати препорака до министерката за По одржаните избори, Народниот правобранител упати препорака до министерката за По одржаните избори, Народниот правобранител упати препорака до министерката за 
образование и наука за начинот на отстранување на констатираните повреди, при што побара образование и наука за начинот на отстранување на констатираните повреди, при што побара образование и наука за начинот на отстранување на констатираните повреди, при што побара 
сериозно да се преиспита содржината на спорниот учебник, а доколку се утврди дека учебникот сериозно да се преиспита содржината на спорниот учебник, а доколку се утврди дека учебникот сериозно да се преиспита содржината на спорниот учебник, а доколку се утврди дека учебникот 
отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, отстапува од зацртаните планови и програми, истиот да биде отстранет од употреба или пак, 
одредени негови делови да не се изучуваат.одредени негови делови да не се изучуваат.одредени негови делови да не се изучуваат.одредени негови делови да не се изучуваат.одредени негови делови да не се изучуваат.

По доставената Препорака, Народниот правобранител е известен дека е формирана По доставената Препорака, Народниот правобранител е известен дека е формирана По доставената Препорака, Народниот правобранител е известен дека е формирана По доставената Препорака, Народниот правобранител е известен дека е формирана 
соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо соодветна Комисија која стручно го анализирала учебникот „Граѓанско образование“ за осмо 
одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за повлекување на учебникот одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за повлекување на учебникот одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за повлекување на учебникот одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за повлекување на учебникот одделение, по чија анализа и даден предлог е донесено Решение за повлекување на учебникот 
од настава.од настава.од настава.

                                          НП бр. 1021/17НП бр. 1021/17
Од страна на невладино здружение дос-Од страна на невладино здружение дос-Од страна на невладино здружение дос-

тавена е претставка за повреда на правата и тавена е претставка за повреда на правата и тавена е претставка за повреда на правата и 
извршена дискриминација по етничка основа извршена дискриминација по етничка основа извршена дискриминација по етничка основа 
и ширење на говор на омраза кон ромската и ширење на говор на омраза кон ромската и ширење на говор на омраза кон ромската 
заедница, преку интернет изданието на вес-заедница, преку интернет изданието на вес-заедница, преку интернет изданието на вес-
никот „Вечер“.

Во рамки на предметното постапување, Во рамки на предметното постапување, Во рамки на предметното постапување, 
Народниот правобранител се обрати до Сове-Народниот правобранител се обрати до Сове-Народниот правобранител се обрати до Сове-
тот за етика во медиумите на Македонија тот за етика во медиумите на Македонија тот за етика во медиумите на Македонија 
(СЕММ), кое е надлежно тело за следење на (СЕММ), кое е надлежно тело за следење на (СЕММ), кое е надлежно тело за следење на 
состојбите во медиумите, при што укажа на состојбите во медиумите, при што укажа на состојбите во медиумите, при што укажа на 
непрофесионалниот однос и навредливиот непрофесионалниот однос и навредливиот непрофесионалниот однос и навредливиот 
тон на пишување на новинарот кој е автор на тон на пишување на новинарот кој е автор на тон на пишување на новинарот кој е автор на 
статијата. статијата. статијата. 

Народниот правобранител укажа дека 
ваквиот начин придонесува кон ширење на ваквиот начин придонесува кон ширење на ваквиот начин придонесува кон ширење на 
стереотипи кон ромската заедница, а воедно стереотипи кон ромската заедница, а воедно стереотипи кон ромската заедница, а воедно 
претставува говор на омраза и дискри-претставува говор на омраза и дискри-претставува говор на омраза и дискри-
минација по етничка основа, поради што минација по етничка основа, поради што минација по етничка основа, поради што 
побара соодветно санкционирање.побара соодветно санкционирање.побара соодветно санкционирање.

Од страна на СЕММ добиен е одговор дека 
по обраќањето на Народниот правобранител, по обраќањето на Народниот правобранител, по обраќањето на Народниот правобранител, 
надлежната Комисија на ова тело донела надлежната Комисија на ова тело донела надлежната Комисија на ова тело донела 
Одлука со која одлучила дека е прекршен Одлука со која одлучила дека е прекршен Одлука со која одлучила дека е прекршен 
Кодексот на новинарите на Република Кодексот на новинарите на Република Кодексот на новинарите на Република 
Македонија, по што го задолжила интернет Македонија, по што го задолжила интернет Македонија, по што го задолжила интернет 
изданието на весникот „Вечер“ да ја објави изданието на весникот „Вечер“ да ја објави изданието на весникот „Вечер“ да ја објави 
донесената Одлука на својата страница.донесената Одлука на својата страница.донесената Одлука на својата страница.

              НП бр. 1040/17НП бр. 1040/17НП бр. 1040/17НП бр. 1040/17НП бр. 1040/17НП бр. 1040/17
До Народниот правобранител доставена До Народниот правобранител доставена До Народниот правобранител доставена 

е претставка од адвокат од Куманово, кој е претставка од адвокат од Куманово, кој е претставка од адвокат од Куманово, кој 
во рамки на проект за помош на маргина-во рамки на проект за помош на маргина-во рамки на проект за помош на маргина-
лизираните заедници се обрати со барање лизираните заедници се обрати со барање лизираните заедници се обрати со барање 
за правна помош поради извршена дискри-за правна помош поради извршена дискри-за правна помош поради извршена дискри-
минација врз основ на статус и етничка минација врз основ на статус и етничка минација врз основ на статус и етничка 
основа врз припадничка на ромската етнича основа врз припадничка на ромската етнича основа врз припадничка на ромската етнича 
заедница, од страна на административните заедница, од страна на административните заедница, од страна на административните 
служби на Општина Куманово.служби на Општина Куманово.служби на Општина Куманово.

Во обраќањето е наведено дека во пос-Во обраќањето е наведено дека во пос-Во обраќањето е наведено дека во пос-
тапка на утврдување на правен статус на тапка на утврдување на правен статус на тапка на утврдување на правен статус на 
бесправен објект, неоправдано и без основ во бесправен објект, неоправдано и без основ во бесправен објект, неоправдано и без основ во 
повеќе наврати се одложувало решавањето повеќе наврати се одложувало решавањето повеќе наврати се одложувало решавањето 
на предметот, при што административните на предметот, при што административните на предметот, при што административните 
службеници постојано барале дополнителна службеници постојано барале дополнителна службеници постојано барале дополнителна 
документација од барателот, која не е документација од барателот, која не е документација од барателот, која не е 
предвидена со закон, при што ја изложиле предвидена со закон, при што ја изложиле предвидена со закон, при што ја изложиле 
странката која е социјален случај на непот-странката која е социјален случај на непот-странката која е социјален случај на непот-
ребни трошоци.ребни трошоци.ребни трошоци.

Во рамки на своето постапување На-Во рамки на своето постапување На-Во рамки на своето постапување На-
родниот правобранител изврши увид во родниот правобранител изврши увид во родниот правобранител изврши увид во 
предметот за легализација во Општина Кума-предметот за легализација во Општина Кума-предметот за легализација во Општина Кума-
ново, и откако утврди дека се исполнети ново, и откако утврди дека се исполнети ново, и откако утврди дека се исполнети 
сите законски услови за решавање на овој сите законски услови за решавање на овој сите законски услови за решавање на овој 
предмет, укажа на општинските власти во 
најкраток рок да го решат овој предмет 
согласно законот. 

Следствено на укажувањето на Народ-
ниот правобранител, уште наредниот ден кога 
постапката е решена во полза на барателот 
со што е остварено нејзиното право.
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              НП бр. 1184/17НП бр. 1184/17НП бр. 1184/17НП бр. 1184/17НП бр. 1184/17НП бр. 1184/17
Вработена во ЈП Македонски шуми – ПЕ Вработена во ЈП Македонски шуми – ПЕ Вработена во ЈП Македонски шуми – ПЕ Вработена во ЈП Македонски шуми – ПЕ Вработена во ЈП Македонски шуми – ПЕ 

Караџица, поднесе претставка до Народниот Караџица, поднесе претставка до Народниот Караџица, поднесе претставка до Народниот Караџица, поднесе претставка до Народниот Караџица, поднесе претставка до Народниот 
правобранител за заштита од вознемирување правобранител за заштита од вознемирување правобранител за заштита од вознемирување правобранител за заштита од вознемирување правобранител за заштита од вознемирување 
на работното место-мобинг, поради тоа на работното место-мобинг, поради тоа на работното место-мобинг, поради тоа на работното место-мобинг, поради тоа на работното место-мобинг, поради тоа 
што директорот на овој правен субјект што директорот на овој правен субјект што директорот на овој правен субјект што директорот на овој правен субјект што директорот на овој правен субјект 
прекумерно ја задолжувал вработената со прекумерно ја задолжувал вработената со прекумерно ја задолжувал вработената со прекумерно ја задолжувал вработената со прекумерно ја задолжувал вработената со 
работни обврски, притоа не обезбедувајќи ги работни обврски, притоа не обезбедувајќи ги работни обврски, притоа не обезбедувајќи ги работни обврски, притоа не обезбедувајќи ги работни обврски, притоа не обезбедувајќи ги 
основните услови за работа.основните услови за работа.основните услови за работа.

Поради постојаните притисоци и доби-Поради постојаните притисоци и доби-Поради постојаните притисоци и доби-Поради постојаните притисоци и доби-Поради постојаните притисоци и доби-
ените задолженија кои воопшто не биле во ените задолженија кои воопшто не биле во ените задолженија кои воопшто не биле во ените задолженија кои воопшто не биле во ените задолженија кои воопшто не биле во 
опис на нејзиното работно место, подноси-опис на нејзиното работно место, подноси-опис на нејзиното работно место, подноси-опис на нејзиното работно место, подноси-опис на нејзиното работно место, подноси-
телката на претставката откако се обратила телката на претставката откако се обратила телката на претставката откако се обратила телката на претставката откако се обратила телката на претставката откако се обратила 
до директорот, за заштита поради притисокот до директорот, за заштита поради притисокот до директорот, за заштита поради притисокот 
кој го имала на работното место, таа и покрај кој го имала на работното место, таа и покрај кој го имала на работното место, таа и покрај 
своите компетенции, веднаш била прерас-своите компетенции, веднаш била прерас-своите компетенции, веднаш била прерас-
поредена на работно место во склад во поредена на работно место во склад во поредена на работно место во склад во 
Петровец да работи како благајник, место Петровец да работи како благајник, место Петровец да работи како благајник, место 
за кое согласно актот за систематизација за кое согласно актот за систематизација за кое согласно актот за систематизација 
е предвидено за лице со средна стручна е предвидено за лице со средна стручна е предвидено за лице со средна стручна 
подготовка.

Во рамки на своето постапување Наро-Во рамки на своето постапување Наро-Во рамки на своето постапување Наро-
дниот правобранител ја поучи странката кои дниот правобранител ја поучи странката кои дниот правобранител ја поучи странката кои 
дејствија да ги преземе, односно да се обрати 
до Агенцијата за администрација и да обезбеди 
медицинска документација за психичката 
состојба во која се наоѓа. Дополнително, 
Народниот правобранител се обрати и до 
правниот субјект од кој побара образложение правниот субјект од кој побара образложение правниот субјект од кој побара образложение 
за преземените дејствија, при што укажа на за преземените дејствија, при што укажа на за преземените дејствија, при што укажа на 
забраната од вршење на вознемирување на забраната од вршење на вознемирување на забраната од вршење на вознемирување на 
работното место и можноста за поведување работното место и можноста за поведување работното место и можноста за поведување 
на судска постапка против сторителите на на судска постапка против сторителите на на судска постапка против сторителите на 
мобингот.мобингот.мобингот.

По упатеното Барање со укажување на По упатеното Барање со укажување на По упатеното Барање со укажување на 
Народниот правобранител, подносителката на Народниот правобранител, подносителката на Народниот правобранител, подносителката на 
претставката била вратена на поранешното претставката била вратена на поранешното претставката била вратена на поранешното 
работно место како лице со VII степен стручна работно место како лице со VII степен стручна работно место како лице со VII степен стручна 
подготовка, при што и биле обезбедени нор-подготовка, при што и биле обезбедени нор-подготовка, при што и биле обезбедени нор-
мални услови за работа, на кој начин лицето мални услови за работа, на кој начин лицето мални услови за работа, на кој начин лицето 
ги оствари своите права од работен однос.ги оствари своите права од работен однос.ги оствари своите права од работен однос.

              НП бр. 2936/17НП бр. 2936/17
Граѓанинот М.Ф. од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка против Цен-

тарот за катастар на недвижности Скопје во Агенцијата за катастар на недвижности бидејќи, од 
негова страна во законски определениот рок не било постапено по пресуда на Управниот суд.

Народниот правобранител откако утврди дека предметната пресуда е правосилна, од Сек-
торот за контрола и надзор во Агенцијата за катастар на недвижности, побара да биде извршен 
надзор над законитоста во постапувањето на Центарот за катастар на недвижности Скопје, по 
однос на конкретниот предмет.

Барањето беше прифатено и по преземените дејства во таа насока, беа дадени соодветни 
насоки за постапување и остварување на правото на подносителот на претставката.

              НП бр. 972/17НП бр. 972/17
С.Ѓ. од Тетово, до Народниот право-

бранител поднесе претставка поради непра-
вилност во работата на Одделението за катас-
тар на недвижности Тетово во Агенцијата за 
катастар на недвижности.

Народниот правобранител иако од 
околностите на случајот, како и од добие-
ните објаснувања, информации и докази, 
констатира дека во конкретниот случај за 
промена на наслов (сопственост) во катас-
тарот на недвижноста за КО Тетово, од 
службените лица од Одделението за катастар 
на недвижности Тетово, се постапува суб-
јективно, непрофесионално и надвор од 
овластувањата за што во неколку наврати 
соод-ветно интервенираше, вклучително и до 
директорот на Агенцијата, правото на подно-
сителот на претставка не е остварено со разни сителот на претставка не е остварено со разни сителот на претставка не е остварено со разни 
изговори од формален карактер.

Оттука, постапката по односниот пред-Оттука, постапката по односниот пред-Оттука, постапката по односниот пред-
мет се уште е во тек.

              НП бр. 2053/17НП бр. 2053/17
До Народниот правобранител претстав-До Народниот правобранител претстав-До Народниот правобранител претстав-

ка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара ка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара ка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара 
интервенција во ЈП Македонска радио теле-интервенција во ЈП Македонска радио теле-интервенција во ЈП Македонска радио теле-
визија (МРТ) за ослободување од радио-визија (МРТ) за ослободување од радио-визија (МРТ) за ослободување од радио-
дифузна такса, поради задолжување на 
повеќе членови од исто семејно домаќинство.

Врз основа на обезбедените материјални 
докази, Народниот правобранител констатира 
дека подносителот неосновано бил задолжен 
со плаќање радиодифузна такса. 

Имено, член од неговото семејно дома-
ќинство веќе бил евидентиран како обврзник 
на радиодифузна такса и истата ја плаќа.

Токму затоа, до МРТ беше дадено укажу-
вање тој да биде ослободен од плаќање 
радиодифузна такса, веќе издадените реше-
нија по тој основ да не предизвикаат никакво 
правно дејство и за таквата состојба, да биде 
информирана Управата за јавни приходи.

Укажувањето од страна на МРТ е прифа-
тено.
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              НП бр. 2053/17НП бр. 2053/17
До Народниот правобранител претставка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара интервенција До Народниот правобранител претставка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара интервенција До Народниот правобранител претставка поднесе З.Т. од Прилеп, во која побара интервенција 

во ЈП Македонска радио телевизија (МРТ) за ослободување од радиодифузна такса, поради во ЈП Македонска радио телевизија (МРТ) за ослободување од радиодифузна такса, поради во ЈП Македонска радио телевизија (МРТ) за ослободување од радиодифузна такса, поради 
задолжување на повеќе членови од исто семејно домаќинство.задолжување на повеќе членови од исто семејно домаќинство.задолжување на повеќе членови од исто семејно домаќинство.

Врз основа на обезбедените материјални докази, Народниот правобранител констатира Врз основа на обезбедените материјални докази, Народниот правобранител констатира Врз основа на обезбедените материјални докази, Народниот правобранител констатира 
дека подносителот неосновано бил задолжен со плаќање радиодифузна такса. дека подносителот неосновано бил задолжен со плаќање радиодифузна такса. дека подносителот неосновано бил задолжен со плаќање радиодифузна такса. 

Имено, член од неговото семејно домаќинство веќе бил евидентиран како обврзник на Имено, член од неговото семејно домаќинство веќе бил евидентиран како обврзник на Имено, член од неговото семејно домаќинство веќе бил евидентиран како обврзник на 
радиодифузна такса и истата ја плаќа.радиодифузна такса и истата ја плаќа.радиодифузна такса и истата ја плаќа.

Токму затоа, до МРТ беше дадено укажување тој да биде ослободен од плаќање радиодифузна Токму затоа, до МРТ беше дадено укажување тој да биде ослободен од плаќање радиодифузна Токму затоа, до МРТ беше дадено укажување тој да биде ослободен од плаќање радиодифузна 
такса, веќе издадените решенија по тој основ да не предизвикаат никакво правно дејство и за такса, веќе издадените решенија по тој основ да не предизвикаат никакво правно дејство и за такса, веќе издадените решенија по тој основ да не предизвикаат никакво правно дејство и за 
таквата состојба, да биде информирана Управата за јавни приходи.таквата состојба, да биде информирана Управата за јавни приходи.таквата состојба, да биде информирана Управата за јавни приходи.

Укажувањето од страна на МРТ е прифатено.Укажувањето од страна на МРТ е прифатено.Укажувањето од страна на МРТ е прифатено.

              НП бр. 1673/17НП бр. 1673/17
Граѓанинот С.Ј. од Скопје, до Народниот 

правобранител поднесе претставка во која 
укажа на неосновано блокирање на неговата 
трансакциска сметка во банка од Управата 
за јавни приходи – Регионална дирекција – за јавни приходи – Регионална дирекција – за јавни приходи – Регионална дирекција – 
Скопје ( УЈП ). Скопје ( УЈП ). Скопје ( УЈП ). 

Народниот правобранител имајќи го Народниот правобранител имајќи го Народниот правобранител имајќи го 
предвид неспорниот факт дека односниот предвид неспорниот факт дека односниот предвид неспорниот факт дека односниот 
граѓанин е лице корисник на социјална граѓанин е лице корисник на социјална граѓанин е лице корисник на социјална 
парична помош, се обрати до УЈП со барање парична помош, се обрати до УЈП со барање парична помош, се обрати до УЈП со барање 
за деблокирање на неговата сметка во банка, за деблокирање на неговата сметка во банка, за деблокирање на неговата сметка во банка, 
како и враќање на неосновано наплатените како и враќање на неосновано наплатените како и враќање на неосновано наплатените 
парични средства.парични средства.

Согласно предметната интервенција, Согласно предметната интервенција, Согласно предметната интервенција, 
УЈП го извести Народниот правобранител УЈП го извести Народниот правобранител УЈП го извести Народниот правобранител УЈП го извести Народниот правобранител УЈП го извести Народниот правобранител 
дека по барањето е постапено на начин што дека по барањето е постапено на начин што дека по барањето е постапено на начин што дека по барањето е постапено на начин што дека по барањето е постапено на начин што 
биле донесени решенија со кои се запира биле донесени решенија со кои се запира биле донесени решенија со кои се запира биле донесени решенија со кои се запира биле донесени решенија со кои се запира 
отпочнатата постапка за присилна наплата отпочнатата постапка за присилна наплата отпочнатата постапка за присилна наплата отпочнатата постапка за присилна наплата отпочнатата постапка за присилна наплата 
на радиодифузна такса и дека до деловната на радиодифузна такса и дека до деловната на радиодифузна такса и дека до деловната на радиодифузна такса и дека до деловната на радиодифузна такса и дека до деловната 
банка биле доставени писмени дописи за банка биле доставени писмени дописи за банка биле доставени писмени дописи за банка биле доставени писмени дописи за банка биле доставени писмени дописи за 
деблокада/повлекување од извршување на деблокада/повлекување од извршување на деблокада/повлекување од извршување на деблокада/повлекување од извршување на деблокада/повлекување од извршување на 
решенијата за присилна наплата.решенијата за присилна наплата.решенијата за присилна наплата.

                                          НП бр. 2414/17НП бр. 2414/17
До Народниот правобранител претставка поднесе Б.С. од Скопје, во која побара интервен-До Народниот правобранител претставка поднесе Б.С. од Скопје, во која побара интервен-До Народниот правобранител претставка поднесе Б.С. од Скопје, во која побара интервен-

ција во Министерството за финансии, затоа што подолг временски период не било постапено по ција во Министерството за финансии, затоа што подолг временски период не било постапено по ција во Министерството за финансии, затоа што подолг временски период не било постапено по 
пресуди на Управниот и Вишиот управен суд.пресуди на Управниот и Вишиот управен суд.пресуди на Управниот и Вишиот управен суд.

Во текот на постапката, Народниот правобранител од Министерството за финансии беше Во текот на постапката, Народниот правобранител од Министерството за финансии беше Во текот на постапката, Народниот правобранител од Министерството за финансии беше 
известен дека не се во можност да донесат одлука во повторна постапка бидејќи пресудите на известен дека не се во можност да донесат одлука во повторна постапка бидејќи пресудите на известен дека не се во можност да донесат одлука во повторна постапка бидејќи пресудите на 
наведените судови, како и списите од предметот, воопшто не им биле доставени.наведените судови, како и списите од предметот, воопшто не им биле доставени.наведените судови, како и списите од предметот, воопшто не им биле доставени.

Предвид на таквата состојба, Народниот правобранител изврши увид во Управниот суд, Предвид на таквата состојба, Народниот правобранител изврши увид во Управниот суд, Предвид на таквата состојба, Народниот правобранител изврши увид во Управниот суд, 
при што констатира дека предметните пресуди, заедно со списите, по грешка наместо до при што констатира дека предметните пресуди, заедно со списите, по грешка наместо до при што констатира дека предметните пресуди, заедно со списите, по грешка наместо до 
Министерството за финансии, биле доставени до Управата за јавни приходи.Министерството за финансии, биле доставени до Управата за јавни приходи.Министерството за финансии, биле доставени до Управата за јавни приходи.

По дополнителна интервенција на Народниот правобранител, пресудите и останатите По дополнителна интервенција на Народниот правобранител, пресудите и останатите По дополнителна интервенција на Народниот правобранител, пресудите и останатите 
списи, УЈП ги достави до Министерството за финансии, од чијашто пак, страна беше одлучено во списи, УЈП ги достави до Министерството за финансии, од чијашто пак, страна беше одлучено во списи, УЈП ги достави до Министерството за финансии, од чијашто пак, страна беше одлучено во 
повторна постапка.повторна постапка.повторна постапка.

              НП бр. 129/17НП бр. 129/17
С.В. од с.Сушица поднесе претставка 

во која побара интервенција од Народниот 
правобранител поради неисплатени субвен-
ции за суров тутун од реколта 2015 година.

Народниот правобранител се обрати до 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој со барање да 
се преиспита предметот на граѓаниот и да се 
утврдат причините поради кои не се исплатени 
субвенции и по истекот на 2 години. Воедно, 
укажа доколку не постојат правни пречки, 
на граѓанинот веднаш да му се исплатат 
субвенциите.

Агенцијата го извести Народниот право-
бранител дека врз основа на извршената 
административна обработка на податоците, 
извршените контроли на самото место како 
и врз основа на доставените податоци од 
откупното претпријатие за откупена количина 
тутун од реколта 2015 година, е констатиран 
пропустот, по што го утврдила износот за пропустот, по што го утврдила износот за пропустот, по што го утврдила износот за 
исплата за количина на продаден тутун и ја исплата за количина на продаден тутун и ја исплата за количина на продаден тутун и ја 
одобрила исплатата на субвенциите.одобрила исплатата на субвенциите.одобрила исплатата на субвенциите.

Одобрените финансиски средства на 
име на субвенции веднаш се исплатени на име на субвенции веднаш се исплатени на име на субвенции веднаш се исплатени на 
доставената трансакциска сметка од подно-доставената трансакциска сметка од подно-доставената трансакциска сметка од подно-
сителот на претставката. сителот на претставката. сителот на претставката. 
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              НП бр. 2391/17НП бр. 2391/17
М.П од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка заради повторно прик-М.П од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка заради повторно прик-М.П од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка заради повторно прик-

лучување на електродистрибутивната мрежа и обезбедување право плаќањето на заостанатиот лучување на електродистрибутивната мрежа и обезбедување право плаќањето на заостанатиот лучување на електродистрибутивната мрежа и обезбедување право плаќањето на заостанатиот 
долг да му биде овозможено на рати.

Народниот правобранител имајќи ги предвид околностите дека подносителот на претставката Народниот правобранител имајќи ги предвид околностите дека подносителот на претставката Народниот правобранител имајќи ги предвид околностите дека подносителот на претставката 
спаѓа во категоријата ранливи лица бидејќи е корисник на социјална парична помош, со нарушена спаѓа во категоријата ранливи лица бидејќи е корисник на социјална парична помош, со нарушена спаѓа во категоријата ранливи лица бидејќи е корисник на социјална парична помош, со нарушена 
здравствена и во тешка финансиско-материјална состојба, од ЕВН Македонија АД – Скопје, здравствена и во тешка финансиско-материјална состојба, од ЕВН Македонија АД – Скопје, здравствена и во тешка финансиско-материјална состојба, од ЕВН Македонија АД – Скопје, 
побара случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика, да му бидат побара случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика, да му бидат побара случајот соодветно да биде разгледан и во рамките на деловната политика, да му бидат 
овозможени одредени поволности согласно неговите барања.

Дадената интервенција од ЕВН е прифатена.

              НП бр. 641/17НП бр. 641/17
Граѓанинот С.Ј. од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка во која бара Граѓанинот С.Ј. од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка во која бара Граѓанинот С.Ј. од Скопје, до Народниот правобранител поднесе претставка во која бара 

интервенција поради неправилност во работењето на операторот Друштво за комуникациски интервенција поради неправилност во работењето на операторот Друштво за комуникациски интервенција поради неправилност во работењето на операторот Друштво за комуникациски 
услуги  ОНЕ.ВИП ДОО Скопје.

Постапувајќи по претставката, а со цел заштита на правата на подносителот на претставката, Постапувајќи по претставката, а со цел заштита на правата на подносителот на претставката, Постапувајќи по претставката, а со цел заштита на правата на подносителот на претставката, 
Народниот правобранител од Агенцијата за електронски комуникации, побара во рамките на Народниот правобранител од Агенцијата за електронски комуникации, побара во рамките на Народниот правобранител од Агенцијата за електронски комуникации, побара во рамките на 
овластувањата кои произлегуваат од Законот за електронски комуникации, да преземе дејства овластувањата кои произлегуваат од Законот за електронски комуникации, да преземе дејства овластувањата кои произлегуваат од Законот за електронски комуникации, да преземе дејства 
за увид и контрола на законитоста во постапувањето на односниот оператор.за увид и контрола на законитоста во постапувањето на односниот оператор.за увид и контрола на законитоста во постапувањето на односниот оператор.

Согласно предметната интервенција од Агенцијата за електронски комуникации, во Согласно предметната интервенција од Агенцијата за електронски комуникации, во Согласно предметната интервенција од Агенцијата за електронски комуникации, во 
меѓувреме се преземени соодветни дејства, по што е изготвен и акт со кој конкретниот спор е меѓувреме се преземени соодветни дејства, по што е изготвен и акт со кој конкретниот спор е меѓувреме се преземени соодветни дејства, по што е изготвен и акт со кој конкретниот спор е 
решен.

              НП бр. 2245/17НП бр. 2245/17
Граѓанин од Битола до Народниот правобранител поднесе претставка поради непостапување Граѓанин од Битола до Народниот правобранител поднесе претставка поради непостапување Граѓанин од Битола до Народниот правобранител поднесе претставка поради непостапување Граѓанин од Битола до Народниот правобранител поднесе претставка поради непостапување Граѓанин од Битола до Народниот правобранител поднесе претставка поради непостапување 

на ЦСР Битола по пресудите на Управниот суд за признавање на правото на туѓа нега на неговата на ЦСР Битола по пресудите на Управниот суд за признавање на правото на туѓа нега на неговата на ЦСР Битола по пресудите на Управниот суд за признавање на правото на туѓа нега на неговата на ЦСР Битола по пресудите на Управниот суд за признавање на правото на туѓа нега на неговата на ЦСР Битола по пресудите на Управниот суд за признавање на правото на туѓа нега на неговата 
мајка и покрај изминатиот период од 3 години, во кој период неговата мајка и починала.мајка и покрај изминатиот период од 3 години, во кој период неговата мајка и починала.мајка и покрај изминатиот период од 3 години, во кој период неговата мајка и починала.мајка и покрај изминатиот период од 3 години, во кој период неговата мајка и починала.мајка и покрај изминатиот период од 3 години, во кој период неговата мајка и починала.

Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител за констатираната повреда Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител за констатираната повреда Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител за констатираната повреда Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител за констатираната повреда Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител за констатираната повреда 
на правото на мајката на навремено одлучување по нејзиното барање за правото на туѓа нега на правото на мајката на навремено одлучување по нејзиното барање за правото на туѓа нега на правото на мајката на навремено одлучување по нејзиното барање за правото на туѓа нега на правото на мајката на навремено одлучување по нејзиното барање за правото на туѓа нега на правото на мајката на навремено одлучување по нејзиното барање за правото на туѓа нега 
и барањето веднаш да се спроведе постапка по истото, Центарот за социјални работи донесе и барањето веднаш да се спроведе постапка по истото, Центарот за социјални работи донесе и барањето веднаш да се спроведе постапка по истото, Центарот за социјални работи донесе и барањето веднаш да се спроведе постапка по истото, Центарот за социјални работи донесе и барањето веднаш да се спроведе постапка по истото, Центарот за социјални работи донесе 
Решение со кое на Р.С. и се признава право на паричен надоместок за помош и нега од друго Решение со кое на Р.С. и се признава право на паричен надоместок за помош и нега од друго Решение со кое на Р.С. и се признава право на паричен надоместок за помош и нега од друго Решение со кое на Р.С. и се признава право на паричен надоместок за помош и нега од друго Решение со кое на Р.С. и се признава право на паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице, сметано од 28.10.2015 година, па се до нејзината смрт до 13.07.2017 година. Од страна лице, сметано од 28.10.2015 година, па се до нејзината смрт до 13.07.2017 година. Од страна лице, сметано од 28.10.2015 година, па се до нејзината смрт до 13.07.2017 година. Од страна лице, сметано од 28.10.2015 година, па се до нејзината смрт до 13.07.2017 година. Од страна лице, сметано од 28.10.2015 година, па се до нејзината смрт до 13.07.2017 година. Од страна 
на Центарот се изврши и целосна исплата на заостанатиот паричен износ согласно цитираното на Центарот се изврши и целосна исплата на заостанатиот паричен износ согласно цитираното на Центарот се изврши и целосна исплата на заостанатиот паричен износ согласно цитираното на Центарот се изврши и целосна исплата на заостанатиот паричен износ согласно цитираното на Центарот се изврши и целосна исплата на заостанатиот паричен износ согласно цитираното 
решение.

              НП бр. 2544/17НП бр. 2544/17
Ц.Т. од с.Лавци, Битола до Народниот правобранител поднесе претставка во која побара 

интервенција спрема Општина Битола заради повреда на правото на бесплатен превоз за неговата 
ќерка, ученичка во СОЕУ „Јане Сандански“ во Битола, затоа што е укината релацијата бр.1, 
Битола-Брусник- Лавци- Битола. 

После доставените дописи до Општина Битола и контактите со Градоначалникот на општината, 
со барање веднаш да се преземат дејствија за регулирање на превозот за неговата ќерка и 
останатите ученици за кои е укинат бесплатниот превоз, како право гарантирано во член 41-а од 
Законот за средното образование, од страна на Општина Битола до Народниот правобранител е 
доставен допис од 25.12.2017 година, во кој е наведено дека новата постапка за организирање доставен допис од 25.12.2017 година, во кој е наведено дека новата постапка за организирање 
на бесплатен превоз на овие ученици, треба да се спроведе во текот на јануари/2018 година, во на бесплатен превоз на овие ученици, треба да се спроведе во текот на јануари/2018 година, во на бесплатен превоз на овие ученици, треба да се спроведе во текот на јануари/2018 година, во 
која ќе биде предвидена и релацијата на Линија бр.1, Битола-Брусник-Лавци-Битола.која ќе биде предвидена и релацијата на Линија бр.1, Битола-Брусник-Лавци-Битола.која ќе биде предвидена и релацијата на Линија бр.1, Битола-Брусник-Лавци-Битола.

Согласно ваквата состојба, а особено поради фактот што Ц.Т. како родител, во периодот Согласно ваквата состојба, а особено поради фактот што Ц.Т. како родител, во периодот Согласно ваквата состојба, а особено поради фактот што Ц.Т. како родител, во периодот 
во кој беше укинат бесплатниот превоз беше приморан да издвојува лични парични средства за во кој беше укинат бесплатниот превоз беше приморан да издвојува лични парични средства за во кој беше укинат бесплатниот превоз беше приморан да издвојува лични парични средства за 
превозот на ќерката до училиштето и назад, Народниот правобранител го советуваше повраток превозот на ќерката до училиштето и назад, Народниот правобранител го советуваше повраток превозот на ќерката до училиштето и назад, Народниот правобранител го советуваше повраток 
на потрошените средства да побара од Општина Битола или во судска постапка пред редовните на потрошените средства да побара од Општина Битола или во судска постапка пред редовните на потрошените средства да побара од Општина Битола или во судска постапка пред редовните 
судови. 
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              НП бр. 1261/17НП бр. 1261/17НП бр. 1261/17НП бр. 1261/17НП бр. 1261/17НП бр. 1261/17
Д.П. од Скопје, до Народниот право-Д.П. од Скопје, до Народниот право-Д.П. од Скопје, до Народниот право-

бранител поднесе претставка во која побара бранител поднесе претставка во која побара бранител поднесе претставка во која побара 
интервенција во ЈП „Водовод и канализација“- интервенција во ЈП „Водовод и канализација“- интервенција во ЈП „Водовод и канализација“- 
Скопје, поради тоа што иако никогаш не Скопје, поради тоа што иако никогаш не Скопје, поради тоа што иако никогаш не 
бил приклучен кон уличната канализација, бил приклучен кон уличната канализација, бил приклучен кон уличната канализација, 
во одредени периоди, му бил пресметуван во одредени периоди, му бил пресметуван во одредени периоди, му бил пресметуван 
надоместок и за таа услуга.надоместок и за таа услуга.надоместок и за таа услуга.

Врз основа на изнесените наводи и 
приложената документација Народниот пра-приложената документација Народниот пра-приложената документација Народниот пра-
вобраните констатира дека претставката е вобраните констатира дека претставката е вобраните констатира дека претставката е 
основана и од ЈП „Водовод и канализација“ основана и од ЈП „Водовод и канализација“ 
- Скопје, побара корекција на предметните 
фактури.

Интервенцијата е прифатена и од служ-
бите на означеното ЈП извршена е корекција на 
сите фактури, во кои бил вклучен надоместок 
за услуга која граѓанинот, воопшто не ја 
користел.

                                          НП бр. 2220/17НП бр. 2220/17
Поради непреземање дејства од ЈП Поради непреземање дејства од ЈП Поради непреземање дејства од ЈП 

„Водовод и канализација“ - Скопје по него-„Водовод и канализација“ - Скопје по него-„Водовод и канализација“ - Скопје по него-
вото барање за делење на приклучок, до вото барање за делење на приклучок, до вото барање за делење на приклучок, до 
Народниот правобранител претставка поднесе Народниот правобранител претставка поднесе Народниот правобранител претставка поднесе 
П.П. од Скопје. 

Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи Народниот правобранител постапувајќи 
по претставката, а врз основа на приложените по претставката, а врз основа на приложените по претставката, а врз основа на приложените 
и обезбедените објаснувања, информации и и обезбедените објаснувања, информации и и обезбедените објаснувања, информации и 
докази, констатира неправилности во работе-докази, констатира неправилности во работе-докази, констатира неправилности во работе-
њето на ЈП кои исклучиво се на штета на њето на ЈП кои исклучиво се на штета на њето на ЈП кои исклучиво се на штета на 
легитимните права и правни интереси на легитимните права и правни интереси на легитимните права и правни интереси на 
лицето подносител на конкретното барање.лицето подносител на конкретното барање.лицето подносител на конкретното барање.

Имено, во случајов воопшто не е спорно 
дека согласно предметното барање на лицето дека согласно предметното барање на лицето дека согласно предметното барање на лицето 
П.П. постојат технички услови во конкретниот П.П. постојат технички услови во конкретниот П.П. постојат технички услови во конкретниот 
објект да биде поставен уште еден водомер, објект да биде поставен уште еден водомер, објект да биде поставен уште еден водомер, 
а со преземањето дејства во таа насока, ЈП а со преземањето дејства во таа насока, ЈП а со преземањето дејства во таа насока, ЈП 
сигурно дека нема да претрпи какви било сигурно дека нема да претрпи какви било сигурно дека нема да претрпи какви било 
штетни последици бидејќи за потрошена вода штетни последици бидејќи за потрошена вода штетни последици бидејќи за потрошена вода 
ќе доставува фактури на негово име, кои пак, ќе доставува фактури на негово име, кои пак, ќе доставува фактури на негово име, кои пак, 
тој ќе има обврска да ги плаќа. тој ќе има обврска да ги плаќа. тој ќе има обврска да ги плаќа. 

Токму затоа, до ЈП „Водовод и канали-
зација“ – Скопје, беше дадено укажување зација“ – Скопје, беше дадено укажување зација“ – Скопје, беше дадено укажување 
да бидат преземени дејства за издавање на да бидат преземени дејства за издавање на да бидат преземени дејства за издавање на 
решение за одвојување на приклучок и поста-решение за одвојување на приклучок и поста-решение за одвојување на приклучок и поста-
вување на водомер.вување на водомер.вување на водомер.

Укажувањето е прифатено. Укажувањето е прифатено. Укажувањето е прифатено. 

              НП бр. 1703/17НП бр. 1703/17
Граѓанка од Гостивар, поднесе прет-

ставка во која наведе дека извршител од 
Гостивар издал налог за извршување за долг по 
основ на трошоци произлезени од постапките 
по поднесени тужби, иако со склучените 
спогодби за уредување на должничко - 
доверителските односи, ЕВН Македонија АД - доверителските односи, ЕВН Македонија АД - доверителските односи, ЕВН Македонија АД - 
Скопје се обврзала должникот да го ослободи Скопје се обврзала должникот да го ослободи Скопје се обврзала должникот да го ослободи 
од плаќање на овие трошоци.од плаќање на овие трошоци.од плаќање на овие трошоци.

По проучување на претставката, Народ-По проучување на претставката, Народ-По проучување на претставката, Народ-
ниот правобранител констатира дека со ниот правобранител констатира дека со ниот правобранител констатира дека со 
спроведувањето на налогот за извршување спроведувањето на налогот за извршување спроведувањето на налогот за извршување 
се повредуваат правата на подносителот, се повредуваат правата на подносителот, се повредуваат правата на подносителот, 
поради што се обрати до Извршителот и до поради што се обрати до Извршителот и до поради што се обрати до Извршителот и до 
ЕВН Македонија АД-Скопје и повикувајќи се ЕВН Македонија АД-Скопје и повикувајќи се ЕВН Македонија АД-Скопје и повикувајќи се ЕВН Македонија АД-Скопје и повикувајќи се ЕВН Македонија АД-Скопје и повикувајќи се 
на одредбите од спогодбите, побара да се на одредбите од спогодбите, побара да се на одредбите од спогодбите, побара да се на одредбите од спогодбите, побара да се на одредбите од спогодбите, побара да се 
повлече барањето за спроведување на при-повлече барањето за спроведување на при-повлече барањето за спроведување на при-повлече барањето за спроведување на при-повлече барањето за спроведување на при-
силната наплата.силната наплата.силната наплата.

Како резултат на спроведените дејстви-Како резултат на спроведените дејстви-Како резултат на спроведените дејстви-Како резултат на спроведените дејстви-Како резултат на спроведените дејстви-
ја, ЕВН Македонија АД-Скопје го повлече ја, ЕВН Македонија АД-Скопје го повлече ја, ЕВН Македонија АД-Скопје го повлече ја, ЕВН Македонија АД-Скопје го повлече ја, ЕВН Македонија АД-Скопје го повлече 
барањето за извршување за долгот по основ барањето за извршување за долгот по основ барањето за извршување за долгот по основ барањето за извршување за долгот по основ барањето за извршување за долгот по основ 
на тужени побарувања кои се вклучени во на тужени побарувања кои се вклучени во на тужени побарувања кои се вклучени во на тужени побарувања кои се вклучени во на тужени побарувања кои се вклучени во 
спогодбата, а Извршителот донесе Заклучок спогодбата, а Извршителот донесе Заклучок спогодбата, а Извршителот донесе Заклучок спогодбата, а Извршителот донесе Заклучок спогодбата, а Извршителот донесе Заклучок 
за запирање на извршувањетоза запирање на извршувањетоза запирање на извршувањето

              НП бр. 2543/17НП бр. 2543/17
Народниот правобранител постапувај-

ќи по поднесени претставки од избрани канди-
дати, по објавен јавен оглас во ноември 2016 
година за вработување во ЈЗУ Здравствен дом 
Битола, успеа да го заштити нивното право 
да бидат вработени. 

Имено, неколку избрани кандидати не 
можеа да склучат договор за вработување 
од причина што во меѓувреме беа распишани 
Предвремените парламентарни избори 2016 
година, за декември. По нивното завршу-
вање, повторно се јави правна пречка за 
реализирација на вработувањата поради 
одолжувањето на постапката од страна на 
Министерството за финансии за давање на 
согласност за обезбедени финансиски сред-
ства за фискалната 2017 година. Неоправ-
даното одолжување на постапката за давање даното одолжување на постапката за давање даното одолжување на постапката за давање 
на согласноста повеќе од 10 месеци, доведе на согласноста повеќе од 10 месеци, доведе на согласноста повеќе од 10 месеци, доведе 
до повторна законска пречка за реализација до повторна законска пречка за реализација до повторна законска пречка за реализација 
на вработувањето со распишувањето на на вработувањето со распишувањето на на вработувањето со распишувањето на 
Локалните избори во октомври 2017 година. Локалните избори во октомври 2017 година. Локалните избори во октомври 2017 година. 

Народниот правобранител интервени-Народниот правобранител интервени-Народниот правобранител интервени-
раше спрема сите инволвирани органи со раше спрема сите инволвирани органи со раше спрема сите инволвирани органи со 
укажувања дека истите, согласно своите укажувања дека истите, согласно своите укажувања дека истите, согласно своите 
надлежности, имаат законска обврска да надлежности, имаат законска обврска да надлежности, имаат законска обврска да 
ги преземат потребните дејствија кои ќе ги преземат потребните дејствија кои ќе ги преземат потребните дејствија кои ќе 
резултираат со реализација на вработу-резултираат со реализација на вработу-резултираат со реализација на вработу-
вањето на овие избрани кандидати, по што вањето на овие избрани кандидати, по што вањето на овие избрани кандидати, по што 
конечно кандидатите се евидентирани како конечно кандидатите се евидентирани како конечно кандидатите се евидентирани како 
вработени во ЈЗУ Здравствен дом Битола со вработени во ЈЗУ Здравствен дом Битола со вработени во ЈЗУ Здравствен дом Битола со 
дата од 30.12.2017 година и започнаа да ги дата од 30.12.2017 година и започнаа да ги дата од 30.12.2017 година и започнаа да ги 
извршуваат своите работни задачи.извршуваат своите работни задачи.извршуваат своите работни задачи.
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                                          НП бр. 1723/17НП бр. 1723/17НП бр. 1723/17НП бр. 1723/17НП бр. 1723/17НП бр. 1723/17
До Народниот правобранител е доста-До Народниот правобранител е доста-До Народниот правобранител е доста-До Народниот правобранител е доста-До Народниот правобранител е доста-

вена претставка од М.П. од Скопје, во која вена претставка од М.П. од Скопје, во која вена претставка од М.П. од Скопје, во која вена претставка од М.П. од Скопје, во која вена претставка од М.П. од Скопје, во која 
се пожали на бројни неправилности во пос-се пожали на бројни неправилности во пос-се пожали на бројни неправилности во пос-се пожали на бројни неправилности во пос-се пожали на бројни неправилности во пос-
тапката за утврдување на правниот статус на тапката за утврдување на правниот статус на тапката за утврдување на правниот статус на тапката за утврдување на правниот статус на тапката за утврдување на правниот статус на 
објект-гаража за кој е донесен и управен акт објект-гаража за кој е донесен и управен акт објект-гаража за кој е донесен и управен акт објект-гаража за кој е донесен и управен акт објект-гаража за кој е донесен и управен акт 
за отстранување. за отстранување. за отстранување. 

По проучување на наводите од прет-По проучување на наводите од прет-По проучување на наводите од прет-По проучување на наводите од прет-По проучување на наводите од прет-
ставката и приложената документација, ставката и приложената документација, ставката и приложената документација, ставката и приложената документација, ставката и приложената документација, 
Народниот правобранител констатира дека Народниот правобранител констатира дека Народниот правобранител констатира дека Народниот правобранител констатира дека Народниот правобранител констатира дека 
од страна на Општината Карпош било од страна на Општината Карпош било од страна на Општината Карпош било од страна на Општината Карпош било од страна на Општината Карпош било 
донесено решение со кое било одбиено донесено решение со кое било одбиено донесено решение со кое било одбиено 
барањето за утврдување на правниот статус барањето за утврдување на правниот статус барањето за утврдување на правниот статус 
на бесправен времен објект-гаража. Ваквата на бесправен времен објект-гаража. Ваквата на бесправен времен објект-гаража. Ваквата 
одлука насловот ја базирал на податокот одлука насловот ја базирал на податокот одлука насловот ја базирал на податокот 
дека спорната гаража била евидентирана дека спорната гаража била евидентирана дека спорната гаража била евидентирана 
како времен објект, иако во имотен лист е како времен објект, иако во имотен лист е како времен објект, иако во имотен лист е 
евидентирано земјиште под зграда за објектот-евидентирано земјиште под зграда за објектот-евидентирано земјиште под зграда за објектот-
гаража. Зачудува основот по кој гаражата би гаража. Зачудува основот по кој гаражата би гаража. Зачудува основот по кој гаражата би 
била евидентирана како земјиште под зграда, била евидентирана како земјиште под зграда, била евидентирана како земјиште под зграда, 
доколку истата била од времен карактер, доколку истата била од времен карактер, доколку истата била од времен карактер, 
односно не би требало во имотен лист да биде 
евидентиран времен објект со земјиште под 
зграда. Во прилог на ова е и фактот што истата 
гаража била предмет на купопродажба за 
која бил склучен судски заверен договор  на 
13.07.1990 година. За ова правно прашање се 13.07.1990 година. За ова правно прашање се 13.07.1990 година. За ова правно прашање се 
уште е во тек управен спор. Пред правосилно уште е во тек управен спор. Пред правосилно уште е во тек управен спор. Пред правосилно 
окончување на оваа постапка, овластениот окончување на оваа постапка, овластениот окончување на оваа постапка, овластениот 
градежен инспектор при Општина Карпош градежен инспектор при Општина Карпош градежен инспектор при Општина Карпош 
преурането донесува решение со кое и преурането донесува решение со кое и преурането донесува решение со кое и 
наредува на подносителката да ја отстрани наредува на подносителката да ја отстрани наредува на подносителката да ја отстрани 
гаражата. Поради овие причини, Народниот гаражата. Поради овие причини, Народниот гаражата. Поради овие причини, Народниот 
правобранител побара од Општината Карпош правобранител побара од Општината Карпош правобранител побара од Општината Карпош 
постапката времено да биде запрена од постапката времено да биде запрена од постапката времено да биде запрена од 
извршување се до правосилното окончување извршување се до правосилното окончување извршување се до правосилното окончување 
на управниот спор. Барањето беше прифатено на управниот спор. Барањето беше прифатено на управниот спор. Барањето беше прифатено 
и постапката ќе продолжи во зависност од и постапката ќе продолжи во зависност од и постапката ќе продолжи во зависност од 
конечниот став на судот.

              НП бр. 2906/17НП бр. 2906/17
Граѓанин од општина Пласница подне-

се претставка насочена кон Управен суд, 
поради непостапување по негово барање 
да му се стави клаузула за правосилност на 
пресудата, како би можела да продолжи пос-
тапката за стекнување право на постојана 
парична помош пред Министерство за труд и 
социјална политика и ЈУ Центар за социјални 
работи Кичево.

По приемот на претставката Народниот 
правобранител се обрати до Управниот суд со 
укажување на потребата веднаш да се стави 
клаузулата за правосилност и да се престане 
со попречување на правото на граѓанинот.

Судот постапи по укажувањето на 
Народниот правобранител и до подносителот 
на претставката е доставена  пресудата  со 
печат за правосилност. 

              НП бр. 264/17НП бр. 264/17
Лицето В.Т. од Свети Николе поднесе 

претставка во која побара заштита на право 
во извршна постапка во која се јавува во 
својство на должник. Имено, една иста извр-својство на должник. Имено, една иста извр-својство на должник. Имено, една иста извр-
шна исправа, Нотар Б.Н. од Свети Николе, шна исправа, Нотар Б.Н. од Свети Николе, шна исправа, Нотар Б.Н. од Свети Николе, 
ја имал заверено и дадено на два пати кај ја имал заверено и дадено на два пати кај ја имал заверено и дадено на два пати кај 
различни извршители за спроведување. 

По спроведување на извршната пос-По спроведување на извршната пос-По спроведување на извршната пос-
тапка и наплата на долгот во 2013, нотарот тапка и наплата на долгот во 2013, нотарот тапка и наплата на долгот во 2013, нотарот 
повторно ја дава извршната исправа на повторно ја дава извршната исправа на повторно ја дава извршната исправа на 
втор извршител С.Г., кој во 2014 година втор извршител С.Г., кој во 2014 година втор извршител С.Г., кој во 2014 година 
отпочнал да го наплатува долгот по втор пат. отпочнал да го наплатува долгот по втор пат. отпочнал да го наплатува долгот по втор пат. 
По интервенција на должникот, нотарот ја По интервенција на должникот, нотарот ја По интервенција на должникот, нотарот ја 
увидел грешката, го повлекол барањето за увидел грешката, го повлекол барањето за увидел грешката, го повлекол барањето за 
изршување, а неосновано земените средства изршување, а неосновано земените средства изршување, а неосновано земените средства 
ги вратил на сметка на извршител С. Ѓ. Но, 
изршување, а неосновано земените средства 
ги вратил на сметка на извршител С. Ѓ. Но, 
изршување, а неосновано земените средства 

извршителот одбивал да изврши поврат на 
неосновано земените средства, затоа што 
сакал да ги пренасочи за наплата на друг 
долг на подносителот на претставката. 

Народниот правобранител упати пис-
мено укажување до извршител С.Ѓ. за непо-

Народниот правобранител упати пис-
мено укажување до извршител С.Ѓ. за непо-

Народниот правобранител упати пис-

читување на Законот за извршување од 
негова страна и побара веднаш да се вратат 
неосновано наплатените парични средства, со 
напомена дека единствено доколку должникот 
даде писмена согласност тогаш може веќе 
наплатените средства да се пренасочат за 
наплата на другиот долг.

Извршителот постапи по укажувањето 
на Народниот правобранител и ги врати 
паричните средства на подносителот на прет-
ставката.

              НП бр. 2108/17НП бр. 2108/17
Граѓанин од Тетово, побара интервен-

ција поради одолжување на постапка по дос-
тавено Барање за приватизација на земјиште 
под објект (викенд куќичка на Попова Шапка) 
доставено до Министерство за финансии-
Управа за имотно-правни работи-Одделение 
за првостепена управна постапка – Тетово, 
уште во 2012 година.

По интервенција на Народниот право-По интервенција на Народниот право-По интервенција на Народниот право-
бранител, Управа за имотно-правни работи- бранител, Управа за имотно-правни работи- бранител, Управа за имотно-правни работи- 
Тетово, по позитивното изјаснување на Тетово, по позитивното изјаснување на Тетово, по позитивното изјаснување на 
Државното правобранителство на РМ за Државното правобранителство на РМ за Државното правобранителство на РМ за 
подрачје Тетово, донесе решение за прива-подрачје Тетово, донесе решение за прива-подрачје Тетово, донесе решение за прива-
тизација на земјиштето кое стана правосилно тизација на земјиштето кое стана правосилно тизација на земјиштето кое стана правосилно 
и подносителот го оствари правото за кое и подносителот го оствари правото за кое и подносителот го оствари правото за кое 
побара интервенција.побара интервенција.побара интервенција.
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              НП бр. 60/17НП бр. 60/17
До Народниот правобранител претставка достави граѓанин од Струга, во која побара 

интервенција, поради тоа што Министерството за правда ги повредило правата на подносителот 
при полагањето на испитот за извршители.

Конкретно, подносителот на претставката на 14.11.2016 година до Министерството за правда 
поднел писмена пријава со прилог докази за исполнување на законските услови за полагање 
на испит за извршители во декемвриската испитна сесија. По увидот во доставената пријава и 
приложените докази, Министерството за првада истата ја уважил и му било одобрено полагање 
на испитот за извршители во декемвриската сесија.

Во продолжение од претставката подносителот изјавува дека првиот (теоретски) дел го 
положил на 20.12.2016 година, а вториот (практичен) дел го полагал на 27.12.2016 година. Со положил на 20.12.2016 година, а вториот (практичен) дел го полагал на 27.12.2016 година. Со положил на 20.12.2016 година, а вториот (практичен) дел го полагал на 27.12.2016 година. Со 
оглед дека вториот дел се состоел од анализа на две студии на случај, по успешното положување оглед дека вториот дел се состоел од анализа на две студии на случај, по успешното положување оглед дека вториот дел се состоел од анализа на две студии на случај, по успешното положување 
на првата студија на случај преминал на полагање на втората студија, меѓутоа,  во генерираниот на првата студија на случај преминал на полагање на втората студија, меѓутоа,  во генерираниот на првата студија на случај преминал на полагање на втората студија, меѓутоа,  во генерираниот 
краен резултат на софтверскиот систем кај втората студија на случај, односно крајниот резултат краен резултат на софтверскиот систем кај втората студија на случај, односно крајниот резултат краен резултат на софтверскиот систем кај втората студија на случај, односно крајниот резултат 
по завршување на полагањето на втората студија на случај имал три точни одговори од вкупно по завршување на полагањето на втората студија на случај имал три точни одговори од вкупно по завршување на полагањето на втората студија на случај имал три точни одговори од вкупно 
пет прашања. 

Поточно, за еден одговор којшто го селектирал на генерираното прашање самиот софтверски Поточно, за еден одговор којшто го селектирал на генерираното прашање самиот софтверски Поточно, за еден одговор којшто го селектирал на генерираното прашање самиот софтверски 
систем не му го препознал како точен, иако истиот бил целосно идентичен по содржина со систем не му го препознал како точен, иако истиот бил целосно идентичен по содржина со систем не му го препознал како точен, иако истиот бил целосно идентичен по содржина со 
одговорот што софтверот го препознал како точен, а што усно  потврдила и самата Комисија за одговорот што софтверот го препознал како точен, а што усно  потврдила и самата Комисија за одговорот што софтверот го препознал како точен, а што усно  потврдила и самата Комисија за одговорот што софтверот го препознал како точен, а што усно  потврдила и самата Комисија за одговорот што софтверот го препознал како точен, а што усно  потврдила и самата Комисија за 
време на испитот. За ова, од членовите на комисијата му било сугерирано да поднесе приговор до време на испитот. За ова, од членовите на комисијата му било сугерирано да поднесе приговор до време на испитот. За ова, од членовите на комисијата му било сугерирано да поднесе приговор до време на испитот. За ова, од членовите на комисијата му било сугерирано да поднесе приговор до време на испитот. За ова, од членовите на комисијата му било сугерирано да поднесе приговор до 
Министерството за правда за да му се признае селектираниот одговор како точен, така што истиот Министерството за правда за да му се признае селектираниот одговор како точен, така што истиот Министерството за правда за да му се признае селектираниот одговор како точен, така што истиот Министерството за правда за да му се признае селектираниот одговор како точен, така што истиот Министерството за правда за да му се признае селектираниот одговор како точен, така што истиот 
ден вложил писмен приговор за бројот на освоени поени кај втората студија на случај. ден вложил писмен приговор за бројот на освоени поени кај втората студија на случај. ден вложил писмен приговор за бројот на освоени поени кај втората студија на случај. ден вложил писмен приговор за бројот на освоени поени кај втората студија на случај. ден вложил писмен приговор за бројот на освоени поени кај втората студија на случај. 

Постапувајќи по приговорот, Министерството за правда му доставило Известување со Постапувајќи по приговорот, Министерството за правда му доставило Известување со Постапувајќи по приговорот, Министерството за правда му доставило Известување со Постапувајќи по приговорот, Министерството за правда му доставило Известување со Постапувајќи по приговорот, Министерството за правда му доставило Известување со 
кое бил информиран дека при прегледување на прашањата од неговиот електронски тест кај кое бил информиран дека при прегледување на прашањата од неговиот електронски тест кај кое бил информиран дека при прегледување на прашањата од неговиот електронски тест кај кое бил информиран дека при прегледување на прашањата од неговиот електронски тест кај кое бил информиран дека при прегледување на прашањата од неговиот електронски тест кај 
втората студија на случај констатирале дека имало технички пропуст во прашањето и бил упатен втората студија на случај констатирале дека имало технички пропуст во прашањето и бил упатен втората студија на случај констатирале дека имало технички пропуст во прашањето и бил упатен втората студија на случај констатирале дека имало технички пропуст во прашањето и бил упатен втората студија на случај констатирале дека имало технички пропуст во прашањето и бил упатен 
на повторно полагање на вториот дел од испитот (студиите на случај) во термин за којшто на повторно полагање на вториот дел од испитот (студиите на случај) во термин за којшто на повторно полагање на вториот дел од испитот (студиите на случај) во термин за којшто на повторно полагање на вториот дел од испитот (студиите на случај) во термин за којшто на повторно полагање на вториот дел од испитот (студиите на случај) во термин за којшто 
дополнително ќе бил известен. дополнително ќе бил известен. дополнително ќе бил известен. 

Народниот правобранител постапувајќи по претставката се обрати до Министерството за Народниот правобранител постапувајќи по претставката се обрати до Министерството за Народниот правобранител постапувајќи по претставката се обрати до Министерството за Народниот правобранител постапувајќи по претставката се обрати до Министерството за Народниот правобранител постапувајќи по претставката се обрати до Министерството за 
правда со барање на детална информација по истакнатите наводи во истата. Незадоволен од правда со барање на детална информација по истакнатите наводи во истата. Незадоволен од правда со барање на детална информација по истакнатите наводи во истата. Незадоволен од правда со барање на детална информација по истакнатите наводи во истата. Незадоволен од правда со барање на детална информација по истакнатите наводи во истата. Незадоволен од 
одговорот на Министерството од една страна, а друга сметајќи дека има основано сомнение за одговорот на Министерството од една страна, а друга сметајќи дека има основано сомнение за одговорот на Министерството од една страна, а друга сметајќи дека има основано сомнение за одговорот на Министерството од една страна, а друга сметајќи дека има основано сомнение за одговорот на Министерството од една страна, а друга сметајќи дека има основано сомнение за 
сторена повреда на правото на подносителот, а со тоа и потреба од повторно разгледување на сторена повреда на правото на подносителот, а со тоа и потреба од повторно разгледување на сторена повреда на правото на подносителот, а со тоа и потреба од повторно разгледување на сторена повреда на правото на подносителот, а со тоа и потреба од повторно разгледување на сторена повреда на правото на подносителот, а со тоа и потреба од повторно разгледување на 
случајот, Народниот правобранител  до Владата на РМ достави Информација за попречување на случајот, Народниот правобранител  до Владата на РМ достави Информација за попречување на случајот, Народниот правобранител  до Владата на РМ достави Информација за попречување на случајот, Народниот правобранител  до Владата на РМ достави Информација за попречување на случајот, Народниот правобранител  до Владата на РМ достави Информација за попречување на 
работата од страна на Министерството за правда и побара преземање на соодветни дејствија.работата од страна на Министерството за правда и побара преземање на соодветни дејствија.работата од страна на Министерството за правда и побара преземање на соодветни дејствија.

Народниот правобранител од страна на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Народниот правобранител од страна на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Народниот правобранител од страна на Канцеларијата на Претседателот на Владата на 
Република Македонија, беше известен дека Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија, беше известен дека Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија, беше известен дека Канцеларијата на Претседателот на Владата на 
Република Македонија нема никаква надлежност во делот на одлучувањето за исходот од пред-Република Македонија нема никаква надлежност во делот на одлучувањето за исходот од пред-Република Македонија нема никаква надлежност во делот на одлучувањето за исходот од пред-
метното полагање, како и во однос на приговорите на кандидатите во врска со спроведување на метното полагање, како и во однос на приговорите на кандидатите во врска со спроведување на метното полагање, како и во однос на приговорите на кандидатите во врска со спроведување на 
предметниот испит и дека согласно одредбите на Законот за извршување, спроведувањето на предметниот испит и дека согласно одредбите на Законот за извршување, спроведувањето на предметниот испит и дека согласно одредбите на Законот за извршување, спроведувањето на 
стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за извршители стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за извршители стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за извршители 
било во исклучива надлежност на Министерството за правда. Народниот правобранител беше било во исклучива надлежност на Министерството за правда. Народниот правобранител беше било во исклучива надлежност на Министерството за правда. Народниот правобранител беше 
известен и дека Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија во најкус известен и дека Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија во најкус известен и дека Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија во најкус 
можен рок ќе се обрати  до Министерството за правда, согласно укажувањата на Народниот можен рок ќе се обрати  до Министерството за правда, согласно укажувањата на Народниот можен рок ќе се обрати  до Министерството за правда, согласно укажувањата на Народниот 
правобранител.правобранител.правобранител.

Министерот за правда постапувајќи по Информацијата за попречување на работата на Министерот за правда постапувајќи по Информацијата за попречување на работата на Министерот за правда постапувајќи по Информацијата за попречување на работата на 
Народниот правобранител, проследена од Владата на Република Македонија, со допис го извести Народниот правобранител, проследена од Владата на Република Македонија, со допис го извести Народниот правобранител, проследена од Владата на Република Македонија, со допис го извести 
Народниот правобранител дека нема можност во системот да се направи корекција во освоените Народниот правобранител дека нема можност во системот да се направи корекција во освоените Народниот правобранител дека нема можност во системот да се направи корекција во освоените 
поени на одговорот на кандидатот на прашањето со реден број 3, и да добие поени на ова поени на одговорот на кандидатот на прашањето со реден број 3, и да добие поени на ова поени на одговорот на кандидатот на прашањето со реден број 3, и да добие поени на ова 
прашање како за точен одговор, затоа што нема технички модел како да се влијае на системот, прашање како за точен одговор, затоа што нема технички модел како да се влијае на системот, прашање како за точен одговор, затоа што нема технички модел како да се влијае на системот, 
за да се коригираат резултатите на веќе завршен испит, со која корекција, кандидатот би го за да се коригираат резултатите на веќе завршен испит, со која корекција, кандидатот би го за да се коригираат резултатите на веќе завршен испит, со која корекција, кандидатот би го 
положил испитот за извршители.положил испитот за извршители.положил испитот за извршители.

Врз основа на ваквата состојба, а заради спречување натамошно предизвикување штетни Врз основа на ваквата состојба, а заради спречување натамошно предизвикување штетни Врз основа на ваквата состојба, а заради спречување натамошно предизвикување штетни 
последици по однос на правата на подносителот на претставката, Народниот правобранител сог-последици по однос на правата на подносителот на претставката, Народниот правобранител сог-последици по однос на правата на подносителот на претставката, Народниот правобранител сог-
ласно овластувањата што произлегуваат од содржината на членот 34 од Законот за народниот ласно овластувањата што произлегуваат од содржината на членот 34 од Законот за народниот ласно овластувањата што произлегуваат од содржината на членот 34 од Законот за народниот 
правобранител, до Владата на РМ достави Посебен извештај за непочитување и неспроведување правобранител, до Владата на РМ достави Посебен извештај за непочитување и неспроведување правобранител, до Владата на РМ достави Посебен извештај за непочитување и неспроведување 
на неговата Препорака за начинот на отстранување на констатираните повреди од страна на на неговата Препорака за начинот на отстранување на констатираните повреди од страна на на неговата Препорака за начинот на отстранување на констатираните повреди од страна на 
Министерството за правда.Министерството за правда.Министерството за правда.

На крајот, Народниот правобранител успеа да го заштити правото на подносителот на На крајот, Народниот правобранител успеа да го заштити правото на подносителот на На крајот, Народниот правобранител успеа да го заштити правото на подносителот на 
претставката. Имено, Министерството за правда сепак констатираше повреда на правата на претставката. Имено, Министерството за правда сепак констатираше повреда на правата на претставката. Имено, Министерството за правда сепак констатираше повреда на правата на 
подносителот на претставката, ги преиначи резултатите од полагањето на испитот за извршители подносителот на претставката, ги преиначи резултатите од полагањето на испитот за извршители подносителот на претставката, ги преиначи резултатите од полагањето на испитот за извршители 
и на лицето му издаде потврда за положен испит за извршител.и на лицето му издаде потврда за положен испит за извршител.и на лицето му издаде потврда за положен испит за извршител.
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              НП бр. 1508/17НП бр. 1508/17
До Народниот правобранител поднесе-

на е претставка од граѓанин, во која беа 
истакнати  наводи за неосновано задолжување 
со долг за потрошена вода од страна на ЈКП 
Водовод - Битола. 

Постапувајќи по претставката, Народ-Постапувајќи по претставката, Народ-Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител презеде повеќе дејствија ниот правобранител презеде повеќе дејствија ниот правобранител презеде повеќе дејствија 
спрема ЈКП Водовод - Битола и Основен спрема ЈКП Водовод - Битола и Основен спрема ЈКП Водовод - Битола и Основен 
суд Битола, со цел да обезбеди податоци суд Битола, со цел да обезбеди податоци суд Битола, со цел да обезбеди податоци 
и докази за евентуално тужени сметки за и докази за евентуално тужени сметки за и докази за евентуално тужени сметки за 
потрошена вода или да добие информација потрошена вода или да добие информација потрошена вода или да добие информација 
дека заостанатиот долг кој ЈКП Водовод го дека заостанатиот долг кој ЈКП Водовод го дека заостанатиот долг кој ЈКП Водовод го 
побарува од граѓанинот веќе е застарен.

По сите преземни дејствија, Народниот По сите преземни дејствија, Народниот По сите преземни дејствија, Народниот 
правобранител успеа да докаже дека за правобранител успеа да докаже дека за правобранител успеа да докаже дека за 
заостанатиот долг благовремено не се покре-заостанатиот долг благовремено не се покре-заостанатиот долг благовремено не се покре-
нати судски постапки, по што му укажа на нати судски постапки, по што му укажа на нати судски постапки, по што му укажа на 
Претпријатието дека евидентираниот долг е 
застарен и не може да се побарува од граѓа-
нинот, како што и побара ваквиот застарен 
долг да биде избришан од нивната евиденција. 
ЈКП Водовод го прифати укажувањето на 
Народниот правобранител и со писмен допис 
го извести дека граѓанинот како корисник на 
вода во ЈКП Водовод -Битола нема долг, освен 
износот за последната сметка.

Поради тоа што, ЈКП Водовод и овој пат 
не одговори дали постапи и по барањето на 
Народниот правобранител застарениот долг 
да биде избришан од книговодствената еви-
денција, Народниот правобранител му укажа 
на граѓанинот доколку и понатаму во сметките 
за потрошена вода се задолжува со заостанат 
долг од изминатите години дека истиот нема 
обврска да го намири.

              НП бр. 2655/17НП бр. 2655/17НП бр. 2655/17НП бр. 2655/17НП бр. 2655/17НП бр. 2655/17
Граѓанинот Ј.В. од Липково, поднесе Граѓанинот Ј.В. од Липково, поднесе Граѓанинот Ј.В. од Липково, поднесе 

претставка со наводи дека од страна на ЈЗУ претставка со наводи дека од страна на ЈЗУ претставка со наводи дека од страна на ЈЗУ претставка со наводи дека од страна на ЈЗУ претставка со наводи дека од страна на ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Куманово, на неговиот син „Здравствен дом“ Куманово, на неговиот син „Здравствен дом“ Куманово, на неговиот син „Здравствен дом“ Куманово, на неговиот син „Здравствен дом“ Куманово, на неговиот син 
Б.В. по соодветни лекарски контроли му е Б.В. по соодветни лекарски контроли му е Б.В. по соодветни лекарски контроли му е Б.В. по соодветни лекарски контроли му е Б.В. по соодветни лекарски контроли му е 
издадено лекарско уверение за полагање на издадено лекарско уверение за полагање на издадено лекарско уверение за полагање на издадено лекарско уверение за полагање на издадено лекарско уверение за полагање на 
возачки испит, но истото го изгубил. Поради возачки испит, но истото го изгубил. Поради возачки испит, но истото го изгубил. Поради возачки испит, но истото го изгубил. Поради возачки испит, но истото го изгубил. Поради 
тоа подносителот на претставката се обратил тоа подносителот на претставката се обратил тоа подносителот на претставката се обратил тоа подносителот на претставката се обратил тоа подносителот на претставката се обратил 
до Здравствениот дом со барање да му биде до Здравствениот дом со барање да му биде до Здравствениот дом со барање да му биде до Здравствениот дом со барање да му биде до Здравствениот дом со барање да му биде 
издаден препис од истото, по што му било издаден препис од истото, по што му било издаден препис од истото, по што му било издаден препис од истото, по што му било издаден препис од истото, по што му било 
укажано дека преписот ќе им се издаде после 2 укажано дека преписот ќе им се издаде после 2 укажано дека преписот ќе им се издаде после 2 укажано дека преписот ќе им се издаде после 2 укажано дека преписот ќе им се издаде после 2 
дена. Но, кога подносителите на претставката дена. Но, кога подносителите на претставката дена. Но, кога подносителите на претставката дена. Но, кога подносителите на претставката дена. Но, кога подносителите на претставката 
отишле да го подигнат преписот, добиле отишле да го подигнат преписот, добиле отишле да го подигнат преписот, добиле отишле да го подигнат преписот, добиле отишле да го подигнат преписот, добиле 
одговор дека не може да им се издаде препис одговор дека не може да им се издаде препис одговор дека не може да им се издаде препис одговор дека не може да им се издаде препис одговор дека не може да им се издаде препис 
и дека треба да се издаде ново лекарско и дека треба да се издаде ново лекарско и дека треба да се издаде ново лекарско и дека треба да се издаде ново лекарско и дека треба да се издаде ново лекарско 
уверение, за кое треба да платат износ од уверение, за кое треба да платат износ од уверение, за кое треба да платат износ од уверение, за кое треба да платат износ од уверение, за кое треба да платат износ од 
1600,00 денари. На нивното прашање зошто 1600,00 денари. На нивното прашање зошто 1600,00 денари. На нивното прашање зошто 1600,00 денари. На нивното прашање зошто 1600,00 денари. На нивното прашање зошто 
е потребно после само неколку дена од е потребно после само неколку дена од е потребно после само неколку дена од е потребно после само неколку дена од е потребно после само неколку дена од 
предходно издаденото лекарско уверение, предходно издаденото лекарско уверение, предходно издаденото лекарско уверение, 
наместо препис од истото, да се издава ново наместо препис од истото, да се издава ново наместо препис од истото, да се издава ново 
уверение, не добиле одговор, поради што уверение, не добиле одговор, поради што уверение, не добиле одговор, поради што 
побарале интервенција на Народниот право-побарале интервенција на Народниот право-побарале интервенција на Народниот право-
бранител. 

По преземените дејствија, Народниот По преземените дејствија, Народниот По преземените дејствија, Народниот 
правобранител констатира дека оваа уста-правобранител констатира дека оваа уста-правобранител констатира дека оваа уста-
нова не само со синот на подносителот на нова не само со синот на подносителот на нова не само со синот на подносителот на 
претставката, туку и со другите граѓани поста-претставката, туку и со другите граѓани поста-претставката, туку и со другите граѓани поста-
пува исто, односно за изгубените лекарски пува исто, односно за изгубените лекарски 
уверенија не им издава препис - за кој цената 
по тарифник е 500,00 денари, туку се бара да 
плаќаат 1600,00 денари за ново уверение.  

До установата Народниот правобранител 
достави укажување, со кое укажа дека со 
ваквото постапување не само што се повре-ваквото постапување не само што се повре-ваквото постапување не само што се повре-
дуваат правата на граѓаните, туку установата дуваат правата на граѓаните, туку установата дуваат правата на граѓаните, туку установата 
постапува спротивно на закон, бидејќи за постапува спротивно на закон, бидејќи за постапува спротивно на закон, бидејќи за 
секој изворен документ што го издал органот секој изворен документ што го издал органот секој изворен документ што го издал органот 
по барање на странката, органот има обврска по барање на странката, органот има обврска по барање на странката, органот има обврска 
да му издаде препис на истиот, по цена да му издаде препис на истиот, по цена да му издаде препис на истиот, по цена 
предвидена по тарифник, која во конкретниот предвидена по тарифник, која во конкретниот предвидена по тарифник, која во конкретниот 
случај е 500,00 денари. случај е 500,00 денари. случај е 500,00 денари. 

Укажувањето на Народниот правобра-Укажувањето на Народниот правобра-Укажувањето на Народниот правобра-
нител е прифатено и на Б.В. веднаш му е нител е прифатено и на Б.В. веднаш му е нител е прифатено и на Б.В. веднаш му е 
издаден бараниот препис од лекарското издаден бараниот препис од лекарското издаден бараниот препис од лекарското 
уверение.

              НП бр. 2403/17НП бр. 2403/17
Граѓанинот С.О. од Битола до Народниот 

правобранител поднесе претставка во која 
бараше интервенција во Основниот суд 
Скопје II – Скопје, поради незадоволство од 
одолжување на постапката по неговото пис-
мено барање за увид во списите од судски 
предмет.

Постапувајќи по претставката, а со цел 
за заштита на правата на подносителот на 
претставката, Народниот правобранител во 
рамките на своите надлежности интервени-
раше во надлежниот суд.

Следствено на тоа, од службите на Су-
дот односниот граѓанин во меѓувреме беше 
повикан за да го оствари правото на увид во 
списите на предметот.



119www.ombudsman.mk

              НП бр. 1713/17НП бр. 1713/17
До Народниот правобранител со прет-

ставка се обрати таткото на осудено лице кое 
казната ја издржува во КПУ Затвор Тетово-
Тетово и поради нарушената здравствена 
состојба на синот, побара да се упати на кон-
тролни специјалистички прегледи.

По добивање на претставката, Народ-
ниот правобранител изврши увид и разгова-ниот правобранител изврши увид и разгова-
раше со осуденото лице, при што констатира раше со осуденото лице, при што констатира раше со осуденото лице, при што констатира 
дека не е постапено по неговите барања за дека не е постапено по неговите барања за дека не е постапено по неговите барања за 
контролни прегледи и вршење на клинички контролни прегледи и вршење на клинички контролни прегледи и вршење на клинички 
и дијагностички иследувања по извршениот и дијагностички иследувања по извршениот и дијагностички иследувања по извршениот 
хируршки зафат.

По ова, Народниот правобранител укажа По ова, Народниот правобранител укажа По ова, Народниот правобранител укажа 
на затворскиот лекар и затворската управа на затворскиот лекар и затворската управа на затворскиот лекар и затворската управа 
дека е неопходно да се реализираат контрол-дека е неопходно да се реализираат контрол-дека е неопходно да се реализираат контрол-
ните прегледи и да се следи здравствената ните прегледи и да се следи здравствената ните прегледи и да се следи здравствената ните прегледи и да се следи здравствената ните прегледи и да се следи здравствената 
состојба на осуденото лице, а со тоа да се состојба на осуденото лице, а со тоа да се состојба на осуденото лице, а со тоа да се состојба на осуденото лице, а со тоа да се состојба на осуденото лице, а со тоа да се 
превенира и избегне несаканото влошување превенира и избегне несаканото влошување превенира и избегне несаканото влошување превенира и избегне несаканото влошување превенира и избегне несаканото влошување 
на здравствената состојба.на здравствената состојба.на здравствената состојба.

Интервенцијата на Народниот правобра-Интервенцијата на Народниот правобра-Интервенцијата на Народниот правобра-Интервенцијата на Народниот правобра-Интервенцијата на Народниот правобра-
нител е прифатена, извршени се контролни нител е прифатена, извршени се контролни нител е прифатена, извршени се контролни нител е прифатена, извршени се контролни нител е прифатена, извршени се контролни 
специјалистички прегледи и пропишана е специјалистички прегледи и пропишана е специјалистички прегледи и пропишана е специјалистички прегледи и пропишана е специјалистички прегледи и пропишана е 
соодветна терапија.соодветна терапија.соодветна терапија.

              НП бр. 1504/17НП бр. 1504/17НП бр. 1504/17НП бр. 1504/17НП бр. 1504/17НП бр. 1504/17
До Народниот правобранител поднесена е претставка од граѓанка од Битола, во која побара До Народниот правобранител поднесена е претставка од граѓанка од Битола, во која побара До Народниот правобранител поднесена е претставка од граѓанка од Битола, во која побара 

интервенција на Народниот правобранител спрема Одделението за матична евиденција во Битола интервенција на Народниот правобранител спрема Одделението за матична евиденција во Битола интервенција на Народниот правобранител спрема Одделението за матична евиденција во Битола интервенција на Народниот правобранител спрема Одделението за матична евиденција во Битола интервенција на Народниот правобранител спрема Одделението за матична евиденција во Битола 
поради повреда на правото на нејзиното дете да биде запишано во матичната евиденција со поради повреда на правото на нејзиното дете да биде запишано во матичната евиденција со поради повреда на правото на нејзиното дете да биде запишано во матичната евиденција со 
податоци за својот биолошки татко.податоци за својот биолошки татко.податоци за својот биолошки татко.

Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител констатира дека органот единствено Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител констатира дека органот единствено Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител констатира дека органот единствено 
го применува член 50 од Законот за семејство каде е предвиден рокот од 300 дена по престанокот го применува член 50 од Законот за семејство каде е предвиден рокот од 300 дена по престанокот го применува член 50 од Законот за семејство каде е предвиден рокот од 300 дена по престанокот 
на бракот - како рок во кој брачниот другар на мајката ќе се смета за татко на детето.на бракот - како рок во кој брачниот другар на мајката ќе се смета за татко на детето.на бракот - како рок во кој брачниот другар на мајката ќе се смета за татко на детето.

Ценејќи ги сите информации и докази прибавени во постапката, Народниот правобранител Ценејќи ги сите информации и докази прибавени во постапката, Народниот правобранител Ценејќи ги сите информации и докази прибавени во постапката, Народниот правобранител 
до Одделението достави Мислење дека органот не треба строго да се врзува со само оваа одредба до Одделението достави Мислење дека органот не треба строго да се врзува со само оваа одредба до Одделението достави Мислење дека органот не треба строго да се врзува со само оваа одредба 
од Законот при одлучување по барањето на родителот, туку дека со увид во секој приложен од Законот при одлучување по барањето на родителот, туку дека со увид во секој приложен од Законот при одлучување по барањето на родителот, туку дека со увид во секој приложен 
доказ поединечно, а потоа во сите докази заедно, органот ќе ја констатира фактичката состојба доказ поединечно, а потоа во сите докази заедно, органот ќе ја констатира фактичката состојба доказ поединечно, а потоа во сите докази заедно, органот ќе ја констатира фактичката состојба 
во која не постојат законски пречки за одбивање на барањето на мајката за упис на нејзиното во која не постојат законски пречки за одбивање на барањето на мајката за упис на нејзиното во која не постојат законски пречки за одбивање на барањето на мајката за упис на нејзиното 
дете во матичната книга на родените со податоци за неговиот биолошки татко. Во функција на дете во матичната книга на родените со податоци за неговиот биолошки татко. Во функција на дете во матичната книга на родените со податоци за неговиот биолошки татко. Во функција на 
наведеното и во заштита на правата на новороденчето, Народниот правобранител му посочи на наведеното и во заштита на правата на новороденчето, Народниот правобранител му посочи на наведеното и во заштита на правата на новороденчето, Народниот правобранител му посочи на 
органот за неговата законска обврска на целосно почитување и примена на Конвенцијата на ОН органот за неговата законска обврска на целосно почитување и примена на Конвенцијата на ОН органот за неговата законска обврска на целосно почитување и примена на Конвенцијата на ОН 
за правата на детето, како и на други декларации, препораки и заклучоци донесени на тема за правата на детето, како и на други декларации, препораки и заклучоци донесени на тема за правата на детето, како и на други декларации, препораки и заклучоци донесени на тема 
граѓанска регистрација и издавање на документи, особено Загрепската Декларација за граѓанска граѓанска регистрација и издавање на документи, особено Загрепската Декларација за граѓанска граѓанска регистрација и издавање на документи, особено Загрепската Декларација за граѓанска 
регистрација и документација во земјите од Југоисточна Европа од 2011 година, Заклучоците регистрација и документација во земјите од Југоисточна Европа од 2011 година, Заклучоците регистрација и документација во земјите од Југоисточна Европа од 2011 година, Заклучоците 
на Извршниот Комитет на ОН од 2013 година, Заклучоците од регионалната конференција за на Извршниот Комитет на ОН од 2013 година, Заклучоците од регионалната конференција за на Извршниот Комитет на ОН од 2013 година, Заклучоците од регионалната конференција за 
пристап до граѓанска регистрација и документација на земјите од Југоисточна Европа донесени во пристап до граѓанска регистрација и документација на земјите од Југоисточна Европа донесени во пристап до граѓанска регистрација и документација на земјите од Југоисточна Европа донесени во 
Подгорица 2013.Подгорица 2013.Подгорица 2013.

Во повратен одговор Одделението за матична евиденција - Битола, го извести Народниот Во повратен одговор Одделението за матична евиденција - Битола, го извести Народниот Во повратен одговор Одделението за матична евиденција - Битола, го извести Народниот 
правобранител дека органот нема да постапи по даденото Мислење и уписот на детето во матичната правобранител дека органот нема да постапи по даденото Мислење и уписот на детето во матичната правобранител дека органот нема да постапи по даденото Мислење и уписот на детето во матичната 
книга на родени е извршен врз основа на член 50 од Законот за семејство. книга на родени е извршен врз основа на член 50 од Законот за семејство. книга на родени е извршен врз основа на член 50 од Законот за семејство. 

При ваква ситуација, како единствено правно средство кое подносителката на претставката При ваква ситуација, како единствено правно средство кое подносителката на претставката При ваква ситуација, како единствено правно средство кое подносителката на претставката 
може да го искористи за да ги заштити родителските права, а пред се правото на детето да биде може да го искористи за да ги заштити родителските права, а пред се правото на детето да биде може да го искористи за да ги заштити родителските права, а пред се правото на детето да биде 
запишано во матичната евиденција со своите биолошки родители, е во судска постапка пред запишано во матичната евиденција со своите биолошки родители, е во судска постапка пред запишано во матичната евиденција со своите биолошки родители, е во судска постапка пред 
редовните судови да го оспори татковството на поранешниот сопруг, кој е запишан во матичната редовните судови да го оспори татковството на поранешниот сопруг, кој е запишан во матичната редовните судови да го оспори татковството на поранешниот сопруг, кој е запишан во матичната 
евиденција како татко на детето родено надвор од бракот со него, а за што впрочем беше евиденција како татко на детето родено надвор од бракот со него, а за што впрочем беше евиденција како татко на детето родено надвор од бракот со него, а за што впрочем беше 
посоветувана.посоветувана.посоветувана.

              НП бр. 2491/17НП бр. 2491/17
Загрижен родител од Тетово поради 

неспроведување на Решението за условен 
паричен надоместок за образование за учеб-
ната 2016/2017 година, наменети за неговиот 
син, редовен ученик во тетовската гимназија, 
побара интервенција спрема ЈУМ Центар за 
социјални работи – Тетово.

По проверка на наводите во претстав-
ката, е констатирано дека за спроведување 
на предметното решение недостасува извеш-
тај за редовноста и процентот на присутност 
на часови за ученикот, кој до надлежното 
министерство пак, не бил доставен поради 
пропуст во работењето во гимназијата.

Народниот правобранител побара од 
СОУГ „Кирил Пејќиновиќ“ – Тетово да ги усо-
гласи потребните податоци со надлежните 
институции, по што сите потребни податоци 
се доставени до Центарот за социјални рабо-
ти – Тетово.

По интервенцијата на Народниот пра-
вобранител и појавувањето на предмет-
ниот извештај во СПИЛ Програмата на ниот извештај во СПИЛ Програмата на ниот извештај во СПИЛ Програмата на 
Министерството за труд и социјална поли-Министерството за труд и социјална поли-Министерството за труд и социјална поли-
тика, условниот паричен надоместок за обра-тика, условниот паричен надоместок за обра-тика, условниот паричен надоместок за обра-
зование за учебната 2016/2017 година беше зование за учебната 2016/2017 година беше зование за учебната 2016/2017 година беше 
исплатен во целост.исплатен во целост.исплатен во целост.
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              НП бр. 2447/17НП бр. 2447/17
За време на локалните избори во октомври 2017 година, по телефон е примена претставка 

од слепото лице Т.М. од Штип, кое побара остварување на правото самостојно да го изврши 
избирачкото право, кое од страна на Избирачкиот одбор му било попречено.

Појасни дека во пресрет на Локалните избори 2017, за прв пат била на обука како би Појасни дека во пресрет на Локалните избори 2017, за прв пат била на обука како би Појасни дека во пресрет на Локалните избори 2017, за прв пат била на обука како би 
можела да го оствари своето избирачко право  без придружба, со помош на брајовата азбука. Но, можела да го оствари своето избирачко право  без придружба, со помош на брајовата азбука. Но, можела да го оствари своето избирачко право  без придружба, со помош на брајовата азбука. Но, 
на денот на гласањето не добила помошен шаблон за гласање од Избирачкиот одбор и повторно на денот на гласањето не добила помошен шаблон за гласање од Избирачкиот одбор и повторно на денот на гласањето не добила помошен шаблон за гласање од Избирачкиот одбор и повторно 
гласала со придружба.

Народниот правобранител во просториите на Општинската изборна комисија изврши разго-Народниот правобранител во просториите на Општинската изборна комисија изврши разго-Народниот правобранител во просториите на Општинската изборна комисија изврши разго-
вор со Претседателот кој изјави  дека шаблоните за гласање на слепите лица не биле приложени вор со Претседателот кој изјави  дека шаблоните за гласање на слепите лица не биле приложени вор со Претседателот кој изјави  дека шаблоните за гласање на слепите лица не биле приложени 
кон гласачкиот материјал. Државната изборна комисија закаснила со доставување на истите.кон гласачкиот материјал. Државната изборна комисија закаснила со доставување на истите.кон гласачкиот материјал. Државната изборна комисија закаснила со доставување на истите.

Побарано е од Општинската изборна комисија да преземат мерки за обезбедување на Побарано е од Општинската изборна комисија да преземат мерки за обезбедување на Побарано е од Општинската изборна комисија да преземат мерки за обезбедување на Побарано е од Општинската изборна комисија да преземат мерки за обезбедување на Побарано е од Општинската изборна комисија да преземат мерки за обезбедување на 
потребните шаблони со брајовата азбука како би можеле слепите лица да го остварат правото на потребните шаблони со брајовата азбука како би можеле слепите лица да го остварат правото на потребните шаблони со брајовата азбука како би можеле слепите лица да го остварат правото на потребните шаблони со брајовата азбука како би можеле слепите лица да го остварат правото на потребните шаблони со брајовата азбука како би можеле слепите лица да го остварат правото на 
тајно гласање во вториот изборен круг.

Постапено е по барањето на Народниот правобранител и на денот во вториот изборен круг, Постапено е по барањето на Народниот правобранител и на денот во вториот изборен круг, Постапено е по барањето на Народниот правобранител и на денот во вториот изборен круг, Постапено е по барањето на Народниот правобранител и на денот во вториот изборен круг, Постапено е по барањето на Народниот правобранител и на денот во вториот изборен круг, 
подносителката на претставката, но и останатите слепи лица го остварија нивното право на тајно подносителката на претставката, но и останатите слепи лица го остварија нивното право на тајно подносителката на претставката, но и останатите слепи лица го остварија нивното право на тајно подносителката на претставката, но и останатите слепи лица го остварија нивното право на тајно подносителката на претставката, но и останатите слепи лица го остварија нивното право на тајно 
гласање, без придружба.

              НП бр. 2673/17НП бр. 2673/17НП бр. 2673/17НП бр. 2673/17НП бр. 2673/17НП бр. 2673/17
Граѓанин од Кичево поднесе претставка Граѓанин од Кичево поднесе претставка Граѓанин од Кичево поднесе претставка Граѓанин од Кичево поднесе претставка Граѓанин од Кичево поднесе претставка 

против Управата за јавни приходи - РД против Управата за јавни приходи - РД против Управата за јавни приходи - РД против Управата за јавни приходи - РД против Управата за јавни приходи - РД 
Кичево, поради неосновано покренување на Кичево, поради неосновано покренување на Кичево, поради неосновано покренување на Кичево, поради неосновано покренување на Кичево, поради неосновано покренување на 
постапка за присилна наплата за парична постапка за присилна наплата за парична постапка за присилна наплата за парична 
казна за наводен сообраќаен прекршок по казна за наводен сообраќаен прекршок по казна за наводен сообраќаен прекршок по 
пресуда на Основен суд Охрид во висина од пресуда на Основен суд Охрид во висина од пресуда на Основен суд Охрид во висина од 
300 евра, со ставање забрана на 1/3 од плата 300 евра, со ставање забрана на 1/3 од плата 300 евра, со ставање забрана на 1/3 од плата 
во претпријатието каде што работи.во претпријатието каде што работи.во претпријатието каде што работи.

Со оглед дека истиот со сигурност Со оглед дека истиот со сигурност Со оглед дека истиот со сигурност 
тврдеше дека никогаш, ниту направил прекр-тврдеше дека никогаш, ниту направил прекр-тврдеше дека никогаш, ниту направил прекр-
шок, ниту имало некоја постапка пред некој шок, ниту имало некоја постапка пред некој шок, ниту имало некоја постапка пред некој 
суд, по приемот на претставката Народниот суд, по приемот на претставката Народниот суд, по приемот на претставката Народниот 
правобранител се обрати до Основен суд правобранител се обрати до Основен суд правобранител се обрати до Основен суд 
Охрид и побара информација за лицето на 
кое се однесува донесената пресуда. Судот 
достави одговор дека по извршените проверки 
се констатира дека пресудата под наведениот 
број и датум се однесува за друго лице, но, по 
грешка на Судот матичниот број е наведен од 
подносителот на претставката.подносителот на претставката.подносителот на претставката.

По приемот на ваквото известување од 
Основен суд Охрид, Народниот правобранител Основен суд Охрид, Народниот правобранител Основен суд Охрид, Народниот правобранител 
му укажа на Судот веднаш да преземе дејст-му укажа на Судот веднаш да преземе дејст-му укажа на Судот веднаш да преземе дејст-
вија и да ја извести Управата да го запре вија и да ја извести Управата да го запре вија и да ја извести Управата да го запре 
извршувањето спрема овој граѓанин, а на извршувањето спрема овој граѓанин, а на извршувањето спрема овој граѓанин, а на 
УЈП и беше укажано да го повлече барањето УЈП и беше укажано да го повлече барањето УЈП и беше укажано да го повлече барањето 
за забрана на 1/3 од плата и да се вратат за забрана на 1/3 од плата и да се вратат за забрана на 1/3 од плата и да се вратат 
задржаните пари. По укажувањата на Народ-задржаните пари. По укажувањата на Народ-задржаните пари. По укажувањата на Народ-
ниот правобранител е постапено и на подно-ниот правобранител е постапено и на подно-ниот правобранител е постапено и на подно-
сителот на претставката му се вратени неосно-сителот на претставката му се вратени неосно-сителот на претставката му се вратени неосно-
вано одземените средства од плата.вано одземените средства од плата.вано одземените средства од плата.

              НП бр. 191/17НП бр. 191/17
До Народниот правобранител со прет-

ставка се обрати М.К. од Куманово, корисник 
на старосна пензија, со наводи дека по Пре-на старосна пензија, со наводи дека по Пре-
суда на Управниот суд, Државната комисија суда на Управниот суд, Државната комисија суда на Управниот суд, Државната комисија 
за одлучување во второстепена постапка и за одлучување во второстепена постапка и за одлучување во второстепена постапка и 
постапка од работен однос во втор степен постапка од работен однос во втор степен постапка од работен однос во втор степен 
донела Решение од 12.02.2016 година, со кое донела Решение од 12.02.2016 година, со кое донела Решение од 12.02.2016 година, со кое 
жалбата на подносителката на претставката жалбата на подносителката на претставката жалбата на подносителката на претставката 
се уважува и предметот се враќа на пов-се уважува и предметот се враќа на пов-
торно разгледување и одлучување пред 
првостепениот орган. Но, и по изминување 
на период од 12 месеци првостепениот орган 
се уште нема донесено решение во повторена 
постапка.

Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител достави укажување 
до ФПИО – ПЕ Куманово со кое укажа дека 
недопустливо е постапката за донесување 
решение во повторена постапка да трае 12 
месеци и побара да се почитуваат законските 
рокови за донесување решение во прв 
степен, а во насока во целост да ја применат 
нивната законска обврска да им овозможат на 
граѓаните да ги остваруваат своите права во 
брзи, економични и законити постапки. 

ФПИО-ПЕ Куманово постапи по укажу-
вањето на Народниот правобранител и само 
во период од неколку дена ја спроведе 
повторената постапка и донесе решение. 
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             НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП НП бр. 1202/17, НП бр.1281/17, НП бр.1352/17, НП бр.1353/17, НП бр.1715/17, НП 
бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17бр.1771/17, НП бр.1812/17 и НП бр.1879/17
До Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Струмица поднесени се повеќе До Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Струмица поднесени се повеќе До Подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Струмица поднесени се повеќе 

претставки и побарана е интервенција од Институцијата поради добиени тужби од правни лица претставки и побарана е интервенција од Институцијата поради добиени тужби од правни лица претставки и побарана е интервенција од Институцијата поради добиени тужби од правни лица 
со предлог за издавање платен налог од Основен суд Струмица, а кои се однесуваа за неплатени со предлог за издавање платен налог од Основен суд Струмица, а кои се однесуваа за неплатени со предлог за издавање платен налог од Основен суд Струмица, а кои се однесуваа за неплатени 
фактури и сметки од 2005 до 2009 година.фактури и сметки од 2005 до 2009 година.фактури и сметки од 2005 до 2009 година.

Подносителите на претставките бараа заштита од Народниот правобранител поради повреда Подносителите на претставките бараа заштита од Народниот правобранител поради повреда Подносителите на претставките бараа заштита од Народниот правобранител поради повреда 
на нивните права за водење на судски постапки во разумен рок, поради тоа што во тужбите, на нивните права за водење на судски постапки во разумен рок, поради тоа што во тужбите, на нивните права за водење на судски постапки во разумен рок, поради тоа што во тужбите, 
доставени во фотокопија, се бара наплата на долгови постари и од 10 години, без притоа во сиот доставени во фотокопија, се бара наплата на долгови постари и од 10 години, без притоа во сиот доставени во фотокопија, се бара наплата на долгови постари и од 10 години, без притоа во сиот 
овој временски период да бидат известени за таквите долгови. Доколку овие тужби и платни овој временски период да бидат известени за таквите долгови. Доколку овие тужби и платни овој временски период да бидат известени за таквите долгови. Доколку овие тужби и платни 
налози се усвојат, граѓаните ќе треба да платат огромни средства за трошоци и камати, не по налози се усвојат, граѓаните ќе треба да платат огромни средства за трошоци и камати, не по налози се усвојат, граѓаните ќе треба да платат огромни средства за трошоци и камати, не по 
своја вина, туку по вина на судовите кои постапките не ги ажурилале со години. Поради изминат своја вина, туку по вина на судовите кои постапките не ги ажурилале со години. Поради изминат своја вина, туку по вина на судовите кои постапките не ги ажурилале со години. Поради изминат 
долгиот временски период граѓаните не ги чувале фактурите за да би можеле да ја докажат долгиот временски период граѓаните не ги чувале фактурите за да би можеле да ја докажат долгиот временски период граѓаните не ги чувале фактурите за да би можеле да ја докажат 
неоснованоста на побарувањата.неоснованоста на побарувањата.неоснованоста на побарувањата.

Сите подносители на претставките од страна на Народниот правобранител беа советувани Сите подносители на претставките од страна на Народниот правобранител беа советувани Сите подносители на претставките од страна на Народниот правобранител беа советувани 
веднаш да поднесат приговори на тужбите и да приговараат на застареност на долгот согласно веднаш да поднесат приговори на тужбите и да приговараат на застареност на долгот согласно веднаш да поднесат приговори на тужбите и да приговараат на застареност на долгот согласно 
Законот за облигационите односи.Законот за облигационите односи.Законот за облигационите односи.

Од извршениот увид во предметите-тужби со предлог за издавање платни налози, Народниот Од извршениот увид во предметите-тужби со предлог за издавање платни налози, Народниот Од извршениот увид во предметите-тужби со предлог за издавање платни налози, Народниот 
правобранител констатира дека по поднесените тужби има долг период од 5 до 10 години, во кој правобранител констатира дека по поднесените тужби има долг период од 5 до 10 години, во кој правобранител констатира дека по поднесените тужби има долг период од 5 до 10 години, во кој 
судот воопшто нема преземно никакви дејствија. При остварените службени посети на Основен суд судот воопшто нема преземно никакви дејствија. При остварените службени посети на Основен суд судот воопшто нема преземно никакви дејствија. При остварените службени посети на Основен суд 
Струмица на Претседателот на судот од страна на Народниот правобранител му беше укажано на Струмица на Претседателот на судот од страна на Народниот правобранител му беше укажано на Струмица на Претседателот на судот од страна на Народниот правобранител му беше укажано на 
повредата на правата на граѓаните во однос на принципот судење во разумен рок, застареност на повредата на правата на граѓаните во однос на принципот судење во разумен рок, застареност на повредата на правата на граѓаните во однос на принципот судење во разумен рок, застареност на 
побарувањата и економичноста на постапката. Претседателот на судот укажа дека по упатствата побарувањата и економичноста на постапката. Претседателот на судот укажа дека по упатствата побарувањата и економичноста на постапката. Претседателот на судот укажа дека по упатствата 
на Врховниот суд на РМ, предметите биле распоредени за работа на судиите и ќе се постапува во на Врховниот суд на РМ, предметите биле распоредени за работа на судиите и ќе се постапува во на Врховниот суд на РМ, предметите биле распоредени за работа на судиите и ќе се постапува во 
рамките на законот. рамките на законот. рамките на законот. 

Крајниот исход од овие постапки беше поволен за граѓаните, од причина што кај повеќето Крајниот исход од овие постапки беше поволен за граѓаните, од причина што кај повеќето Крајниот исход од овие постапки беше поволен за граѓаните, од причина што кај повеќето 
постапки тужбите со предлог издавање платен налог беа повлечени од доверителите бидејќи постапки тужбите со предлог издавање платен налог беа повлечени од доверителите бидејќи постапки тужбите со предлог издавање платен налог беа повлечени од доверителите бидејќи 
немаа докази-оргинални документи за постоење на долгот, а другите беа завршени од страна немаа докази-оргинални документи за постоење на долгот, а другите беа завршени од страна немаа докази-оргинални документи за постоење на долгот, а другите беа завршени од страна 
на Судот кој ги зеде предвид доставените приговори од граѓаните по основ на застареност на на Судот кој ги зеде предвид доставените приговори од граѓаните по основ на застареност на на Судот кој ги зеде предвид доставените приговори од граѓаните по основ на застареност на 
побарувањата и истите ги заврши како неосновани или застарени побарувања.побарувањата и истите ги заврши како неосновани или застарени побарувања.побарувањата и истите ги заврши како неосновани или застарени побарувања.

              НП бр. 43/17НП бр. 43/17
Самохрана мајка на дете кое боледува 

од церебрална парализа, до Народниот право-
бранител поднесе претставка поради непра-
вилности во постапката за доделување на стан 
под закуп од Комисијата за станбени прашања 
при Владата на Република Македонија. Имено, 
доделениот стан кој е на 4-ти кат без лифт 
и е во многу лоша состојба, односно не е за 
користење, не го решава нејзиното станбено 
прашање. Поради тоа подносителката беше 
посоветувана да поднесе ново барање за 
замена на станот со друг соодветен стан 
по претходна координација со локалната 
подружница на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење 
за Републиката. Подносителката подоцна 
го извести Народниот правобранител дека е го извести Народниот правобранител дека е го извести Народниот правобранител дека е 
извршена замената со друг многу посоодветен извршена замената со друг многу посоодветен извршена замената со друг многу посоодветен 
стан на приземје и целиот проблем е успешно стан на приземје и целиот проблем е успешно стан на приземје и целиот проблем е успешно 
надминат.надминат.надминат.

              НП бр. 897/17 НП бр. 897/17
Граѓанинот Д.С. од Охрид поднесе прет-Граѓанинот Д.С. од Охрид поднесе прет-Граѓанинот Д.С. од Охрид поднесе прет-

ставка во која укажа на неосновано задол-ставка во која укажа на неосновано задол-ставка во која укажа на неосновано задол-
жување со данок на имот. жување со данок на имот. жување со данок на имот. 

Согласно интервенцијата на Народниот Согласно интервенцијата на Народниот Согласно интервенцијата на Народниот 
правобранител соодветните служби на Град правобранител соодветните служби на Град правобранител соодветните служби на Град 
Скопје извршија увид во службената евиден-Скопје извршија увид во службената евиден-Скопје извршија увид во службената евиден-
ција во Агенцијата за катастар, при што е ција во Агенцијата за катастар, при што е ција во Агенцијата за катастар, при што е 
констатирано дека односниот граѓанин не е констатирано дека односниот граѓанин не е констатирано дека односниот граѓанин не е 
сопственик на станот за кој е задолжен со сопственик на станот за кој е задолжен со сопственик на станот за кој е задолжен со сопственик на станот за кој е задолжен со сопственик на станот за кој е задолжен со 
данок на имот. данок на имот. данок на имот. 

Имајќи ја предвид таквата состојба, од Имајќи ја предвид таквата состојба, од Имајќи ја предвид таквата состојба, од Имајќи ја предвид таквата состојба, од Имајќи ја предвид таквата состојба, од 
Градот Скопје беше извршено сторнирање на Градот Скопје беше извршено сторнирање на Градот Скопје беше извршено сторнирање на Градот Скопје беше извршено сторнирање на Градот Скопје беше извршено сторнирање на 
решенијата за данок на имот за период од 9 решенијата за данок на имот за период од 9 решенијата за данок на имот за период од 9 решенијата за данок на имот за период од 9 решенијата за данок на имот за период од 9 
години, издадени на име на подносителот на години, издадени на име на подносителот на години, издадени на име на подносителот на години, издадени на име на подносителот на години, издадени на име на подносителот на 
претставката.претставката.претставката.
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              НП бр. 192/17НП бр. 192/17
По добиените информации преку медиумите дека дете со посебни потреби - ученичка во По добиените информации преку медиумите дека дете со посебни потреби - ученичка во По добиените информации преку медиумите дека дете со посебни потреби - ученичка во По добиените информации преку медиумите дека дете со посебни потреби - ученичка во По добиените информации преку медиумите дека дете со посебни потреби - ученичка во 

прво одделение во Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош„ во с.Драгоманце, од с. прво одделение во Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош„ во с.Драгоманце, од с. прво одделение во Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош„ во с.Драгоманце, од с. прво одделение во Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош„ во с.Драгоманце, од с. прво одделение во Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош„ во с.Драгоманце, од с. 
Враготурце каде живее, секој ден пешачи по 15 километри до подрачното училиште во с. Пелинце, Враготурце каде живее, секој ден пешачи по 15 километри до подрачното училиште во с. Пелинце, Враготурце каде живее, секој ден пешачи по 15 километри до подрачното училиште во с. Пелинце, Враготурце каде живее, секој ден пешачи по 15 километри до подрачното училиште во с. Пелинце, Враготурце каде живее, секој ден пешачи по 15 километри до подрачното училиште во с. Пелинце, 
Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива.Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива.Народниот правобранител покрена постапка по сопствена иницијатива.

По добиената согласност од таткото на ученичката за водење на постапката, Народниот По добиената согласност од таткото на ученичката за водење на постапката, Народниот По добиената согласност од таткото на ученичката за водење на постапката, Народниот По добиената согласност од таткото на ученичката за водење на постапката, Народниот По добиената согласност од таткото на ученичката за водење на постапката, Народниот 
правобранител презеде повеќе дејствија од своја надлежност, по кои неспорно констатира дека правобранител презеде повеќе дејствија од своја надлежност, по кои неспорно констатира дека правобранител презеде повеќе дејствија од своја надлежност, по кои неспорно констатира дека правобранител презеде повеќе дејствија од своја надлежност, по кои неспорно констатира дека правобранител презеде повеќе дејствија од своја надлежност, по кои неспорно констатира дека 
на оваа ученичка, но и на уште две деца-ученици од истото село не им е обезбеден бесплатен на оваа ученичка, но и на уште две деца-ученици од истото село не им е обезбеден бесплатен на оваа ученичка, но и на уште две деца-ученици од истото село не им е обезбеден бесплатен 
превоз до училиште и назад, кое право му е загарантирано согласно одредбите од Законот за превоз до училиште и назад, кое право му е загарантирано согласно одредбите од Законот за превоз до училиште и назад, кое право му е загарантирано согласно одредбите од Законот за 
основно образование. Необезбедувањето на превозот се должи поради местоположбата на селото основно образование. Необезбедувањето на превозот се должи поради местоположбата на селото основно образование. Необезбедувањето на превозот се должи поради местоположбата на селото 
и немањето на патна инфраструктура од кои причини превозот исклучиво е можно да се врши со и немањето на патна инфраструктура од кои причини превозот исклучиво е можно да се врши со и немањето на патна инфраструктура од кои причини превозот исклучиво е можно да се врши со 
теренско возило. Правното лице – превозникот, избран од страна на Општината Старо Нагоричане теренско возило. Правното лице – превозникот, избран од страна на Општината Старо Нагоричане теренско возило. Правното лице – превозникот, избран од страна на Општината Старо Нагоричане 
да врши превоз на учениците, не поседува теренско возило. Како решение за надминување на овој да врши превоз на учениците, не поседува теренско возило. Како решение за надминување на овој да врши превоз на учениците, не поседува теренско возило. Како решение за надминување на овој 
проблем, од страна на Градоначалникот на родителите на ученичката им било понудено таа да проблем, од страна на Градоначалникот на родителите на ученичката им било понудено таа да проблем, од страна на Градоначалникот на родителите на ученичката им било понудено таа да 
биде сместена во ученички дом во с. Драгоманце, но овој предлог бил одбиен зошто нивната ќерка биде сместена во ученички дом во с. Драгоманце, но овој предлог бил одбиен зошто нивната ќерка биде сместена во ученички дом во с. Драгоманце, но овој предлог бил одбиен зошто нивната ќерка 
е дете со оштетен вид и ментален хендикеп и не може сама да се грижи за себе, а во ученичкиот е дете со оштетен вид и ментален хендикеп и не може сама да се грижи за себе, а во ученичкиот е дете со оштетен вид и ментален хендикеп и не може сама да се грижи за себе, а во ученичкиот 
дом само една воспитувачка работела во ноќна смена. Единствено решение според родителите е да дом само една воспитувачка работела во ноќна смена. Единствено решение според родителите е да дом само една воспитувачка работела во ноќна смена. Единствено решение според родителите е да 
им се обезбеди стан во с. Драгоманце, или во Старо Нагоричане, каде би живеело цело семејство, им се обезбеди стан во с. Драгоманце, или во Старо Нагоричане, каде би живеело цело семејство, им се обезбеди стан во с. Драгоманце, или во Старо Нагоричане, каде би живеело цело семејство, 
од кои места има обезбеден организиран превоз до училиште и назад.од кои места има обезбеден организиран превоз до училиште и назад.од кои места има обезбеден организиран превоз до училиште и назад.

Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, Народниот правобранител како начин Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, Народниот правобранител како начин Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, Народниот правобранител како начин 
на отстранување на попреченото право на ученичката, до Градоначалникот на општина Старо на отстранување на попреченото право на ученичката, до Градоначалникот на општина Старо на отстранување на попреченото право на ученичката, до Градоначалникот на општина Старо 
Нагоричане достави укажување со кое укажа на потребата веднаш да се преземат соодветни Нагоричане достави укажување со кое укажа на потребата веднаш да се преземат соодветни Нагоричане достави укажување со кое укажа на потребата веднаш да се преземат соодветни 
мерки и дејствија спрема избраниот превозник, со цел во целост да ги испочитува одредбите од мерки и дејствија спрема избраниот превозник, со цел во целост да ги испочитува одредбите од мерки и дејствија спрема избраниот превозник, со цел во целост да ги испочитува одредбите од 
склучениот договор за превоз на ученици, согласно кои одредби ја има преземено и обврската да склучениот договор за превоз на ученици, согласно кои одредби ја има преземено и обврската да склучениот договор за превоз на ученици, согласно кои одредби ја има преземено и обврската да 
обезбеди и врши превоз на ученици и за децата од с. Враготурце. Воедно, укажа на потребата да обезбеди и врши превоз на ученици и за децата од с. Враготурце. Воедно, укажа на потребата да обезбеди и врши превоз на ученици и за децата од с. Враготурце. Воедно, укажа на потребата да 
се контактира со АД за станбен и деловен простор од значење за РМ во насока доколку постои се контактира со АД за станбен и деловен простор од значење за РМ во насока доколку постои се контактира со АД за станбен и деловен простор од значење за РМ во насока доколку постои 
слободен станбен простор во општината, истиот да се даде на користење на ова семејство.слободен станбен простор во општината, истиот да се даде на користење на ова семејство.слободен станбен простор во општината, истиот да се даде на користење на ова семејство.

Повратно, Градоначалникот го извести Народниот правобранител дека превозникот, како Повратно, Градоначалникот го извести Народниот правобранител дека превозникот, како Повратно, Градоначалникот го извести Народниот правобранител дека превозникот, како 
начин на исполнување на преземената обврска за вршење на превозот, се договорил со роди-начин на исполнување на преземената обврска за вршење на превозот, се договорил со роди-начин на исполнување на преземената обврска за вршење на превозот, се договорил со роди-
телите на ученичката да им се исплати соодветен паричен надоместок за сите работни денови во телите на ученичката да им се исплати соодветен паричен надоместок за сите работни денови во телите на ученичката да им се исплати соодветен паричен надоместок за сите работни денови во 
учебната година, а превозот до и од училиште да биде обезбеден од самите родители. Паричниот учебната година, а превозот до и од училиште да биде обезбеден од самите родители. Паричниот учебната година, а превозот до и од училиште да биде обезбеден од самите родители. Паричниот 
надоместок веќе бил исплатен од превозникот на родителите. Што се однесува до укажувањето за надоместок веќе бил исплатен од превозникот на родителите. Што се однесува до укажувањето за надоместок веќе бил исплатен од превозникот на родителите. Што се однесува до укажувањето за 
обезбедување на станбен простор на цело семејство во општината Старо Нагоричане, од страна на обезбедување на станбен простор на цело семејство во општината Старо Нагоричане, од страна на обезбедување на станбен простор на цело семејство во општината Старо Нагоричане, од страна на 
службени лица од АД за станбен и деловен простор од значење за РМ семејството е веќе посетено службени лица од АД за станбен и деловен простор од значење за РМ семејството е веќе посетено службени лица од АД за станбен и деловен простор од значење за РМ семејството е веќе посетено 
и истото прави напори за обезбедување на стан.

              НП бр. 1020/17НП бр. 1020/17
До Народниот правобранител претставка поднесе  Д.Т. од Скопје, која се однесува на немож-

ност подносителот да го оствари своето право да му биде издаден извод од детален урбанистички 
план, од причина што Советот на Општина Аеродром донел одлука за ставање на детален урба-
нистички план вон сила без претходно да биде донесен нов план. 

Народниот правобранител утврди дека со неиздавањето на бараниот извод од деталниот 
урбанистички план се прекршува правото на подносителот и на сите граѓани кои исто како него 
не се во можност да го остварат ова право, а со тоа не можат да градат ниту да го уредуваат и не се во можност да го остварат ова право, а со тоа не можат да градат ниту да го уредуваат и не се во можност да го остварат ова право, а со тоа не можат да градат ниту да го уредуваат и 
хуманизираат просторот во кој живеат на начин предвиден со закон. Со овој правен вакуум се хуманизираат просторот во кој живеат на начин предвиден со закон. Со овој правен вакуум се хуманизираат просторот во кој живеат на начин предвиден со закон. Со овој правен вакуум се 
создава несигурност и недоверба во правниот систем на сите граѓани од реонот кој го опфаќа создава несигурност и недоверба во правниот систем на сите граѓани од реонот кој го опфаќа создава несигурност и недоверба во правниот систем на сите граѓани од реонот кој го опфаќа 
деталниот урбанистички план, со тоа што не се дава можност да градат ниту да го уредуваат и деталниот урбанистички план, со тоа што не се дава можност да градат ниту да го уредуваат и деталниот урбанистички план, со тоа што не се дава можност да градат ниту да го уредуваат и 
хуманизираат просторот во кој живеат и работат на начин предвиден со закон. Секој урбанистички хуманизираат просторот во кој живеат и работат на начин предвиден со закон. Секој урбанистички хуманизираат просторот во кој живеат и работат на начин предвиден со закон. Секој урбанистички 
план треба да биде на правна сила се до донесувањето на нов или до изменувањето и дополнувањето план треба да биде на правна сила се до донесувањето на нов или до изменувањето и дополнувањето план треба да биде на правна сила се до донесувањето на нов или до изменувањето и дополнувањето 
на постојниот план, односно не постои правна можност урбанистички план да биде ставен вон на постојниот план, односно не постои правна можност урбанистички план да биде ставен вон на постојниот план, односно не постои правна можност урбанистички план да биде ставен вон 
сила. Во тој контекст, беше упатена препорака до Советот на Општината Аеродром да ја преиспита сила. Во тој контекст, беше упатена препорака до Советот на Општината Аеродром да ја преиспита сила. Во тој контекст, беше упатена препорака до Советот на Општината Аеродром да ја преиспита 
и измени својата одлука или во најкус рок да донесе нов детален урбанистички план усогласен и измени својата одлука или во најкус рок да донесе нов детален урбанистички план усогласен и измени својата одлука или во најкус рок да донесе нов детален урбанистички план усогласен и измени својата одлука или во најкус рок да донесе нов детален урбанистички план усогласен и измени својата одлука или во најкус рок да донесе нов детален урбанистички план усогласен 
со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, но поради спроведување на локалните избори со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, но поради спроведување на локалните избори со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, но поради спроведување на локалните избори со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, но поради спроведување на локалните избори со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, но поради спроведување на локалните избори 
целокупната постапка дополнително се одолжи, а во моментов донесувањето на новиот план е во целокупната постапка дополнително се одолжи, а во моментов донесувањето на новиот план е во целокупната постапка дополнително се одолжи, а во моментов донесувањето на новиот план е во целокупната постапка дополнително се одолжи, а во моментов донесувањето на новиот план е во целокупната постапка дополнително се одолжи, а во моментов донесувањето на новиот план е во 
завршна фаза.
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              НП бр. 2443/17НП бр. 2443/17
До Народниот правобранител претставка поднесе лицето З.В., кој побара интервенција во 

врска со постапка за извршување поради блокирање на трансакциска сметка, иако подносителот 
доставил доказ дека остварува приход по основ на плата и дека од истата веќе му се запира 1/3 
од друг извршител.

Заради утврдување на фактичката состојба, Народниот правобранител побара од изврши-
телот да достави известување за сите преземени мерки и дејства во врска со постапката, како и 
да достави копие од предметната документација. 

Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител утврди непра-Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител утврди непра-
вилности при спроведување на постапката за извршување и поради тоа до извршителот упати вилности при спроведување на постапката за извршување и поради тоа до извршителот упати вилности при спроведување на постапката за извршување и поради тоа до извршителот упати 
писмен допис-Укажување за отстранување на констатираните повреди и побара правилна примена писмен допис-Укажување за отстранување на констатираните повреди и побара правилна примена писмен допис-Укажување за отстранување на констатираните повреди и побара правилна примена 
на одредбите од Законот за извршување. Извршителот постапи по укажувањето на Народниот на одредбите од Законот за извршување. Извршителот постапи по укажувањето на Народниот на одредбите од Законот за извршување. Извршителот постапи по укажувањето на Народниот 
правобранител и ја деблокираше сметката на подносителот на претставката, а постапката за правобранител и ја деблокираше сметката на подносителот на претставката, а постапката за правобранител и ја деблокираше сметката на подносителот на претставката, а постапката за 
извршување ја продолжи со налог за запирање на 1/3 од платата на должникот и истиот го извршување ја продолжи со налог за запирање на 1/3 од платата на должникот и истиот го извршување ја продолжи со налог за запирање на 1/3 од платата на должникот и истиот го 
достави до работодавачот за реализација.достави до работодавачот за реализација.достави до работодавачот за реализација.





ПРОМОЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
СЛОБОДИ И ПРАВА 
(ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ)
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Во извештајната година 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 2017 година, со поддршка на Високиот Комесаријат за бегалци на ООН 
– Канцеларија Скопје, Институцијата продолжи да го спроведува проектот „Подобрување 
на системот на правна заштита во врска со азил и натурализација“, како резултат на 
Меморандумот 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 и да го олесни процесот на натурализација и интеграција на косовските бегалци, со 
цел поефикасна заштита на индивидуалните права гарантирани со Уставот, националната 
легислатива и меѓународните конвенции. 

За потребите на Националниот превентивен механизам и реализација на предвидените 
проектни активности, покрај веќе привремено ангажираните членови на Тимот, допол-
нително беше ангажирано уште едно лице. Во рамките на проектот се реализираа вкупно 
30 посети на двата транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“, Центарот за странци „Гази 
Баба“ и Центарот за баратели на азил „Визбегово“, како и населените места Лојане и 
Ваксинце.

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, понатаму 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 флаери за правата што им 
припаѓаат на овие лица, како и за можноста за доброволно враќање во земјата на потекло 
и за начинот на кој институцијата Народен правобранител може да им помогне во случај 
на прекршување на законски гарантираните права. Летоците за бегалците се отпечатија 
на македонски, албански, ромски и српски јазик.

Во рамките на проектот, во мај 2017 година беше организирана работилница на тема: 
„Состојбата со бегалците затекнати во Република Македонија од периодот на косовската 
криза“. Во фокусот на работилницата беа проблемите со кои се соочуваат лицата при процесот 
на натурализација и остварувањето на нивните права. На работилницата активно учество 
зедоа претставници од надлежните национални институции, претставници од невладиниот 
сектор и од меѓународните организации кои се директно вклучени во решавање на овие 
прашања. Од работилницата произлегоа конкретни препораки кои потоа беа разработени 
на засебни состаноци со учесниците.

Последователно на оваа работилница, во ноември 2017 година се одржа дводневна 
регионална конференција на тема „Интеграција на косовските бегалци, трајни решенија 
и доброволно враќање“, на која учество зедоа Омбудсман институциите - Националните 
превентивни механизми од Албанија, Косово и Црна Гора, како и претставници од 
невладиниот сектор и релевантните национални институции засегнати со прашањето на 
интеграција на бегалците од косовската криза. 

На конференцијата, освен што секоја од земјите учеснички имаше своја презентација, 
Народниот правобранител го презентираше и своето истражување коешто имаше за цел 
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да ја прикаже состојбата со бегалците од косовската криза во Република Македонија и 
регионот, со јасно дефинирани заклучоци и препораки за подобрување на социјално-
економската положба и изнаоѓање на трајно решение по однос на нивниот привремен статус 
на супсидијарна заштита. Препораките и заклучоците од работилницата и конференцијата 
беа преточени во публикација.

Проектот ќе продолжи да се спроведува и во 2018 година.

Во рамки на Стратегијата и Планот на активности за 2017 година на Асоцијацијата 
на Омбудсмани на Медитеранот (АОМ), спроведени од страна на Комитетот за миграции и 
бегалци на Асоцијацијата, народниот правобранител г.Иџет Мемети заедно со претставник 
на Асоцијацијата, г-ѓа Шарлот Клавреул и претставник од Омбудсманот  канцеларија на 
Рeпублика Албанија, г. Алфред Коџобаши, ги посетија Привремениот транзитен центар 
за мигранти и бегалци „Табановце“, Прифатниот центар за баратели на азил „Визбегово“ 
и безбедната куќа во Скопје – „Safe House”. Целта на посетата беше увид во условите за 
прифат и престој и третманот на мигрантите/бегалците.  

Народниот правобранител г.Иџет Мемети и извршниот директор на Здружението Наци-
онален ромски центар, г. Ашмет Елезовски потпишаа Меморандум за соработка во рамки 
на проектот: „Спречување на дискриминација кон ромски деца“, финансиски поддржан 
од Делегацијата на Европската Унија. Потпишувањето на ваков Меморандум за соработка 
за имплементација на проект кој има за цел да ги заштити и унапреди човековите права 
на Ромите во Македонија е уште еден пример за заложбата на Институцијата Народен 
правобранител за имплементација на меѓународните стандарди за човекови права во 
Република Македонија.

Исто така, Меморандум за соработка беше склучен и со Хелсиншкиот комитет за 
човекови права на Република Македонија, со кој Народниот правобранител – Националниот 
превентивен механизам го овласти Хелсиншкиот комитет за човекови права да преземе 
дел од надлежностите на Националниот превентивен механизам во делот на обезбедување 
експертиза при вршењето на превентивни посети и изготвувањето на посебните извештаи.

Во 2017 година беше склучен уште еден Меморандум за соработка и тоа со Граѓанското 
здружение Асоцијација за демократска иницијатива, застапувано од извршниот директор 
г. Лулзим Хазири, во името на десет организации соработници на проектот „Граѓанското 
општество во акција за еднаквост“. Целта на  овој Меморандум е преку взаемна соработка, 
разбирање и помош, да се овозможи навремена и ефикасна размена на информации од 
областа на анти-дискриминацијата и концептот на еднаквост.

Во декември 2017 година, Народниот правобранител г.Иџет Мемети и Амбасадорот на 
Република Бугарија во Македонија, г.Иван Петков, потпишаа Договор за имплементација 
на проектот: „Инклузијата на Ромите по завршување на Декадата на Ромите - тековна 
состојба и идни предизвици“. Целта на проектот е подобрување на процесот на инклузија 
на Ромите и проценка на постигнатите резултати од Декадата на Ромите и работата на 
релевантните институции и тела кои работат на инклузија на Ромите.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ
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Согласно мандатот, Национален превентивен механизам (НПМ) преку вршењето увиди 
во материјалните услови и евиденциите и преку разговорите со лицата лишени од слобода 
и вработените во стручните служби, го следеше степенот на остварувањето на правата 
на задржаните лица и даваше конкретни препораки, со цел превенирање од евентуални 
можни ризици од тортура и друг вид на сурово и нечовечко постапување и казнување.

Во 2017 година и покрај кадровската неекипираност, односно неможноста за 
пополнување на испразнетите работни места во Националниот превентивен механизам, 
успешно беа реализирани сите активности и беа спроведени превентивните посети 
предвидени во Годишната програма за работа на Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам (НПМ).

Имено, веќе трета година по ред, под разни изговори извршната власт не обезбедува 
средства за пополнување на испразнетите работни места во Тимот, така што Националниот 
превентивен механизам го спроведува утврдениот мандат со тим на правници ангажирани 
со времени договори, чие работење е финансирано од страна на Високиот комесаријат за 
бегалци на Обединетите Нации - УНХЦР. Во таа смисла, мора да се напомене дека согласно 
преземените обврски, неопходно е државата од Буџетот на РМ да обезбеди финансиски 
средства за непречено функционирање на НПМ.

Заради спроведување на мултидисциплинарен пристап кон утврдување на можните 
ризици од тортура, НПМ и оваа година ангажираше надворешни соработници, стручни 
лица од разни области, со кои Националниот превентивен механизам има склучено 
Меморандуми за соработка и кои истовремено се членови на здруженија чиј делокруг на 
работа е тесно поврзан со надлежностите на Националниот превентивен механизам. Во 
таа насока, посетите на НПМ во текот на 2017-та година беа придружувани од членови на 
Здружението на психијатри, Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска 
деонтологија, 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, Комората на психолози, Здружението 
на граѓани „Легис“.

Во текот на извештајната 2017 година, беа организирани и спроведени 18 посети 
на установи и останати места на лишување и ограничување на слободата на движење, 
како и 30 посети на места каде што по различни основи се сместуваат или задржуваат 
бегалци/мигранти. Следејќи ја годишната програма за работа, Националниот превентивен 
механизам во 2017 година спроведе 13 превентивни посети на полициски станици, од кои 
12 редовни посети на ПС Велес, ПС Валандово, ПС Виница, ПС Кичево, ПС за Граничен 
надзор Сопот, ПС Македонски Брод, ПС Куманово, ПС Аеродром, ПС Драчево, ПС Свети 
Николе, ПС Битола, ПС Струмица и една последователна посета на ПС Охрид. Воедно, беа 
спроведени и три превентивни ненајавени посети на казнено поправни установи - Затвор 
Скопје, Затвор Струмица, Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка, како 
и две превентивни посети на друг вид установи - ЈЗУ Психијатриска болница Негорци – 
Гевгелија и Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола.За извршените посети и за констатираните 
состојби, НПМ изготви посебни извештаи со конкретни препораки, кои беа доставени до 
раководните лица на установите и до соодветните министерства заради преземање мерки 
и активности за отстранување на утврдените неправилности.

Во текот на извештајната година, повторно во фокусот на мониторирањето од страна 
на Националниот превентивен механизам беа местата каде што се задржуваат и сместуваат 
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бегалци/мигранти заради увидување на третманот кон овие лица, при тоа  имајќи ја предвид 
соработката на Народниот правобранител со Канцеларијата на Високиот комесаријат за 
бегалци на ОН (УНХЦР). За таа цел, НПМ во текот на година континуирано и во соработка 
со Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на ОН (УНХЦР) вршеше посети во 
Прифатните транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“, Прифатниот центар за странци „Гази 
Баба“ и ЈУ Прифатниот центар за лица баратели на азил „Визбегово“. Воедно, Националниот 
превентивен механизам ги посети и с. Лојане и с. Ваксинце, како неформални места на 
престој на бегалци/мигранти заради мониторирање на условите и третманот врз овие лица.
Надлежностите и работните задачи на НПМ тимот во текот на 2017-та година се проширија 
и во насока на посети и контакти со лицата затекнати на територијата на Република 
Македонија од периодот на косовската мигрантска криза 1998/1999 година, лоцирани во 
Визбегово и Шуто Оризари. 

Во поглед на меѓународните активности во извештајната 2017 година, претставници 
на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам земаа активно учество 
на повеќе конференции и работилници кои се однесуваа  на различни тематски содржини. 

Претставници на Националниот превентивен механизам учествуваа на сите состаноци 
во рамките на НПМ мрежата на Југоисточна Европа кои се одржаа во Белград-Србија и 
Подгорица- Црна Гора, на кои се дискутираше на теми кои се од интерес за остварување 
на мандатот на националните превентивни механизми од регионот.

Исто така, претставник на НПМ учествуваше на обука, летна школа со наслов  
„Примена на Стандардните минимални правила на Обединетите нации за третман на 
осудени лица – Мандела правила – при мониторирање на казнено-поправни установи“, што 
беше спроведена во Бристол, Велика Британија. Националниот превентивен механизам 
зема активно учество на неколку работни состаноци во Брисел- Белгија, организирани во 
рамките на активностите на Европската мрежа на национални институции за заштита на 
човековите права, како и во Казабланка, Мароко, каде се организираше тренинг сесија 
организирана од Асоцијацијата на омбудсмани на Медитеранот, на тема „Деонтологија на 
безбедносните сили и правата на мигрантите за време на миграциските движења: улогата 
на Омбудсман институциите“. На истата учествуваа претставници на омбудсман институции 
од вкупно 16 медитерански земји, како и високи претставници на повеќе невладини и 
меѓународни институции.Тренингот беше поделен во повеќе модули, на коишто учесниците 
имаа можност да го споделат своето искуство на темата и истовремено да се идентификуваат 
позитивните и негативните практики на постапување во секоја од државите.

На покана од  Високиот Комесаријат за бегалци на Обединетите нации, а во соработка 
со Европската Унија, претставници на НПМ присуствуваа на обука што се одржа во Бејрут, 
Либан, на тема „Мониторирање на имиграцискиот притвор“, а учествуваа и на обуката на 
тема „Различните алтернативи на притвор во контекст на глобалната бегалска криза“, која 
се одржа во Брисел, Белгија.

Кон крајот на годината, на покана на Омбудсман институцијата на Шпанија, претставник 
на НПМ учествуваше и на студиска посета како дел од работната група на децата мигранти 
во рамки на Асоцијацијата на Омбудсмани од Медитеранот во Мадрид, Шпанија.

Претставник на НПМ учествуваше и на Конференцијата одржана во Сараево, на тема 
„Економски и социјални права на присилно раселените лица од конфликтот во поранешна 
Југославија“, што беше организирана од Одделот за Европската социјална повелба на 
Советот на Европа,

НПМ, исто така, зема активно учество и на Европскиот форум на национални превен-
тивни механизми, одржан во Прага, Р.Чешка, организиран од страна на чешкиот Омбудсман.

Воедно, Националниот превентивен механизам присуствуваше и на работилници и 
обуки кои се организираа во државата, заедно со државни институции и органи, прет-
ставници од граѓанскиот сектор и меѓународни организации.

Претставник на НПМ учествуваше на конференцијата која се одржа во Струмица 
на тема „Улогата на општините во процесот на интеграција на бегалците во Република 
Македонија“, организирана од страна на Македонското здружение на млади правници, каде 
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беа презентирани предизвиците со кои се соочуваат општините во процесот на интеграција 
на бегалците.

Со конференција одржана во Охрид, на која присуствуваа и претставници на НПМ, 
се одбележа и заокружи завршната фаза на проектот „Зајакнување на локалните актери 
во процесот на интеграција на бегалците во Македонија“ каде што беше презентирано и 
истражување изработено во рамките на проектот.

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам присуствуваше на Консултативна работилница за Стратегијата за интеграција на 
бегалци и странци 2017 - 2027, во организација на Министерството за труд и социјална 
политика, со поддршка на Високиот Комесаријат за бегалци на Обединетите Нации.

Во текот на 2017 година, Националниот превентивен механизам организира работилница 
на тема „Состојбите со бегалците затекнати во РМ од периодот на Kосовската криза“, 
на која активно учество земаа и претставници од Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, претставници 
од судската власт, претставници на невладиниот сектор и меѓународни организации кои 
се директно вклучени во решавање на проблемите на бегалците од Kосовската криза. 
На работилницата беа презентирани заедничките заклучоци кои произлегоа од работата 
по групи на сите учесници, преку кои се предложија можни решенија за надминување и 
решавање на дел од проблемите со кои се соочуваат бегалците од Kосово. Резултатите кои 
произлегоа од работилницата понатаму беа споделени и дискутирани на работни средби кои 
Националниот превентивен механизам ги одржа со претставници на државните институции, 
како и домашни и меѓународни организации кои се активни чинители во целиот процес на 
решавање на овој повеќегодишен проблем со коj се соочуваат овие лица.

Народниот Правобранител – Национален превентивен механизам во ноември, во 
соработка со Високиот Комесаријат за бегалци на Обединетите Нации организираше Регио-
нална конференција на тема: „Интеграција на косовските бегалци, трајни решенија и 
доброволно враќање“. На конференцијата, покрај Народниот Правобранител на Република 
Македонија, учество земаа и регионални претставници на Омбудсман институции, како 
и претставници на државни органи, невладини организации и меѓународни организации 
кои ги презентираа своите искуства во однос на постапувањето во насока на решавање 
на проблемите со кои се соочуваат бегалците од Косовската криза. Притоа, за полесно 
изнаоѓање на решенија за споменатиот проблем, беше презентирано и истражување кое беше 
спроведено од ангажиран надворешен експерт кој даде посеопфатен осврт на состојбите и 
проблемите со кои се соочуваат косовските бегалци, со констатации и соодветни препораки 
за начинот на нивното решавање.

Во рамките на промотивните активности, НПМ изготви и брошура наменета за бегалците 
од Косовската криза, со назив „Трајни решенија и доброволно враќање“.





ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕШТАИ, 
ИНФОРМАЦИИ И 
ИНИЦИЈАТИВИ





www.ombudsman.mk 137

Согледувањето на состојбите со почитувањето на правата на граѓаните, освен преку 
работата по поднесените претставки, Народниот правобранител го врши и преку истражувања 
кои ги спроведува за одредени области и кои претставуваат основа за подготвување на 
Посебни извештаи во кои се детектираат слабостите на системот и врз база на нив се даваат 
конкретни препораки. Извештаите понатаму се проследуваат до надлежните институции 
со цел нивно запознавање и дејствување во насока на  надминување на констатираните 
состојби.

Истовремено, дел од работата, надвор од она што се нарекува предметно работење, е и 
следењето, како и анализирањето на законската регулатива, што резултира со поднесување 
на иницијативи за законски измени во насока на нејзино подобрување, а со единствена цел 
отстранување на пречките кои на граѓаните им го отежнуваат остварувањата на нивните 
права.

ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАИ ОД ОБЛАСТИТЕ ПРАВА НА ДЕТЕТО И 
СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Основна цел на Истражувањето на Народниот правобранител во делот на правото на 
детето на видување со родителот со кого не живее беше да се утврди каква е состојбата 
со остварувањето на неговото право на личните контакти со родителот со кого не живее, 
ефикасноста на постапувањето на надлежните центри за социјална работа, како во однос 
на заштита на ова право на детето, така и во однос на подигнување на родителските потен-
цијали за надминување на конфликтните состојби кои се одразуваат врз непреченото 
остварување на ова право на детето. Резултатите од ова истражување се содржани во 
Посебен извештај за состојбата со остварување на правото на детето на лични односи 
и контакти со родител со кој не живее (лични контакти) кој е доставен до надлежните 
институции.

Меѓу другото, овој извештај обезбеди преглед на времетрањето на постапките 
за донесување решенија од надлежните Меѓуопштински центри за социјална работа во 
врска со правото на лични односи и контакти дете-родител. Потоа, вклученоста на децата 
при донесувањето одлуки од страна на месно надлежните центри за социјална работа, 
ефикасноста во спроведувањето на решенијата за видување на Центрите за социјална 
работа, предизвиците и евентуалните мерки во случаи на непочитување на одлуката од 
страна на родител, како и мерките и активностите на Центарот за подигање на свеста за 
улогата и значењето на родителите во вршењето на родителските права и обврски.

Народниот правобранител со ова истражување, меѓу другото, констатира дека пра-
вото на детето да одржува редовни и квалитетни контакти со родителот се остварува 
со потешкотии, со што се врши повреда на едно од значајните права на детето кое има 
големо влијание врз неговиот правилен раст и развој, со што се постапува спротивно на 
Конвенцијата за правата на детето и на Законот за семејството. Исто така, утврдено е 
дека нема значителен напредок во однос на правото на детето да остварува видување со 
родителот со кого не живее на редовна основа и остварувањето на ова право многу често 
зависи од добрата волја на родителот со кого детето живее. Отсуството на механизам за 
ефикасно следење на решенијата и одлуките за остварување на правото на одржување 
на лични односи и контакти на детето со родителот со кого не живее, донесени од страна 
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на месно надлежниот центар за социјална работа е една од утврдените слабости, во кои 
спаѓа и вршењето надзор над родителското право како мерка, која многу малку се користи, 
а ретко се преземаат законски мерки спрема родителот кој го попречува одржувањето на 
контактите на детето со другиот родител, што има негативни последици  врз детето.

За надминување на овие констатации, Народниот правобранител во Посебниот 
извештај препорача во сите постапки и одлуки поврзани со правата на детето, надлежните 
центри за социјална работа и судовите при одлучување за доверување дете кај родител 
секогаш да се раководат од најдобриот интерес на детето, при што на детето кое е способно 
да формира сопствено мислење, да му обезбедат право на изразување на мислењето и да 
посветат потребно внимание во согласност со возраста и зрелоста на детето. Воедно, да се 
преземат мерки во случаи кога родителот го попречува правото на одржување на лични 
односи и непосредни контакти на детето со родителот со кого не живее и во тој контекст да 
се санкционира таквото однесување согласно закон.

Во областа на детските права посебен фокус на Народниот правобранител минатата 
година беа децата без родители сместени во Јавните установи. Со цел да ја утврди состојбата 
и условите за остварување на правата на овие деца, Народниот правобранител изврши 
посети на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца во Битола, ЈУ Дом за деца без 
родители и родителска грижа „11 Октомври“ -Скопје, како и посета на СОС Детско село –
Скопје.

 Посетите имаа за цел да се утврди каква е состојбата со сместувачките капацитети 
(просторни услови, исхраната и здравствена заштита), колкав е бројот на деца/доенчиња 
кои се сместени во овие установи, потоа каква е кадровската екипираност на установите, 
нивната соработка со надлежните институции, и во која мера се почитуваат законските 
одредби кои се однесуваат на оваа категорија на деца.

Врз основа на посетите Народниот правобранител изготви и до надлежните институции  
достави Посебен извештај за состојбата и условите за остварување на правата на децата 
без родители и родителска грижа сместени во Јавните установи за грижа во Република 
Македонија. 

Во него се дадени заклучни согледувања според кои и понатаму се применува институ-
ционалната грижа и заштита која се обезбедува за децата без родители и родителска 
грижа, наспроти тенденцијата на државата за поголемо активизирање на процесот на 
деинституционализација, кој подразбира преземање активности во насока на подготвување 
на корисниците сместени во установите за нивно враќање во биолошките семејства или пак, 
примена на некоја од формите на вонинституционална заштита (згрижувачко семејство, 
дом-семејство или мал групен дом).

Поради бројноста на децата во установите, оневозможен е индивидуалниот третман и 
пристап кон секој од децата-корисници. Неможноста за целосна посветеност во работата 
на стручниот кадар кој е мал по број, доведува до незадоволство и чувство на „несакани“, 
„проблематични деца“ кај самите корисници, но и стереотипно размислување во околината 
за овие деца како „домски деца“.

Поради горенаведеното Народниот правобранител, меѓу другото препорача да се пре-
земат мерки за подигање на квалитетот на грижата за децата и младите како корисници 
на услуги, преку континуирани активности за ефикасна деинституционализација на корис-
ниците сместени во овие установи и трансформирање на установите. 

Исто така, Народниот правобранител препорача да се поддржат формите на вонинститу-
ционална грижа со цел на децата да им се обезбеди сигурност, поддршка од страна на 
семејство, континуитет на грижата и наклонетоста, како и можност за малите деца да 
формираат долгорочна приврзаност заснована на взаемна доверба и почит на сите лица 
вклучени во домот.  

Народниот правобранител постапувајќи по предмети оформени од страна на граѓани 
и здруженија на граѓани за заштита на правата на децата од секаков вид на злоупотреба, 
а во таа смисла и од злоупотребата на дрога и други психотропни супстанции, како и од 
сознанијата дека за децата, односно лицата на возраст под 18 години кои пробале, а во 
многу случаи станале и зависни од разни видови дроги државата нема воспоставено систем 
за нивно откривање и превенирање, нема протоколи за фармаколошко и психијатриско 
лекување, не постои ни посебен медицински центар за третман на  деца зависници, а во 
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доволен број нема ниту посебно обучен кадар за работа со деца кои употребуваат дрога, 
одлучи да спроведе посебно истражување за овие состојби.

За оваа цел, Народниот правобранител подготви и достави Прашалник до Меѓу-
општинските центри за социјална работа, до секторите за внатрешна работа при Минис-
терството за внатрешни работи, до општи болници и клинички центри, Заводот за згри-
жување – Ранка Милановиќ, ВПД Тетово и до граѓански организации. Од добиените 
податоци  изготви Посебен извештај за состојбата на децата кои употребуваат дроги и други 
психотропни супстанции, кој го достави до надлежните институции со цел запознавање со 
констатациите и дејствување во насока на дадените препораки.

Од анализата на добиените одговори констатирано е дека стручните лица кои работат 
во институциите во чија надлежност е заштита на децата и нивниот најдобар интерес не 
го препознаваат ризикот на употреба на дрогата и друг вид на психоактивни супстанци кај 
децата. Исто така, институциите кои се надлежни да обезбедат соодветна грижа и нега на 
децата кои употребуваат дрога немаат доволно стручен и обучен кадар, а не постојат ниту 
доволно технички и просторни капацитети за соодветна заштита и третман на  децата кои 
употребуваат дрога и друг вид на психоактивни супстанции. 

Непостоење на соодветни советувалишта, програми за работа, како и дневни центри 
за деца кои употребуваат дрога и други психотропни супстанции на централно и локално 
ниво, како и непостоење на соодветни оддели во здравствени институции наменети за 
заштита и третман на деца кои употребуваат дрога и друг вид на супстанции претставуваат 
голем проблем при справувањето со оваа девијантна појава. Истовремено, голем проблем 
е и непостоење на соодветни програми за рехабилитација и ресоцијализација во ниту една 
од надлежните институции. 

Соодветно на ова, Народниот правобранител во Посебниот извештај препорача зајак-
нување и надградба на стручните лица во институциите во чија надлежност е заштита на 
децата и нивниот најдобар интерес, во насока на препознавање на употребата на дрогата 
и друг вид на психоактивни супстанци кај децата. За справување со оваа ситуација 
потребно е обезбедување на соодветен и стручен кадар во институциите кои се надлежни 
да обезбедат соодветна грижа и нега на децата кои употребуваат дрога со соодветни 
технички и просторни капацитети, отворање на советувалишта, создавање на соодветни 
програми за работа, како и отворање на Дневни центри за деца кои употребуваат дрога 
и други психотропни супстанции на локално ниво. Исто така, потребно е донесување на 
соодветни програми за рехабилитација и ресоцијализација во сите надлежни институции 
кои работат со деца во ризик, а во таа смисла и со деца кои употребуваат дрога и други 
психотропни супстанции. 

Во извештајната година, Народниот правобранител со финансиска поддршка на 
УНИЦЕФ и во соработка со Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ 
од Скопје, спроведе истражување за тоа каква е состојбата со вклученоста на лицата со 
попреченост во Средното образование, по што изготви и Посебен извештај за вклученоста на 
децата и младите со посебни потреби во Средните училишта, кој го достави до надлежните 
институции.

Од анализата на добиените податоци Народниот правобранител во Посебниот извештај, 
меѓу другото констатира дека законската регулатива не е целосно усогласена со одредбите 
на клучните меѓународни документи на ова поле: КПЛП, КПД и Декларацијата од Саламанка. 
Ова го вклучува правото на упис (пристап) на учениците со попреченост во редовното 
средно образование. Исто така, отсуствува механизам за системско идентификување, еви-
дентирање и следење на учениците со попреченост во редовното средно образование. 
Од една страна, тоа во голема мера ги намалува нивните образовни можности, а од друга 
страна, го отежнува планирањето на образовните политики. 

Од овие причини, а за подобрување на состојбите се препорача да се иницираат 
измени на законската регулатива за целосно усогласување на националното законодавство 
со клучните меѓународни документи на ова поле: Конвенцијата за правата на лицата 
со попречености, Конвенцијата за правата на децата и Декларацијата од Саламанка, а 
законските измени да се подготват во партиципативен процес на консултации со лица 
со попреченост и нивните семејства, граѓанскиот сектор, наставници и претставници на 
стручните тимови на средните училишта, експерти и професионалци и сл. Исто така, 
потребно е итно да се коригира законската рамка за запишување на деца со попреченост 
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во редовното средно образование, согласно меѓународните стандарди, а редовното образо-
вание треба да стане прва опција за децата со попреченост, а не исклучок. 

Уште една област беше во фокусот на истражување на Народниот правобранител 
за што подготви и до надлежните институции  достави Посебен Извештај од извршеното 
истражување за состојбите со остварувањето на правото на социјална парична помош во 
Република Македонија.

Имено, изминатите неколку години Народниот правобранител во поглед на оствару-
вањето на правата од социјална заштита, констатира низа состојби поради кои граѓаните 
не можеа да ги остварат некои од утврдените права од социјална заштита. Имено, во 
голем број случаи беше побарана интервенција од Народниот правобранител во врска со 
остварувањето на правата на парична помош, одолжување на постапките за одлучување 
по барањата на граѓаните, нередовна исплата на средства, или престанување на правото 
поради прием на парични средства преку брз трансфер на пари и неможност за остварување 
на право поради задолжение за враќање на средства. 

Од проблемите со кои се соочуваат корисниците на правата на социјална парична 
помош, Народниот правобранител, меѓу другото констатираше дека Центрите за социјална 
работа во најголем дел по барањата на граѓаните одлучуваат во законски предвидениот рок. 
Најчести причини поради кои доаѓа до одолжување на постапката за донесување решение 
во рок од 60 дена се: ненавременото доставување на електронски податоци од страна 
на Министерството за внатрешни работи и Управата за јавни приходи, немање услови за 
вршење првичен или повторен увид во домот на барателот. Исто така, евентуален застој 
најчесто се јавува поради неповрзување на социјалните броеви на граѓанинот-корисник 
со трансакциските сметки во банките, и дека Центрите за социјална работа во мал број 
случаи имаат иницирано судски постапки за враќање на неосновано примените средства, 
а мал е бројот и на склучени спогодби за доброволно враќање на средствата. 

За надминување на констатираните слабости Народниот правобранител препорача да 
се разгледаат можностите за поедноставување на постапките во поглед на прибирање на 
потребните податоци по службен пат и нивно навремено доставување до надлежните центри 
заради одлучување во законски рок, како и да се обезбедат материјално-технички, канце-
лариски и други услови за теренско работење на службените лица, вршење на навремени 
увиди и поголема теренска видливост на стручните лица кои надлежно одлучуваат по 
барањата за социјална помош. Една од препораките е почитување на законските рокови 
за забрана за остварување на правото на социјална помош и непречено продолжување на 
користење на правото по истекот на рокот за забрана.

ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА

Следењето на прописите (со измените и дополнувањата на Законот за народниот 
правобранител, кои започнаа да се применуваат во март минатата година, за оваа цел 
предвидено е формирање на посебен Оддел) беше, исто така дел од вонпредметното рабо-
тење на Народниот правобранител. Од оваа активност произлегоа неколку иницијативи за 
законски измени чија цел е подобрување на прописите во насока на поефикасно остварување 
на правата на граѓаните. 

Така, за надминување на проблемите со кои се соочуваат граѓаните кои не се запишани 
во матичната книга на родени, односно на лица кои се без правно признат идентитет, лично 
име и презиме, адреса на живеење и без единствен матичен број, Народниот правобранител 
поднесе Иницијатива за измени и дополнувања на Законот за вонпарнична постапка. Со 
оваа иницијатива предложено е да са востанови посебна глава-Постапка за утврдување 
на време и место на раѓање, со што може да се очекува надминување на проблемите на 
горенаведените лица, односно би се уредиле прашањата на поведувањето на постапката, 
прибирањето на известувањата за лицата, судското рочиште и изведувањето на доказите, 
донесувањето на одлуката и нејзиното доставување до органот надлежен  за водење на 
матична евиденција заради остварување на правото на упис. Исто така, со измената би 
требало да се определи и рокот во кој судот ќе ја донесе одлуката, како и можноста за 
ослободување од судска такса на овие лица.
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Следејќи ги прописите од областа на здравствената заштита Народниот правобранител 
оцени дека има потреба од измени и дополнувања на Законот за здравствено осигурување 
во делот каде се уредува можност од ослободување од плаќање на партиципација. 
Имено, постојните одредби се дискриминирачки од причина што законот од плаќање 
на партиципација ги ослободува корисниците на постојаната парична помош, но не и 
корисниците на социјална помош. Оттука, Народниот правобранител смета дека со оглед 
на тоа што социјалната заштите е систем на мерки една од нив треба да биде и можноста 
тие да бидат ослободење од плаќање на партиципација за болничко лекување.

Владата го извести Народниот правобранител дека ресорните министерства дале 
поддршка за предложените измени и дополнувања.

Народниот правобранител до Владата на Република Македонија достави Иницијатива 
за измени и дополнувања на Законот за лекови и медицински средства, која се однесуваше 
на таканаречениот паралелен увоз на лекови, затоа што споредувајќи ја постапката помеѓу 
редовниот и паралалениот увоз утврди недостатоци кои го ставаат под сомнеж квалитетот 
на лековите.

Од овие причини Народниот правобранител побара да се направат неколку законски 
измени. И тоа да се предвиди стручна проценка на лекот од страна на Комисијата и постапка 
како што е предвидена и кај редовниот увоз на лекови, да се воспостави регистар на 
лекови од паралелен увоз. Понатаму, да се контролира секоја увезена серија, да се отфрли 
можноста од давање на привремено одобрение, но и да се усогласат одредбите на целиот 
закон, а особено на постапката за паралален увоз со регулативата на Европската Унија во 
врска со производството и пуштањето во промет на лековите.

Народниот правобранител по сопствена иницијатива, а врз основа на констатираната 
состојба за повреда на правата на голем број граѓани, согласно своите овластувања до 
Владата на Република Македонија достави Иницијатива за изменување и дополнување 
на Законот за даночна постапка и Законот за даноците на имот. Во оваа иницијатива 
побара да се усогласи законодавството, со цел Управата за јавни приходи, Градот Скопје и 
општините решенијата за присилна наплата врз парично побарување по сметка кај банка 
што му припаѓа на физичко лице задолжително да ги изготвуваат на начин што: ќе ги 
почитуваат ограничувањата на извршувањето, односно да не се одзема повеќе од една 
третина од плата или од пензија, извршувањето да не може да се спроведува врз примања 
по основ на социјална заштита, инвалиднини, еднократна парична помош, детски додаток 
и сл., да се почитува достоинството на должниците и нивните семејства и извршувањето 
да биде поповолно за нив. 

Согледувајќи ги проблемите со малолетничките бракови, а со цел нивно намалување/
анулирање, Народниот правобранител до Владата достави Иницијатива за измени и допол-
нувања на Законот за семејство, Кривичниот законик и Законот за средно образование. 
Така, за Законот за семејство предложено е да се дополни до одредба со која ќе се забрани 
живеењето на малолетниците во вонбрачна заедница, а во Кривичниот законик измени 
на одредбата во која сега не е санкционирана состојбата кога полнолетно лице живее во 
заедница со лице кое наполнило 16 години, а не наполнило 18 години, со и без согласност 
на родителот. Исто така, Народниот правобранител смета дека од големо значење за 
решавање на проблемот со малолетничките бракови ќе биде и измената на Законот за 
средно образование каде треба да се воспостави обврска за родителите да пријават 
кога нивните деца го напуштаат образовниот процес поради формирање на брачна или 
вонбрачна заедница на нивното дете.

Народниот правобраните за оваа иницијатива доби информација од Владата дека 
истата е поддржана од ресорните министерства.

Утврдувајќи дека постојните законски норми од Законот за заштита на децата кои се 
однесуваат на надоместок за трето дете, со кое е предвидено дека овој дадаток и следува 
само на мајката, но не и на таткото создаваат нееднаквост и правна несигурност, Народниот 
правобранител до Министсртвото за труд и социјална политика достави Иницијатива 
за измени и дополнувања на овој Закон. Имено, Народниот правобранител смета дека 
е потребно соодветно изменување и дополнување, на начин што ќе се прецизира и ќе 
се уреди правото на остварување на овој родителскиот додаток подеднакво на двајцата 
родители, односно или мајката или таткото да може да остварува право, доколку ги 
исполнува законски предвидените услови, како и да се разгледа можноста од изнаоѓање 
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на соодветно законско решение за родител кој е корисник на право од социјална заштита 
да може да остварува право на родителски додаток за трето дете.

Во извештајната година, Народниот правобранител до Уставниот суд достави предлог 
за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на советот на Општина Маврово 
и Ростуше со која им се наметна обврска на сопстевниците на викенд куќите да плаќаат 
надоместок од 600,00 денари за чистење на снег на локалните патишта и улици во зимскиот 
период.

Имено, Народниот правобранител констатира дека Советот нема надлежност за доне-
сување на ваква одлука, како и тоа дека одлуката спротивно на Уставот предизвикува 
нееднаквост на граѓаните, односно дека тие се дискриминирани бидејќи истата не се 
однесува и за лицата кои живеат во селата Маврови Анови, Маврово и во Ростуше.



КОМУНИКАЦИЈА И 
СОРАБОТКА НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ СО 
МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛА И 
АСОЦИЈАЦИИ
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Народниот правобранител и оваа извештајна година активно учествуваше на средбите 
и настаните кои се организираа од страна на асоцијациите и мрежите на омбудсмани.

Во април се одржа конференција по повод отпочнување на новиот проект на Советот на 
Европа, чија цел е создавање на мрежа на Националните превентивни механизми (НПМ) во 
Европската Унија и пошироко, како и хармонизација на работата на НПМ телата во Европа. 
Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија, а дводневната конференција се 
одржа во седиштето на Советот на Европа во Стразбур, Република Франција. Во текот на 
двата работни дена, на конференцијата се дискутираше за јакнење на улогата на НПМ 
во заштитата на човековите права во местата на лишување од слобода, но и нивната 
функционалност на терен. Вториот координативен состанок во рамките на овој проект се 
одржа два месеца подоцна кога јавно се разгледуваа и дискутираа Европските миграциски 
правила.

Во организација на Комисијата за борба против расизам и нетолеранција – ЕКРИ, 
при Советот на Европа во Стразбур се одржа семинар за специјализираните тела на 
тема „Ревизија на Генералната препорака број 2 или (GPR) No.2“, на кој учествуваше и 
претставник на Народниот правобранител. Низ неколкуте сесии на овој дводневен семинар 
преку повеќе дискусии беа опфатени позитивните и негативните предлози од работната 
група за изработка на нацрт текстот на втората Генерална препорака на ЕКРИ Комитетот, 
која се однесува на „Специјализираните тела за борба против расизам, ксенофобија, 
антисемитизам и нетолеранција на национално ниво“.

Промоцијата како дел од Париските принципи и нејзината примена во работата на 
Националните инстутуции за заштита на човековите права, соработката со цивилниот 
сектор, како и примената во работата на Одржливите развојни цели, беа дел од темите 
на Академијата која во организација на Европската мрежа на национални институции за 
човекови права (ENNHRI) и ОБСЕ/ОДИХР се одржа во Познан, Република Полска, а на која 
учествуваше и преставник на Народниот правобранител. 

На Академијата, меѓу другото се разменија искуства во поглед на работата со лицата 
со посебни потреби, правата од областите на социјалната заштита, половата еднаквост, 
како и за начините и потребата од размена на информации во рамките на ЕННХРИ.

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на семинар и на Генералното 
собрание на Европската мрежа на национални институции за човекови права, што се одржа 
во ноември во Брисел, Белгија.

Во рамките на Собранието се избра алтернативниот член на Поткомитетот за акреди-
тација при Глобалната алијанса на национални институции за човекови права (ГАНХРИ), а 
се усвои и одредба за зголемување на членарината на земјите членки на оваа мрежа, со цел 
зголемување на нејзината ефикасност и проактнивност на проектен план. 

Народниот правобранител г. Иџет Mемети, во својство на набљудувач на Управниот 
одбор на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија, (ФРА), за првпат учеству-
ваше на дводневниот состанок на Одборот, што се одржа во декември во Виена, Австрија.

Во рамки на дводневната средба, г. Иџет Мемети оствари состанок со претставници 
на раководната структура на Агенцијата, г. Јоанис Димитракопулос, шеф на Одделението 
за еднаквост и права на граѓаните и г. Андреас Акардо, шеф на Кабинетот на директорот 

СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И ТЕЛА
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на Агенцијата, при што беше запознаен со активностите на ФРА на полето на човековите 
права и слободи. На одделна средба разговараше и со директорот на Агенцијата, г. Мајкл 
Офлаерти со кого ги договори идните активности по однос на вклучувањето на Република 
Македонија во работењето на Агенцијата, како и неговата посета на земјата во втората 
половина на 2018 година.

Правобранителот, г. Мемети искажа благодарност што на Република Македонија и 
е укажана чест да стане прва земја набљудувач од регионот на Западен Балкан, како и 
лична почестеност што е токму тој избран да ја врши оваа исклучително значајна улога 
за државата.

На дводневниот состанок учествуваа претставници на сите земји - членки на ЕУ и 
се дискутираше за сработеното на Агенцијата во 2017 година, но и за идните активности 
предвидени за 2018 година, како и долгорочно во четиригодишниот период до 2022 година.

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на дводневен настан во Буку-
решт, Република Романија во рамките на кој се одржа Генералното собрание на Европ-
скиот Омбудсман Институт (ЕОИ), како и конференцијата за човековите права, по повод 20 
години постоење на Омбудсман институцијата во Романија.

Во рамките на Генералното собрание на ЕОИ се реизбраа старо - новите членови на 
ова меѓународно тело т.е управувачкиот одбор, надзорниот одбор, генералниот секретар 
итн.

За време на конференцијата која беше поделена во два дела и на која се дискутираше 
за политичката независност на националните институции за човекови права, како и за 
улогата што овие институции ја имаат во елиминирање на дискриминацијата, свое излагање 
имаше и претставникот на Народен правобранител на РМ, зборувајќи за независното функци-
онирање на институцијата во Република Македонија.

СОРАБОТКА НА ЕВРОПСКО НИВО

Заштитата на правата на бегалците повторно го привлече вниманието на омбудсманите 
во регионот, па така во организација на Големото собрание на Турција и канцеларијата на 
Омбудсманот во Анкара, Република Турција, се одржа четвртиот симпозиум на Омбудсман 
институциите посветен на бегалската криза. Народниот правобранител г. Мемети во своето 
излагање говореше за почитувањето на правата на лицата во транзит и подготвеноста на 
државите да го испочитуваат докрај принципот на солидарност. Тој потенцираше дека и 
покрај многубројните предупредувања за ризиците и предизвиците, неводењето сметка и 
неодговорните политики на државите резултираа  со масовни прекршувања на правата на 
бегалците и мигрантите и до создавање директни ризици по нивната безбедност, но и по 
безбедноста на државите и граѓаните. 

По повод одбележувањето на јубилејот, 25 години постоење на Народен правобранител 
во Република Хрватска, Народниот правобранител зеде учество на меѓународна конференција 
организирана во таа чест каде, меѓу другото стана збор и за актуелни теми како што се 
сузбивањето на тероризмот и слободата на говорот, а се дискутираше и за создавање на 
амбиент за заеднички живот на различните заедници, за почитувањето на различностите и 
интегративните процеси.

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на настан организиран по 
повод промоција на Посебниот извештај на Омбудсманот на Грција за миграциските текови 
и заштитата на правата на бегалците. Дводневниот настан се одржа во Атина. На настанот 
беше презентирана состојбата со бегалците и остварувањето и заштитата на нивните 
права, условите во бегалските кампови, како и предизвиците со кои се соочува земјата 
од почетокот на бегалската криза, па се до денес. Дискусијата помеѓу Омбудсманите од 
регионот опфати повеќе теми, меѓу кои зајакнување на соработката помеѓу релевантните 
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национални институции на регионално ниво, како и зголемување на протокот на инфор-
мации помеѓу нив. На настанот беа договорени иницијални заеднички активности, во 
насока на зајакнување на капацитетите на институциите преку размена на искуства.

Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на Меѓународна конференција, 
која се одржа во Љубљана, Република Словенија, а на која се зборуваше за „Учеството 
на јавноста во донесувањето на прописите кои се однесуваат на животната средина“, 
организирана од страна на канцеларијата на Народниот правобранител на Словенија.

На Конференцијата омбудсманите од поранешните југословенски простори - Македо-
нија, Хрватска, Словенија, Босна и Хецеговина, Косово, Србија и Црна Гора потпишаа 
Декларација за соработка во областа на животната средина и човековите права и формираа 
мрежа на Омбудсманите за заштита на животната средина и човековите права, во рамките 
на која ќе се разменуваат знаења и најдобри практики, а преку која се обврзаа да создадат 
предуслови за поблиска соработка во сферата на заштитата на животната средина.

Договорено е првата година од претседателството на Словенија со мрежата, сора-
ботката да се развива преку редовни годишни состаноци, конференции или средби на 
претставници на мрежата, тематски средби, заеднички посети на деградираните области, 
размена на знаења и вештини, како и документи, информации и извештаи. Во Декларацијата, 
исто така,се истакнува дека правото на здрава животна средина е едно од основните 
човекови права (трета генерација), чие остварување бара донесување на системски мерки 
во сите земји и дека прашањата за безбедна, здрава и прифатлива средина е важно за 
сите соседните земји, а особено на прекуграничната и глобалната животна средина.

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на дводневен настан во Истан-
бул, Република Турција во чии рамки се одржа меѓународна конференција на омбуд-
сманите од Европа, Азија и Африка посветена на улогата и ефикасноста на Омбудсман 
институциите и проблемите со кои истите се соочуваат при постапувањето по претставки. 
На конференцијата свои презентации имаа омбудсмани од повеќе земји, зборувајќи за 
важноста што националните институции за човекови права ја имаат во нивните земји, во 
заштита на човековите права и слободи.

Покрај конференцијата, во текот на вториот ден се одржа и состанок на Управувачкиот 
одбор на Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори на Медитеранот (АОМ), на кој се 
разгледуваа досегашните реализирани активности на Асоцијацијата, се усвои новиот 
план за работа за 2018 година, а се договорија и првичните чекори за одржување на 
конференцијата во Скопје во 2018 година, кога ќе се одбележат 10 години од постоењето 
на Асоцијацијата, но и 20 години од постоењето на институцијата Народен правобранител 
на Република Македонија.

За важноста од одржување на конференцијата во Скопје, зборуваше и Народниот 
правобранител, фокусирајќи се на свеченото одбележување на два јубилеја, десет години 
од основањето на АОМ и 20 години од формирањето на институцијата Народен право-
бранител во Република Македонија.

Претставник од канцеларијата на Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам, во октомври 2017 година учествуваше на тренинг сесија организирана од Асо-
цијацијата на омбудсмани на Медитеранот во Казабланка, Мароко на којашто домаќин 
беше Медијаторот на Кралството Мароко. Темата на тренинг сесијата беше „Деонтологија 
на безбедносните сили и правата на мигрантите за време на нивните миграциски движења: 
улогата на омбудсман институциите“, а на истата учествуваа претставници на омбудсман 
институции од вкупно 16 медитерански земји, како и високи претставници на повеќе 
невладини и меѓународни институции.Тренингот беше поделен во повеќе модули, на 
коишто учесниците имаа можност да го споделат своето искуство на темата и истовремено 
да се идентификуваат позитивните и негативните практики на постапување во секоја од 
државите.
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Број % 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 70 2,17

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 3,52 152 4,71

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 53 1,64

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 15,28 576 17,87

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 6,49 157 4,87

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 4,11 199 6,17

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 11 0,34

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 2,2 101 3,13
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 3,58 138 4,28

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 17 0,53

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 2,81 119 3,69

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 4,37 158 4,90

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 22 0,68

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 27,52 510 15,82

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 4,61 125 3,88

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 8,19 282 8,75

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 5,25 264 8,19

Деца и лица со посебни 
потреби

10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4 5 0,16

Попис 12 0,28 3 0,07

Избирачки права 90 2,11 42 1,11 78 1,84 2 0,05 65 1,72 25 0,78

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 4,5 240 7,44

ВКУПНО: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3224 100

2017

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

201620142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

 Преглед бр.1

Во извештајната година Народниот правобранител работеше по вкупно 4.185 прет-
ставки од кои во извештајниот период беа примени 3.223 од 3.387 подносители (граѓани 
-подносители, организации, здруженија), а останатите 962 беа пренесени од претходната 
година.

Најголем број претставки 2.288 беа примени лично од подносителите во канцелариите 
на Народниот правобранител, по пошта 540, по електронска пошта 177, преку веб-страницата 
134, по телефонско јавување 33, по телефакс 2, а 49 претставки се формирани по сопствена 
иницијатива.

Народниот правобранител продолжи со непосредниот прием на граѓани во канцеларијата 
во Скопје, како и во канцелариите во Битола, Кичево, Тетово, Куманово, Штип и Струмица, при 
што ги советуваше на кој начин и пред кој орган можат да побараат заштита или остварување 
на правата, во оние органи кога согласно надлежностите Народниот правобранител не може 
да покрене постапка во врска со нивните барања. 
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Констатацијата дека граѓаните се повеќе го препознаваат Народниот правобранител 
како орган пред кој може да се обратат за совет или за заштита на нивните права се 
потврди и оваа година. За таа цел, а имајќи ги предвид зачестените случаи на обраќање 
на граѓаните поради неможност од финансиски причини да ангажираат адвокат, Народниот 
правобранител ја повторува препораката за зајакнување на системот за бесплатна 
правна помош, со цел истата да ја исползуваат оние граѓани кои се во тешка и неповолна 
материјална и финансиска состојба и кои поради тоа не можат да си дозволат ангажирање 
правен застапник во судска или управна постапка.

Штип
4% Тетово

12%

Струмица
6%

Скопје
57%

Кичево
5%

Куманово
7%

Битола
9%

Оваа извештајна година канце-
ларијата на Народниот правобрани-
тел во Скопје постапуваше по 
1.854 претставки, канцеларијата во 
Тетово по 371, во Битола по 296, во 
Куманово по 216, во Струмица по 
190 во Кичево по 155,и во Штип по 
142 претставки.

Од вкупно 3.223 примени претставки во 2017 година, најголем број од нив 1.496 или 
46,42% се однесуваат на повреда на правата од страна на јавните служби и установи, 
1.017 или 31,55% се однесуваат на повреда на правата од страна на централната власт, 
во 279 претставки или 8,66% се повредени правата од страна на локалната власт, во 144 
претставки или 4,47% се повредени правата од страна на правните лица, во 39 претставки 
или 1,21% имаше повреда на правата, како од централната, така и од локалната власт, а во 
248 претставки или 7,69% подносителите се жалат на повреда на правата од други субјекти.

Слика бр.1

248

14961496

279

144

1017

39

Друго

Јавни служби и установи

Локална власт

Правни лица

Централна власт

Централна и локална власт

Графикон бр.1

Оваа извештајна година бројот на граѓани-подносители кои се изјасниле за својата 
етничка припадност е намален за 10%. Дури 1.350 граѓани или 41,91% од граѓаните кои 
поднеле претставка не ја декларирале етничката припадност. Анализата на податоците 
покажува дека ваква состојба е нотирана кај безмалку сите области, особено во неколку. 
На пример, во областа недискриминација и соодветна и правична застапеност од вкупно 70 
претставки, во 50 граѓаните не ја декларирале припадноста. Во полициските овластувања 
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Недискриминација и соодветна 
и правична застапеност 70 1 20 69 10 2 1 2 3 1 50

Полициски овластувања 152 1 6 6 173 88 23 4 2 1 54 1

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 53 1 16 37 12 11 1 3 1 2 7

Правосудство 576 1 1 13 567 216 97 3 9 2 3 7 16 212 2

Социјална сигурност и заштита
157 3 5 150 52 37 1 13 1 3 43

Работни односи 199 2 11 214 79 5 2 1 1 126

Станбени односи 11 11 3 2 6

Здравствена заштита 101 3 6 92 20 6 35 1 1 29

Пензиско и инвалидско 
осигурување 138 1 5 132 57 17 1 4 1 3 48 1

Образование, наука, култура и 
спорт 17 1 1 15 8 7

Права на децата 119 11 13 148 26 7 8 1 3 103

Урбанизам и градба 158 2 21 152 53 8 4 1 8 78

Животна средина 22 1 24 8 1 15

Финансии 510 2 509 248 166 2 11 1 13 68

Имотно-правни односи 125 1 3 125 54 8 1 1 1 5 55

Потрошувачки права 281 7 300 126 25 10 2 1 3 132 1

Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови 264 1 18 14 251 15 15 8 4 209

Лица со посебни потреби 5 1 4 1 3

Избирачки права 25 25 9 16

Друго 240 5 1 22 223 96 32 1 2 1 89 2

ВКУПНО: 3223 12 49 166 3221 1181 459 9 117 5 14 14 65 1350 7

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

 Преглед бр.2

и граѓански состојби од вкупно 205 претставки, во 61 претставка не ја навеле етничката 
припадност, во областа работни односи во 126 случаи не се изјасниле. Слично е и со 
ранливите групи граѓани во областа Права на детето и лица со посебни потреби каде 
што од вкупно 124 претставки  дури во 106 подносителите не ја декларирале етничката 
припадност. 

Народниот правобранител имајќи ги предвид областите во кои граѓаните бараат 
заштита, а при тоа сакаат во образецот за претставка да не фигурира нивната етничка 
припадност констатира дека граѓаните стравуваат дека доколку ја искажат својата етничка 
припадност тоа ќе претставува поголема пречка за остварување на своите права.

Од вкупниот број подносители на претставки 58,09% или 1.871 граѓани се изјасниле 
за нивната етничка припадност. 
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Најголем број од граѓаните кои се изјасниле се Македонци 1.181 или 36,67%, 459 или 
14,25% се припадници на албанската етничка заедница, 117 или 3,63% се припадници на 
ромската етничка заедница; 65 или 2,02 % се припадници на турската етничка заедница; 
14 или 0,43% се Власи, исто толку се изјасниле како Бошњаци; 9 или 0,28% се Срби; 7 или 
0,22% се припадници на другите етнички заедници, а најмал број претставки 5 или 0,16% 
се од граѓани подносители кои се изјасниле како Македонци-Муслимани. 

Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број прет-
ставки се од подносители од Скопје, односно 1.291, потоа следат претставки на подносители 
од: Тетово, Битола, Куманово, Струмица, Кичево, Штип, 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 2016 год. 2017 год. Град/Држава 2016 год. 2017 год.
Берово 6 2 Неготино 17 20

Битола 359 233 Охрид 88 77

Богданци 3 5 Пехчево 2 5
Валандово 4 5 Прилеп 71 62
Велес 39 43 Пробиштип 11 11
Виница 9 7 Радовиш 12 29

Дебар 12 15 Ресен 15 7
Делчево 5 4 Скопје 1289 1291

Демир Хисар 8 5 Струга 32 20

Демир Капија 3 3 Струмица 190 171
Дојран 1 1 Свети Николе 13 12
Гевгелија 18 21 Тетово 622 306

Гостивар 123 102 Штип 146 119

Злетово 3 Австрија 1

Кавадарци 38 40 Босна и Херцеговина 1

Кичево 144 134 Бугарија 1

Кочани 39 25 Германија 2

Кратово 5 4 Полска 1

Крива Паланка 22 20 Србија 8 4

Крушево 9 8 Словенија 1
Куманово 251 228 Турција 1

Македонска Каменица 2 1 Унгарија 1
Македонски Брод 14 13 Црна Гора 1
Маврово 1 Не е избран град или 

држава 135 166

3775 3223

П Р Е Г Л Е Д

НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ

ВКУПНО :  
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Најголем број претставки беа примени од областа на: правосудството 576 или 
17,81%; од финансиите и финансиското работење 510 или 21,87%; од потрошувачките 
права (комунални и други надоместоци) 281 или 12,05%, од казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи 264 или 11,32%; од работните односи 155 или 6,65%; 
урбанизам и градба 158 или 6,78%; од социјалната заштита 157, односно 6,73%; од 
областа на заштитата на правата при полициски овластувања 152 или 6,52%; пензиското 
и инвалидското осигурување 138 или 5,92%; од имотно-правната област 125 или 5,36%; 
заштитата на правата на децата 119 или 5,10%; здравствената заштита 101 или 4,33%; 
недискриминацијата и соодветната и правична застапеност 70 или 3,00%; граѓанските 

ПОДАТОЦИ ПО ОБЛАСТИ
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 70 89 20 90 1 47 1 31 21 6 4 75 15

Полициски овластувања 152 179 85 237 1 6 109 3 27 15 2 10 130 107

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи 53 53 46 99 1 29 22 16 4 2 49 50

Правосудство 576 580 177 753 2 1 459 1 114 112 2 1 574 179

Социјална заштита 157 155 58 215 3 115 56 46 2 8 1 163 52

Работни односи 199 225 54 253 2 119 13 50 30 6 14 2 168 85

Станбени односи 11 11 4 15 13 0 13 2

Здравствена заштита 101 98 19 120 3 60 1 35 24 7 4 92 28

Пензиско и инвалидско 
осигурување 138 137 27 165 92 1 41 33 1 7 1 127 38

Образование, наука, 
култура и спорт 17 16 10 27 1 6 16 14 2 20 7

Права на децата 119 161 12 131 11 58 7 50 40 8 2 1 113 18

Урбанизам и градба 158 173 48 206 2 116 2 26 20 4 2 144 62

Животна средина 22 25 3 25 18 1 2 1 1 21 4

Финансии 510 511 158 668 151 1 470 447 5 18 604 64

Имотно-правни односи 125 128 34 159 1 89 1 41 32 1 8 124 35

Потрошувачки права 281 307 48 329 224 1 2 50 31 4 15 262 67

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови 264 265 53 317 1 18 156 19 55 46 5 4 1 227 90

Деца и лица со посебни 
потреби 5 4 1 6 1 2 1 2 1 1 5 1

Избирачки права 25 25 26 51 28 11 5 5 1 38 13

Друго
240 245 79 319 5 1 167 3 38 36 1 1 3 1 212 107

ВКУПНО: 3223 3387 962 4185 12 49 2058 1 57 1137 970 63 104 10 1 0 3161 1024

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2017 ПО ОБЛАСТИ
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 Преглед бр.4
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Недискриминација и соодветна и правична 
застапеност

Полициски овластувања

Граѓански состојби и други внатрешни работи

Правосудство

Социјална заштита

Работни односи

Станбени односи

Здравствена заштита

Пензиско и инвалидско осигурување

Образование, наука, култура и спорт

Права на децатаПрава на децата

Урбанизам и градбаУрбанизам и градбаУрбанизам и градба

Животна срединаЖивотна срединаЖивотна средина

Финансии и царинаФинансии и царинаФинансии и царина
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Казнено-поправни и воспитно-поправни установипоправни установипоправни установи

Деца и лица со посебни потребиДеца и лица со посебни потребиДеца и лица со посебни потреби

Избирачки праваИзбирачки праваИзбирачки права

Друго

Примени претставки по области

2017

Графикон бр.2

Во делот на недискриминацијата и соодветната и правичната застапеност беа примени 
70 претставки, при што се бараше заштита од дискриминација по сите основи. Најголем 
број, односно 17 се однесуваат на вознемирување на работно место, 9 се однесуваат на 
дискриминација по етничка припадност, а 6 се однесуват на дискриминација по основ на 
здравствена заштита. Од вкупно 90 претставки по кои постапуваше Народниот правобранител 
(20 претставки се префрлени од претходната година), во 31 случај е констатирана повреда, 
по што достави укажувања и препораки до надлежните органи. Во 21 случај беа прифатени 
укажувањата и препораките на Народниот правобранител, а за 4 случаи се чека одговор. 
Во 6 случаи Народниот правобранител ја запре постапката, затоа што по констатирана 

состојби и други внатрешни работи 53 или 2,27%; избирачки права 25 или 1,07%, 
животната средина 22 или 0,94%; образованието, науката, културата и спортот 17 или 
0,73%; станбените односи 11 или 0,47%; деца и лица со посебни потреби 5 или 0,21%; 
како и од други области за кои беа примени 240 или 10,29% претставки.
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Графикон бр.3

2010
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2012

2013

2014

Во однос на претставките од областа на правата на детето и лица со посебни потреби, 
од вкупно 124 претставки, 42 или 33,87% се однесуваат на права на детето во семејството, 
односно за остварување на лични односи и непосредни контакти со родителот со кого 
не живее, 30 претставки или 24,19% се однесуваат на повреда на правото на основно и 
средно образование, 9 или 7,26% за здравствена заштита, 9 или 7,26% се однесуваат на 
насилство врз децата во семејството, градинка, училиште, установа за згрижување и друг 
орган/установа, 7 или 5,65% се однесуваат за паричен надоместок за дете, исто толку 
претставки 7 или 5,65% се за матична евиденција на деца, 5 или 4,03%, се однесуваат 
на права при згрижување и воспитание на децата во установа, исто толку 4 или 3,23% 
претставки за информации штетни по раст и развој на децата, 1 или 0,81% претставка 
за повреда на права поради добивање на стипендии и кредити, 6 или 4,84% претставки 
кои се однесуваат на повреда на други права на децата, 1 или 0,81% претставки кои се 
однесуваат на приспап до услуги, а во 3 претставки или 1,61% Народниот правобранител 
даде правен совет со цел остварување на правата на децата. 

Народниот правобранител забележува дека нема напредок во однос на остварување 
и заштита на правата на децата/лица со попреченост во ниту една од  областите, особено 
во образованието каде неспорно се констатира дека, ниту во редовното основно, ниту 
во средното образование нема ефикасна и реална инклузија на децата и младите со 
попреченост. Институционалната форма на згрижување на децата без родители и родителска 
грижа не обезбедува целосна и соодветна заштита, ниту пак, придонесува детето да се 
чувствува и расте како децата кои растат во семејство. Се уште нема ефикасно решение за 
пристапот до права и ефикасна заштита за децата чие раѓање не е запишано во матичната 
книга на родените и овие деца се под постојан ризик од секаков аспект, а за децата кои 
злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции државата нема воспоставено сис-
тем за рано откривање и превенирање, протоколи за соодветно лекување, ниту посебен 
медицински центар за третман на деца кои употребуваат дрога.

2015

2016

2017

2009

2008

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

Пристап до услуги

Стипендии и кредити

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 во установи

Здравствена заштита на деца

Семејни права (лични контакти со родител, роднина, право 
на издршка, старателство)

Заштита на дете од насилство (семејство, градинка, 
училиште, установа за згрижување и др.орган/установа)

Образование-основно и средно

ПОСТАПУВАЊЕ

Од вкупно 4.185 претставки по кои се 
постапуваше во 2017 година, постапката е 
завршена по 3.161 или во 75,53% случаи, 
додека по 1024 претставки или 24,47% 
постапката е во тек. (Слика бр.2)

Од завршените 3.161 постапки, во 
970 случаи или 30,69% Народниот право-
бранител констатира повреди на човековите 
слободи и права и интервенираше со цел 
отстранување на повредите, односно оства-
рување на правата на граѓаните-подноси-
тели, при што неговите интервенции беа 
прифатени. Во 63 или 1,99% случаи Народ-
ниот правобранител утврди повреди и ги 
презеде сите законски дејствија, во 591 
случаи или во 18,70% не е покрената пос-
тапка, а за 1.537 предмети или во 48,62% 
случаи постапката е запрена. (Слика бр.3)

Слика бр.2

75,53%

24,47%

Завршени претставки - 75,53

Претставки останати во работа -24,47%

Графикон бр.4
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Слика бр.4
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5,25%

2,03%

39,939393%%%

3030,,46%

8,808080%

0,343434%
111,35%

0,17%
9,64%

2,03%

Во тек е судска постапка - 555,25%

Од дејството или последната одлука поминало повеќе од Од дејството или последната одлука поминало повеќе од Од дејството или последната одлука поминало повеќе од 1
година - 2,03%

Не е надлежен да постапува Не е надлежен да постапува Не е надлежен да постапува - 39,93%

Не се работи за повреда на уставните и законските права Не се работи за повреда на уставните и законските права Не се работи за повреда на уставните и законските права -
30,46%

Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката -
8,80%

Се злоупотребува правото на поднесување претставка Се злоупотребува правото на поднесување претставка Се злоупотребува правото на поднесување претставка - 0,34%

Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното 
испитување не би можел да даде соодветни резултатииспитување не би можел да даде соодветни резултатииспитување не би можел да даде соодветни резултати-1,35%

Решени на друг начин - 0,17%

Правен совет - 9,46%

Анонимни претставки - 2,03%

Слика бр.3

18,70%

48,62%

30,69%

1,99%

Не е покрената постапка - 18,70%

Запрена постапка - 48,62%

Утврдени повреди по кои е постапено - 30,69%

Утврдени повреди по кои НП ги презел сите законски 
дејства - 1,99%

Податоците покажуваат дека и оваа година се уште е голем бројот на претставки по 
кои не е покрената постапка, што ја потврдува констатацијата за потребата од промоција 
на човековите слободи и права, и запознавање на граѓаните со институцијата Народен 
правобранител, се со цел поголема информирност на граѓаните за нивните права, начинот 
на заштита на истите, како и за надлежностите на Народниот правобранител. 

Од 591 претставки по кои не е покрената постапка, во 236 или 39,93% случаи Народниот 
правобранител не е надлежен да постапува, а во 180 или 30,46% случаи не се работи за 
повреда на уставните и законските права. Понатаму, во 53 или 8,97% случаи претставката 
не беше комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката, во 31 или 5,25% случаи 
во тек е судска постапка, во 12 случаи или 2,03% од дејството или последната одлука 
поминало повеќе од 1 година, 8 предмети или 1,35% се работи за помалку значајни случаи 
кои и по завршувањето на испитувањето не би можело да даде соодветни резултати, 12 или 
2,03% случаи беа анонимни, и  во 1 или 0,17% предмет е решен на друг начин. 

Народниот правобранител во 57 случаи или 9,46% 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.4) 
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Слика бр.5

85,88%

14,12%

Покрената постапка - 85,88%

Не е покрената постапка - 14,12%

Во 2017 година од вкупно 4.185 прет-
ставки, Народниот правобранител покрена 
постапка, по 3.594 или 85,88% претставки, 
а по 591 претставки или 14,12% не покрена 
постапката. (Слика бр.5) 

Од вкупно 3.594 претставки по кои 
Народниот правобранител покрена пос-
тапка, во 2.570 или 71,51% постапките 
се завршени, а по 1024 претставки или во 
28,49% случаи постапката е се уште во тек.

КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ

Од вкупно 3.594 предмети по кои Народниот правобранител постапуваше, во 1.137 или 
31.64% случаи беа констатирани повреди на човековите слободи и права на граѓаните. Од 
нив во 970 случаи (85,31%) органите на државната управа, другите органи и организациите 
со јавни овластувања ги прифатија интервенциите на Народниот правобранител, за 104 
случаи (9,15%) постапката е се уште во тек, а во 63 случаи (5,54%) (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. 

Споредбено со 2016 година, во која Народниот правобранител од вкупно 4055 пред-
мети по кои постапуваше во 1523 или 37.56% случаи констатираше повреда, во 2017 од 
вкупно 3594 предмети по кои постапуваше, во 1137 или 31,64% констатираше повреди на 
човековите слободи и права, што значи дека за 5,92% е намален бројот на констатирани 
повреди.

И во овој извештај 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, но и понатаму 
останува забелешката за недоволно постапување по препораките за констатирани слабости 
по однос на општите состојби, за кои се изготвени Посебни извештаи и Информации од 
спроведени истражувања, посети и сл.
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Слика бр.6 

34%34%34%

12%

12%
9%

7%
6%

6%

6%
4% 4%

ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ ЈП „Водовод и канализација“ - 38

Министерство за финансии Министерство за финансии Министерство за финансии Министерство за финансии - 13

ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија ЈП Македонска радио телевизија - 13

Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа Единици на локална самоуправа - 10

Министерство за внатрешни работиМинистерство за внатрешни работиМинистерство за внатрешни работиМинистерство за внатрешни работи-8

Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика - 7

ЈП „Македонски шуми“ ЈП „Македонски шуми“ ЈП „Македонски шуми“ ЈП „Македонски шуми“ - 7

Основно јавно обвинителство Основно јавно обвинителство Основно јавно обвинителство Основно јавно обвинителство - 7

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - 5

Министерство за образование и наука Министерство за образование и наука Министерство за образование и наука - 5

И оваа извештајна година најголем број констатирани повреди беа од областа на 
финансиите и финансиското работење 470 или 41,34%, од кои во 447 случаи или 95,11% 
беше постапено по интервенциите на Народниот правобранител. Потоа следат претстав-
ките од областа на правосудството, по кои се констатирани повреди во 114 случаи или 
10,03%, од кои во 112 случаи или 98,25% беа прифатени интервенциите на Народниот 
правобранител. Во претставките на граѓаните за повреда на правата од социјалната 
заштита беа констатирани 56 или 4,93%, од кои во 46 случаи или 82,14% беа прифатени 
укажувањата на Народниот правобранител. Во претставките од казнено-поправните и 
воспитно-поправните домови, констатирани се повреди во 55 случаи или 4,84%, од кои 
во 46 случаи или 83,64% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во 
претставките од работен однос, констатирани се повреди во 50 случаи или 4,40%, од кои 
во 30 случаи или 60,00% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во 
претставките од областа на потрошувачките права беа констатирани 50 повреди или 4,40%, 
од кои во 31 случаи или 60,00% органите и организациите со јавни овластувања постапија 
по интервенција на Народниот правобранител. Во претставките за заштита на правата на 
децата, констатирани се повреди во 50 случаи или 4,40%, од кои во 40 случаи или 80,00% 
беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител, потоа во претставките од 
имотно-правната област, пензиското и инвалидското осигурување, здравствената заштита 
итн. 

Покрај законската обврска на органите да соработуваат со Народниот правобранител, 
во извештајниот период, дел од надлежните органи како ЈП „Водовод и канализација“, 
Министерството за финансии, Македонската Радио телевизија, единиците на локалната 
самоуправа, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална 
политика, ЈП „Македонски шуми“, не целосно постапиле по укажувањата, сугестиите, 
препораките, мислењата и други интервенции на Народниот правобранител.

Народниот правобранител поради попречувањето во работата, а во насока на обез-
бедувањето почитување, остварување и заштита на уставните и законските права на граѓа-
ните упатува критика до овие органи, согласно Законот за народниот правобранител. 





МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРЕПОРАКИТЕ 
НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ
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Со измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител, донесени во 
2016 г., за првпат се утврди Собранието на Република Македонија по разгледување на 
извештаите на Народниот правобранител да утврди мерки за спроведување на општите 
препораки содржани во нив. Па така, по разгледување на Годишниот извештај на Народниот 
правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на 
човековите слободи и права за 2016 година, на 8 ноември, Собранието едногласно утврди 
мерки за спроведување на 75 препораки од 19 области, за надминување на констатираните 
состојби содржани во извештајот на Народниот правобранител.

Согласно член 36 став 4 од овој закон, Владата на Република Македонија на секои 
шест месеци го информира Собранието за спроведувањето на препораките на Народниот 
правобранител.

Во тој контекст, во периодот до изготвување на Годишниот извештај за 2017 година, 
Народниот правобранител е известен дека Извештај до Владата во однос на мерките за 
спроведување на препораките за надминување на констатираните состојби доставиле: 
Министерство за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство за финан-
сии, Министерство за внатрешни работи и Министерство за правда.

По однос на препораките во областа Полициски овластувања, Собранието ги утвр-
дува следниве мерки:

1. Да се зајакне надворешната контрола над работата на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство со воспоставување на надворешен механизам за 
контрола, во рамки на Народниот правобранител со вклучување на граѓанскиот 
сектор;

2. Да се зајакне внатрешната контрола во полицијата со атрибутите стручност и 
независност за ефикасно и објективно спроведување на целосни и квалитетни 
истраги за кои има индиции за повреда на човековите слободи и права;

3. Да се отпочне со примена на одредбата од Законот за кривична постапка по однос 
на воспоставување на регистарот на лицата лишени од слобода во кој непречен 
увид ќе има и Народниот правобранител;

4. Да се разгледа можноста за подобрување на условите во Прифатниот центар за 
странци, кој ќе ги исполнува меѓународните стандарди за задржување на странци;

5. Измени на Законот за полиција согласно Мислењето на Народниот правобранител 
за бришење на категоријата „гумени проектили“.

Во областа Граѓански состојби и други внатрешни работи, Собранието ги утврдува 
следните мерки :

1. Да се преземат мерки од страна на органот надлежен за државјанство во насока 

МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ 
НА КОНСТАТИРАНИТЕ СОСТОЈБИ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА 2016 И НИВНО СЛЕДЕЊЕ
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на соодветна и доследна примена на Европската конвенција за државјанство и во 
тој контекст да се зајакне соработката и координацијата на органите во состав на 
Министерството за внатрешни работи;

2. Решенијата за одбивање на барањата за прием во државјанство да бидат облаз-
ложени, со задолжително наведување на причините заради ефикасна натамошна 
заштита на правата на граѓаните, како и да се обезбеди евидениција и список на 
лица без државјанство за да се знае нивниот вкупен број.  

Во областа Правосудство, Собранието на Република Македонија имајќи ги предвид 
препораките на Народниот правобранител, ги утврдува следните мерки:

1. Владата да им наложи на органите на државната управа да го подигнат квалитетот 
на комуникација/соработка со управното судство;

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

3. Да се преиспита состојбата со одолжување на постапките по кои постапува ЈО, 
причините за недонесување одлуки, како и констатираните неефективни истраги 
за предмети против полициски службеници;

4. 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;

5. Измени на Законот за извршување поради обезбедување на подобра заштита на 
должниците, односно ограничување на висината на законската казнена камата 
која должникот ја плаќа, како и ограничување на висината на тарифите на изврши-
телите;

6. Измена на Законот за земјоделство и рурален развој поради обезбедување на 
правна заштита на земјоделците преку прецизирање на правата и обврските на 
земјоделците и откупувачите;

7. Измени на Законот за бесплатна правна помош и Законот за нотаријат со цел да 
им се овозможи на граѓаните полесен пристап до остварување на своите права.

Во областа Избирачки права, се утврдуваат следните мерки :

1. Преиспитување на законската рамка заради обезбедување механизми и создавање 
услови Државната изборна комисија непречено да ги обезбеди сите неопходни 
податоци за ажуриран и точен Избирачки список;

2. Изнаоѓање адекватни решенија и обезбедување услови, затворениците и лицата 
сместени во старските домови и слични установи, во геронтолошки заводи или кои 
се наоѓаат на подолготрајно лекување во болница и други медицински установи, 
без условување да може да го остваруваат избирачкото право во местото каде 
престојуваат, како и да се создадат услови за остварување на избирачкото право 
и на лицата со попреченост;

3. Создавање нормативни и други претпоставки со цел спречување институциите и 
нивните ресурси да се користат за партиски цели во периодот пред и за време на 
изборниот процес.

Во областа Права на бегалци и мигранти, се утврдуваат следните мерки :

1. Владата на Република Македонија да ја разгледа можноста Законот за азил и 
привремена заштита да претрпи дополнителни измени во насока на усогласување 
со меѓународните документи;
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Во областа Казнено – поправни и воспитно – поправни установи, се утврдуваат 
следните мерки:

1. Итно 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 и ќе се обезбеди соодветен и ефикасен пристап до здравствените 
услуги;

2. Да се преземат 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 меѓу-
народните и домашни стандарди;

3. До донесување на измените на Законот за извршување на санкциите, 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;

4. Во казнено поправните и воспитно поправните установи да се воспостави и реали-
зира задолжително редовно основно и средно образование, како дел од општиот 
систем на образование, за што може да се користат компаративни искуства и 
позитивни практики од други држави;

5. Редовно спроведување на соодветни обуки и проверка на знаењата и спососбнос-
тите на затворскиот персонал, а стручните лица задолжително да изготват 
Програми за индивидуален и групен третман, со цел поуспешна ресоцијализација 
и социјална адаптација на лицата на издржување казна затвор;

6. Во рамките на Казнено - поправните установи да се обезбеди, односно соодветно 
да се адаптира просторија за непречено остварување на правото на лични односи 
и непосредни контакти дете-родител (осудено лица), согласно најдобриот интерес 
на детето и правото да одржува непосредни контакти и со родителот со кого не 
живее.

Во областа Социјална сигурност и заштита, се утврдуваат следните мерки:

1. Во Буџетот на Република Македонија да се обезбедат потребни средства за ефи-
касно, навремено и непречено остварување на правата од социјална заштита на 
граѓаните во ризик, како и редовна исплата на паричните надоместоци од социјална 
заштита. Во овој контекст да се разгледа можноста од зголемување на висината на 
паричните надоместоци за социјална заштита;

2. Владата на Република Македонија да подготви измени и дополнување на Законот 
за социјална заштита, со цел обезбедување на правото на социјална заштита и 
социјална сигурност на секој граѓанин кому истото му е неопходно, при што да 
се има предвид уставното начело на социјална праведност. Во тој контекст, на 
седница на Влада да се разгледа Иницијативата на Народниот правобранител за 
укинување на ставот 4 на членот 213 на Законот за социјална заштита и соодветно 
да се интервенира во новите измени на законот;

3. Да се разгледа можноста за обезбедување на соодветни сместувачки капацитети 
(објекти) за бездомните лица во Скопје и низ градовите во Република Македонија, 
согласно потребите и бројната состојба на бездомните лица. Да се изнајдат начини 
за трајно решавање на проблемот со домувањето на ранливите категории граѓани.

Во областа Пензиско и инвалидско осигурување, се утврдуваат следните мерки:

1. Владата на Република Македонија, согласно Укажувањето на Народниот правобра-
нител да подготви измена на правната регулатива која го уредува прашањето за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во насока на бришење 
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на категоријата осигуреници од регистарот на Вториот пензиски столб, кои во 
моментот на вклучувањето биле на возраст која е неповолна за нивно членство, а 
поради што се оштетени, и примаат или ќе примаат значително понизок пензиски 
износ;

2. Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен на поефикасен и стручен начин да одлучува по правните 
лекови на граѓаните, и во пракса да ја имплементира законската одредба за мери-
торно одлучување по предмети за кои по изјавена жалба против решение истото 
еднаш било поништено и вратено на повторно решавање.

Во областа Здравствено осигурување и заштита, се утврдуваат следните мерки :

1. Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на РМ и Подрач-
ните служби на Фондот да воспостават пракса на одржување на редовни средби, 
на кои ќе се информираат за тековни прашања и добивање насоки за ефикасно 
и навремено одлучување за правата на граѓаните, а со што ќе се елиминира 
досегашната пракса на долготрајност на управните постапки и пречекорување на 
законски предвидениот рок за одлучување;

2. Се задолжува Владата на Република Македонија да пристапи кон доуредување 
на Проектот „Мој термин“’ со цел истиот да одговара на потребите на граѓаните-
осигуреници, за ефикасна, редовна и навремена здравствена заштита.

3. Владата итно да изнајде решение за обезбедување на гинеколошка установа 
во општина Шуто Оризари, преку вработување на специјалист-гинеколог во 
рамките на Здравствениот дом во општината. Воедно, заради поголема сигурност 
на граѓаните и спречување на праксата да им се наплатуваат услуги кои се 
бесплатни, надлежните органи да практикуваат зачестени и ненајавени контроли 
во приватните гинеколошки здравствени установи.

Во областа Права на детето, се утврдуваат следните мерки:

1. Владата на Република Македонија да спроведе анализа за потребата од отворање 
на советувалишта за брак и семејство и согласно резултатите да пристапи кон 
отворање на вакви советувалишта, со помош и поддршка на надлежните органи и 
локалната самоуправа;

2. Да се воспостави систем на активно следење на состојбата на детето и семејството 
во ризик од страна на социјалните служби, а во соработка со образовните, здрав-
ствените и локалните органи/установи;

3. Да се согледа можноста од воведување на посебен предмет за изучување на 
човекови права и слободи согласно домашната и меѓународната регулатива, како 
и механизмите за заштита, во сите степени на образование;

4. Да се спроведе сеопфатна анализа за мапирање на териториите каде што има 
идентификувано деца на улица, и изнаоѓање на соодветни форми (институционални 
и вонинституционални) за заштита на децата. Обезбедување на стручна и друг вид 
помош и поддршка на децата во ризик  и нивните семејства, со цел подобрување 
на условите за живот, правилен раст и развој на децата на улица како деца во 
ризик;

5. Да се иницираат соодветни законски решенија за вклучување на децата во ризик 
во образовниот процес, кои поради возраста не можат да се запишат во основно 
училиште, ниту да посетуваат училиште за вонредно образование на возрасни. 
Исто така, системски да се изнајде решение за упис на овие деца во матичната 
книга на родени, со цел истите да се стекнат со идентитет и да имаат непречен 
пристап до правата;
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6. Итно решавање на проблемот со вклучување на децата во основно образование 
преку обезбедување услови за следење на настава во основните училишта на 
територија на Република Македонија;

7. Во Буџетот да се обезбедат средства за редовно снабдување со потребна терапија 
за децата со посебни потреби и дисперзија на истата преку матичните лекари, или 
друг вид на здравствен/специјалистички персонал во местото на живеење;

8. Во сите Јавни здравствени установи да се обезбедат просторни и други предуслови, 
правото на придружник на дете при хоспитализација на подеднаква основа да 
може да го користи секој родител/старател без разлика на полот;

9. Владата на Република Македонија согласно Посебниот извештај на Народниот 
право-бранител да преземе мерки за законско уредување на правото на учество 
на детето/ученикот во образовниот систем во Република Македонија, со што ќе се 
создадат реални можности да се слушне мислењето на ученикот и да се обезбеди 
неговото учество во донесувањето значајни одлуки за прашања поврзани со 
училишниот живот;

10. Да се пристапи кон хармонизација на правната регулатива со Конвенцијата 
за правата на детето и Конвенцијата за лица со инвалидитет и во тој контекст 
принципот на најдобар интерес на детето да биде јасно дефиниран во законите, а 
попреченоста да биде наброена како основ за диксриминација;

11. Во основните училишта да се обезбеди/ангажира соодветен стручен кадар за 
работа со деца со посебни потреби на товар на органот, а не на родителите.

Во областа Права од високото образование, се утврдуваат следните мерки:

1. Да се обезбедат средства за редовна и навремена исплата на еднократен паричен 
надоместок на магистрантите и докторантите кои ги исполнуваат условите, согласно 
Законот за научно-истражувачка дејност;

2. Да се преземат мерки за подобрување на студентскиот стандард и условите 
во постојните домови преку континуирана реконструкција на истите, како и 
разгледување на можноста за проширување на сместувачките капацитети за 
студентите.

Во областа Работни односи, се утврдуваат следните мерки:

1. Итно да се пристапи кон подготвување на сеопфатна и функционална анализа на 
органите/институциите/агенциите/управите/фондовите/дирекции/комисии/сове-
ти/академии/регулаторни тела/јавни претпријатија (особено буџетски корисници), 
и др. Со цел да се види оправданоста и потребата од нивното постоење;

2. Да престане досегашната пракса за објавување огласи за групни вработувања, и 
итно и неодложно да се преземат мерки за согледување на состојбата и застојот 
со распоредување на избраните кандидати од проектот за вработување на повеќе 
лица, со цел овие граѓани да ги остварат правата од работен однос;

3. Владата на Република Македонија да ја разгледа иницијативата на Народниот 
правобранител за изменување и дополнување на Законот за работните односи 
и Законот за здравствено осигурување, во насока на признавање на право на 
паричен надоместок за привремена спреченост за работа на осигурениците кои 
немаат најмалку 6 (шест) месеци здравствено осигурување, а се со дијагнози од 
витално загрозувачки карактер. Правото на надоместок на плата поради прив-
ремена неспособност за работа да биде на товар или на Фондот за здравствено 
осигурување или на работодавачот, но никако на штета на вработениот.
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Во областа Имотно-правни односи, се утврдува следнaта мерка:

1. Поедноставување на законската процедура заради брзо и ефикасно остварување 
на правото за приватизација и легализација на градежното земјиште и објектите, 
вклучително 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, кои ги легализирале или се во постапка за 
легализација.

Во областа Урбанизам и градба, се утврдува следната мерка:

1. Ревизија на севкупната законската регулатива и просторното планирање, особено 
во деловите со кои урбанистичкото планирање и градба како изворна надлежност 
на локалната власт се презема од централната власт.

Во областа Животна средина, се утврдуваат следните мерки:

1. Реализација на проектот за регионално управување со отпадот и отпочнување со 
изградба на депонии според сите еколошки стандарди;

2. Нулта толеранција за сите индустриски капацитети, за како големи загадувачи, ги 
исполнат предвидените еколошки стандарди за работење;

3. Да се зајакне инспекцискиот надзор за заштита на животната средина на локално 
и централно ниво.

Во областа Финансии, се утврдуваат следните мерки:

1. За обезбедување адекватна заштита на достоинството на даночните обврзници и 
нивните семејства, како и услови извршувањето да биде поповолно за должникот, 
да се донесат измени и дополнувања на Законот за даночната постапка и Законот 
за даноците на имот, согласно иницијативата на Народниот правобранител;

2. Раководството на Македонската радио телевизија да донесе одлука за отпис на 
неосновано евидентираниот долг за радиодифузна такса;

3. Да се изврши надзор над работењето на Управата за јавни приходи во предметите 
за испитување на имотот и имотната состојба и задолжување со персонален данок 
на доход по основ на непријавени и неоданочени приходи.

Во областа Потрошувачки права, се утврдуваат следните мерки:

1. Преиспитување на постојната законска рамка на големи дискрециони овластувања 
на регулаторните тела во определени сегменти од нивното работење;

2. Да се преиспита дали оправданоста на 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;

3. За најранливите категории граѓани, со закон да се пропишат начинот, постапката 
и условите за субвенционирање на електричната 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;

4. Да се организираат 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 се усвојат насоки за надминување на слабостите со цел граѓаните да 
ги остваруваат нивните права и интереси;
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5. Да се подготват и донесат акти со кои ќе се уреди постапката за поднесување 
приговори на потрошувачите за висината на месечните фактури и независно тело 
кое ќе обезбеди непристрасност и објективност во постапувањето и одлучувањето.  
ЕВН со општ акт согласно деловната политика на единствен начин да го уреди 
прашањето за подмирување на заостанатиот долг на рати;

6. Адекватно да се реши проблемот со задолжувањето со надоместокот за ангажирана 
моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија;

7. Владата и другите надлежните органи да извршат ревизија на севкупното работење 
на Јавното претпријатие „Водовод и канализација“-Скопје, согласно наодите на 
Народниот правобранител за противзаконско издавање на вонредни фактури и 
селективното отпишување на долг.

Во областа Недискриминација, се утврдуваат следните мерки:

1. Да се пристапи кон изготвување на нов Закон за спречување и заштита од дискри-
минација со цел квалитетна и ефикасна превенција и заштита од дискриминација 
по кој било основ;

2. Согласно констатацијата на Народниот правобранител за постапувањето на 
Државниот инспекторат за труд при спроведување на Законот за заштита од 
вознемирување на работно место, со законски измени да се уреди постапувањето на 
Државниот инспекторат за труд и при утврдување на вознемирување инспекторатот 
да изрекува санкции спрема сторителот;

3. За доследно почитување на начелото на недискриминација и еднаквост пред 
законите да се утврди надлежност на сите инспекторати, на начин што секој во 
својата област ќе постапува превентивно, контролно и ќе санкционира дејствија со 
кои се попречува остварување на правата и се повредува принципот на еднаквост 
на граѓаните.

Во областа Други права, се утврдуваат следните мерки :

1. Да се имплементира единствениот Европски број за итни повици Е 112, обврска 
која Република Македонија ја презела уште во 2005 година согласно Законот за 
управување со кризи;

2. Владата на Република Македонија да издвои повеќе средства за субјектите на сис-
темот за управување со кризи бидејќи, често се случува поради немање средства 
овие институции за време на кризна состојба работите да ги вршат ненавремено 
и неквалитетно.

Организарање надзорни расправи
1. Матичните собраниски комисии и тела согласно Законот и Деловникот за работа 

на Собранието секоја во својата област да организира надзорни расправи за 
состојбите презентирани во Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2017;

2. Се задолжува Владата на Република Македонија по истекот на шест месеци да го 
информира Собранието на Република Македонија за спроведувањето на утврдените 
мерки за спроведување на препораките на Народниот правобранител.





ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА



174

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ- ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017



175www.ombudsman.mk

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТА

Народниот правобранител согласно уставната поставеност и законски определениот 
мандат е независен и самостоен орган на Републиката, кој ги штити уставните и законските 
права на граѓаните, врши промоција на правата и дејствува како Национален превентивен 
механизам чија основна задача е превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечко и 
понижувачко постапување и казнување.

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 подрачните канцеларии во Битола, Кичево, 
Куманово,Струмица, Тетово и Штип.

Измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител донесени во 2016 
година се во насока на зајакнување и проширување на надлежноста, фунционирањето и 
независноста на институцијата и обезбедување на целосен интегритет во вршењето на 
функциите. Овие измени почнаа да се применуваат во март 2017 година, со кои се воведоа 
нови можности за Народниот правобранител во промоцијата на човековите права, во 
следењето на состојбите со нивното почитување и во укажувањето на потребата од нивна 
заштита. Воедно, доби надлежност да дејствува како пријател на судот, со овластувања да 
учествува во сите фази од постапката. Со овие измени се воведе и промена во начинот на 
кој во иднина Собранието ќе врши избор на народен правобранител и негови заменици, со 
обезбедување плуралистички пристап во изборот и транспарентност на постапката.

За имплементација на овие законски одредби Народниот правобранител презеде 
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. За истите добиена е согласност од Собранието на 
Република Македонија.

Законот сепак, не содржи решение за соодветно регулирање на статусот на вработените 
кај Народниот правобранител. Имено, не се обезбедени нормативни претпоставки за 
осамостојување на Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, 
посебните одделенија и канцелариите на Народниот правобранител, односно нивно 
одделување од државната администрација. Во прилог на наведеното се и Париските 
принципи согласно кои институцијата треба да има флексибилна инфраструктура, соодветна 
за непречено извршување на активностите, поткрепена со соодветни финансиски средства, 
со што ќе биде не само формално, туку и реално независна и неподложна на рестрикции и 
влијанија во финансиска и секоја друга смисла.
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Квалификациска, родова и етничка структура на вработените:

Стручно/технички персонал:

Според Систематизацијата на работни места, институцијата Народен правобранител  
треба да брои 117 лица. 

Стручната служба на Институцијата ја сочинуваат генералниот секретар, десет оддели 
и три одделенија. Во моментот во Институцијата се пополнети 64 работни места. 

Во текот на извештајната година, Народниот правобранител доби согласност 
од Министерството за финансии за пополнување на упразнети работни места, но до 
реализирање на вработувањата не дојде од објективни причини и истите ќе се реализираат 
во 2018 година.

Имено, во извештајниот период не дојде до реализација на вработувањата, затоа што 
согласно член 43 и 44-а од Законот за народниот правобранител, како и член  18 став 2 
од Законот за административни службеници, Народниот правобранител за првпат треба 
самостојно да спроведе постапка за вработување, при што Агенцијата за администрација 
треба да обезбеди поддршка. Од причини што за првпат ќе се спроведе ваква постапка, 
Народниот правобранител е во фаза на усогласување со Агенцијата за администрација, 
како и со Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството 
за  финансии. 

Имајќи предвид  дека потребните финансиски средства за оваа намена се обезбедени 
во Буџетот, Народниот правобранител планира до крајот на 2018 година да  ги реализира 
планираните вработувања во сите оддели, со што конечно, по долги години кадровски ќе 
се екипира.  

КАДРОВСКА СОСТОЈБА
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За 2017 година на Народен правобранител му беше доделен Буџет од 74.540.000,00 
МКД, а пак со ребалансот дојде до благо зголемување, со што Буџетот за 2017 изнесуваше 
вкупно 75.240.000,00 МКД, од кои 74.717.000,00 МКД за Народен правобранител и 
523.000,00 МКД за Националниот превентивен механизам.

По ребалансот на Буџетот на РМ и една извршена пренамена на средства, процентуално 
искажано, реализацијата на буџетот се одвиваше на следниот начин:

• 64% од Буџетот на НП - за основни плати и придонеси за социјално осигурување, 
• 30% - за комунални услуги, материјали, поправки, тековно одржување, договорни 

услуги и други расходи и
• 6% - за капитални расходи.

Буџетот на Народниот правобранител за 2017 г. е реализиран за 87% (проценти), 
што во најголема мера се должи на непополнувањата на упразнетите работни места, инаку 
долгогодишен проблем на институцијата, образложуван, меѓудругото и во Годишните 
извештаи на народниот правобранител веќе седум години наназад. 

Во 2017 година од страна на Министерството за финансии Народниот правобранител 
доби согласност за вработувања, меѓутоа истите не се реализираа од процедурални причини. 

Покрај нереализираниот буџет од ставка - плати, поради невработувањето и непо-
полнувањето на упразнетите работни места, на конечниот процент на реализиран буџет, 
исто така влијаеше и отежнатото користење на буџетот изминатата година, поради 
одржувањето на локалните избори. Конкретно, согласно законските прописи, во периодот 
од објавувањето на Одлуката за распишување на избори се до завршувањето на истите, 
финансиските планови, плановите за јавни набавки не смеат да се менуваат ниту да се 
преземаат активности со финансиски импликации кои не биле предвидени пред изборите. 
На овој начин се оневозможи прилагодување на буџетот кон конкретните потреби на 
Институцијата и тоа траеше половина година.

Потпрограмата Национален превентивен механизам (НПМ), целосниот буџет за 2017 
година го лоцира на групата за стоки и услуги. Буџетот на НПМ, како засебна потпрограма 
беше реализиран со 87%. 

Националниот превентивен механизам, за жал и оваа извештајна година продолжи 
со остварување на својот мандат и надлежности со поддршка-донации од меѓународна 
организација, Високиот комесаријат за бегалци УНХЦР, поточно со финансиска поддршка 
за привремено ангажирање на  лица. 

Инаку со овој одел привремено раководи државен советник, кој е распореден на други 
работни задачи, се додека конечно не се пополнат систематизираните, а упразнети работни 
места од 2013 и 2015 година.

За обележување во 2017 година е и фактот дека при подготовката на предлог-буџетот 
за 2018 година, за првпат се наиде на разбирање и одобрување за побараните средства 
за наредната 2018 година, со што Институцијата доби буџет поголем за 4,2% од тековниот 
во 2017 година. Ставката на плати е зголемена и поддржана со одобрени согласности за 
вработување во 2018 година, што ветува потполна екипираност на институцијата и целосно 
практикување на сите нови надлежности кои институцијата ги доби со измените на Законот.

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА
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пот 
ставки опис

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 28.670 305.458,0
423 Материјали и алати 820.000,0 10.000,0 820.000,0 10.000 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 45.000,0 696.494,0 22.790 25.716,025.716,0
42 Стоки и услуги 21.401.000,0 505.000,0 20.046.324,0 433.465433.465433.465 1.426.211,0

464 Разни трансфери 251.000,0 161.395,0 89.605,0
46 Вкупно трансфери 251.000,0 161.395,0 89.605,0

480 Купување на опрема и машини 403.000,0 321.387,0321.387,0321.387,0 81.613,0
483 Купување на мебел 780.000,0 778.706,0778.706,0778.706,0 1.294,0
485 Вложување и нефинансиски средства 400.000,0 361.415,0361.415,0361.415,0 38.585,0

486 Купување на возила 1.000.000,0 1.000.000,01.000.000,01.000.000,0 1.000.000,01.000.000,01.000.000,0 999.502 498,0498,0498,0

48 Вкупно за капитални расходи 2.583.000,0 1.000.000,01.000.000,01.000.000,0 2.461.508,0 999.502,0 121.492,0121.492,0121.492,0
73.250.000,0 1.505.000,01.505.000,01.505.000,0 62.616.628,0 1.432.967 10.704.907,010.704.907,010.704.907,0ВКУПНО

ВКУПНО 74.755.000,074.755.000,0 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


