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Почитувани,

Бројот на поднесените претставки до Народниот право-
бранител на Република Северна Македонија е индикатор кој 
ги покажува слабостите во функционирањето на системот во  
општеството и укажува на проблемите со кои секојдневно 
се соочуваат граѓаните при остварувањето на нивните 
права во разни области. Во тој контекст, зголемувањето, 
или намалувањето на претставките по области, во однос на 
претходната година, пак, покажува каде има подобрување, 
а каде назадување, во однос на почитувањето и степенот на 
остварувањето на правата на граѓаните.

Ако се земе предвид сето ова, но и ако се погледнат 
статистичките податоци за 2018 година, тогаш неспорна 
е констатацијата дека судството во континуитет создава 
проблеми за остварувањето на правата на граѓаните, односно во почитувањето на 
принципот на владеење на правото. Како и минатата година, граѓаните најголема 
недоверба искажуваа токму кон оваа власт, која во најмала рака претставува темелен 
столб на едно демократско општество. Сепак, кога зборуваме за проблемите од оваа 
област, она што беше карактеристично, а кое за прв пат после долги години се појави, се 
поплаките на над 300 поранешни вработени во АД Охис во стечај, што потврдува дека и 
после деценија ипол, и многуте законски измени во оваа сфера, вработените од фирмите 
во стечај со тешкотии ги остваруваат правата, во поглед на наплатата на заостанатите 
плати и придонеси, создавајќи им проблеми при остварување на правата од пензиско 
осигурување, односно стекнување со правото на пензија.

Ниските средства кои им се исплаќаат на лицата во социјален ризик, како корисници на 
права од социјална заштита и понатаму се причина за голем број на поднесени претставки 
од оваа област. Парите кои се издвојуваат од буџетот за оваа намена ги доведуваат 
граѓаните во незавидна положба, тие се приморани да бараат помош од државата, а 
средствата не само што се недоволни за егзистенција, туку реално не придонесуваат за 
надминување на ризикот на кој се изложени цели семејства. Ваквата состојба алармира 
дека државата мора многу посериозно да се зафати со реформи во оваа област, со што ќе 
ги извлече најранливите категории на граѓани од сиромаштија во која со години живеат, 
но, исто така и ќе ги мотивира и преквалификува за пазарот на труд.

Драстичното зголемување на бројот на претставките од областа работни односи 
покажува дека продолжува праксата на таканаречениот „партиски реваншизам“ после 
спроведувањето на кои било избори, што особено е изразен во сферата на образованието 
и установите за детска заштита, како при изборот на кандидати за вработување, така и 
при трансформацијата на работниот однос на вработените од определено на неопределено 
време. Ваквата состојба влијаеше граѓаните да се чувствуваат дискриминирани, што е 
видливо и од зголемениот број на претставки во областа дискриминација, особено по 
политичка основа.

Извештајната година ја одбележа и зголемувањето на бројот на претставките во 
областа имотно-правни односи, што на површина ги изнесе проблемите со кои граѓаните 
се соочуваат во однос на денационализацијата, односно враќањето на одземениот имот, 
посебно во работењето на комисиите за денационализација, кои во континуитет не 
обезбедуваат еднаква и објективна примена на законите и другите прописи. Ова, пак, 
придонесува донесените одлуки и по неколку пати да се поништуваат од управните судови, 
а граѓаните да водат постапки и со децении.

Кога станува збор за правата на детето неспорна е констатацијата дека проблемите 
во оваа област и натаму остануваат исти, особено во однос на правото на видувањето на 
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релација дете-родител, а Центрите за социјална работа не успеваа целосно и ефикасно 
да го обезбедат остварувањето на ова право на детето, ниту да влијаат на однесувањето 
на родителите, а со тоа и да ги превенираат штетните последици по детето и неговиот 
правилен раст и развој. Ваквата состојба укажува на потребата од спроведување на 
темелни реформи, од причина што се работи за категорија граѓани кои уживаат посебна 
заштита, и истите никако не смеат да се користат како инструмент за одмазда меѓу 
родителите ниту да се дозволи такво вмешување и злоупотреба на децата. Напротив, 
ним треба да им се овозможат сите услови за нормален и среќен развој.

Граѓаните, минатата година се соочува со истите проблеми кога станува збор за 
постапки спроведувани од извршители, па така честопати остануваа со блокирани 
сметки, без средства за егзистенција.

Проблеми имаше и во областите пензиско и инвалидско осигурување, здравствената 
заштита, урбанизмот и градбата, здравствената заштита во затворите, како и мате-
ријалните услови во кои се издржува мерката притвор, но и затворската казна, а 
спроведениот референдум уште еднаш покажа дека нема поместување ниту кога станува 
збор за проблемот со ажурирањето на избирачкиот список.

Во рамките на Институцијата, во извештајната година конечно се реши проблемот 
со кадровската екипираност на тимот на Националниот превентивен механизам, кој 
продолжи да ги следи состојбите во местата каде слободата на движење е ограничена. 
Посебен акцент беше ставен на полициските станици за гранична контрола и граничен 
надзор каде се констатирани лоши материјални услови, но и недоволна информираност 
на полициските службеници за прашањата од областа на азилот.

Народниот правобранител минатата година за првпат имаше можност во Парла-
ментот да учествува на расправата за одговорите на Владата по однос на утврдените 
мерки од страна на Собранието по општите препораки дадени во Годишниот извештај. 
Иако нецелосни, а во некои сегменти дадени само од формален аспект, сепак за 
поздравување е иницијативноста на Владата на Република Северна Македонија за 
нивна имплементација. Сепак, крајната цел на сите институции треба и мора да биде 
создавање на професионална администрација која ќе биде во служба на граѓаните.
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Во извештајната година продолжи процесот на проширување на мандатот и 
надлежностите на иституцијата Народен правобранител на Република Северна Македонија 
и создавањето претпоставки за имплементација на новите надлежности за промоција на 
човековите права, следење на состојбите со нивното почитување, укажување на потребата 
од нивна заштита и дејствување како пријател на судот.

Имено, во февруари 2018 година, беа донесени измени и дополнувања на Законот 
за народниот правобранител, со кои од нормативен аспект се овозможи воспоставување 
на Народниот правобранител како механизам за граѓанска контрола, кој обезбедува 
поддршка и заштита на жртвата/ите, нивните права и презентирање на нивните интереси 
во сите постапки при истражување на постапувањето од страна на лица со полициски 
овластувања и припадници на затворската полиција.

Покрај тоа, а заради операционализација на членот 33 од Конвенцијата за правата 
на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол кон истата (воспоставување 
независен механизам за нејзино промовирање, заштита и следење), претседателот на 
Владата и Владата, со допис бр.08-1359/35 од 09.07.2018 година, препорачаа Народниот 
правобранител на Република Северна Македонија како независен орган, да го прифати 
овој механизам како дел од своите овластувања и организациска поставеност.

Овие нови надлежности на Народниот правобранител, кои овозможуваат и зајакнување 
на заштитата на човековите права во согласност со стандардите на Советот на Европа и на 
другите меѓународни тела, треба да бидат реализирани во тесна соработка со невладиниот 
сектор.

Следствено на тоа и согласно Акцискиот план на Владата на Република Северна 
Македонија, Народниот правобранител пристапи кон измена на Правилникот за 
организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите на Народниот право-
бранител и Правилникот за систематизација на работните места во стручната служба, 
тимот на Националниот превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите на 
Народниот правобранител и до претседателот на Собранието ги достави изменетите акти 
заради добивање согласност. 

Притоа, во рамките на Стручната служба утврден е нов оддел-Народниот право-
бранител механизам за граѓанска контрола, а во Одделот за заштита на правата на детето 
и правата на лицата со попреченост, определено е и извршување на работите во поглед 
на следење на спроведување на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност. 
За таа цел, систематизирани се и соодветни работни места, како основа за вработување 
и распоредување во Народниот правобранител, со опис на работите и работните задачи и 
условите за секое работно место. 

Воедно, а имајќи ја предвид севкупно зголемената надлежност на Институцијата и 
потребата од адекватно распоредување на вработените, извршено е и усогласување на 
бројот на систематизираните работни места, во сите внатрешни организациски единици и 
создадена е можност за вработување во Стручната служба на Народниот правобранител 
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на Република Северна Македонија, покрај на лица од јавен сектор или граѓански сектор 
и на лица од јавна служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања во 
согласност со закон.

Потребната согласност за изменетите општи акти, од Собранието, добиена е на 14 
јуни и 4 септември 2018 година. Пополнувањето пак, на предвидените работни места 
(еден државен советник и двајца советници во Народен правобранител - механизам за 
граѓанска контрола и еден државен советник и двајца советници во Одделот за права на 
децата и лицата со попреченост), ќе се реализираат со Буџетот за 2019 година, за што од 
Министерството за финансии е добиена потребната согласност. Инаку, со вработувањата 
што се спроведоа во првата половина од 2018 година, се екипираше и реактивираше 
Националниот превентивен механизам со еден државен советник и двајца советници, а 
се вработија и по еден државен советник и еден советник за дејствување на Народниот 
правобранител како пријател на судот.

По однос на промоцијата на институцијата, да ги доближи граѓаните до правната 
регулатива во општеството и да може да се запознаат со моќта што ја има наспроти 
државата и институциите, во извештајната година не беа добиени никакви средства. 
Оттука, останува обврската на државата приоритетно да преземе дејства за да овозможи 
Народниот правобранител да биде национална институција во вистинска смисла, за да во 
иднина се обезбеди во полн обем остварување на надлежностите. 

Во тој сегмент, останува и обврската на државата за изземање на вработените во 
Институцијата Народен правобранител на Република Северна Македонија од опфатот на 
Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и 
Законот за извршување на буџетот. 

Впрочем иако од Собранието беа утврдени соодветни мерки, од Владата, во 2018 
година, истите не беа имплементирани бидејќи од нејзина страна, не беа предложени 
соодветни измени на односните закони. 

Согласно пак, Париските принципи, капацитетите на националната институција 
за човекови права, не може да функционираат ако не се обезбеди и независност на 
финансиите и човечките ресурски.



СТЕПЕН НА ОСТВАРУВАЊЕ 
И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
СЛОБОДИ И ПРАВА ПО ОБЛАСТИ
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Следејќи ја континуирано состојбата во Казнено-поправните установи, Народниот 
правобранител констатира дека условите за сместување се исти како и претходните години, 
со што и натаму се нарушува човечкото достоинство. Постапувајќи по претставки поднесени 
од осудени лица, констатирано е дека собите се со стари кревети, стара и нечиста постелнина, 
влага во собите, како и стари и дотраени санитетски инсталации. 

Во смисла на претходното, како проблем кој се провлекува повеќе години, Народниот 
правобранител, на директорите на Казнено-поправните установи и на Управата за извршу-
вање на санкциите им укажа на итно преземање мерки за надминување на ваквите состојби 
и создавање услови осудените лица да можат достоинствено и во човечки услови да ја 
издржуваат казната затвор.

СМЕСТУВАЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ  
КАЗНА ЗАТВОР И НАТАМУ СЕ ПОД СЕКОЕ ЧОВЕЧКО 
ДОСТОИНСТВО

Обезбедувањето на документ за лична 
идентификација на лице упатено на издржу-
вање казна затвор во Казнено-поправните 
установи е проблем за кој реално, не се 
посветува потребното внимание. Наведе-
ното го потврди истражувањето, но и долго-
годишната пракса на Народниот право-
бранител, вклучително и претставките 
доставени од различни субјекти (граѓански 
организации или физички лица).

Имајќи предвид дека осудените лица 
кои немаат документ за лична идентифика-
ција не се во можност подолг временски 
период да ги остваруваат со устав и закон 
загарантираните права, и по нивното от-
пуштање од издржување казна затвор, 

меѓу кои правото на здравствена заштита 
и здравствено осигурување, правата од 
социјална заштита и социјална сигурност, 
Народниот правобранител констатира пов-
реда на правата на овие лица, при што 
се доведува во прашање нивната реална 
подготвеност за отпочнување на нов живот 
на слобода, но и пристапот до правата по 
излегување од затвор. Во таа насока, меѓу 
другото препорача системско уредување на 
ова прашање, и во тој контекст пропишување 
законска обврска за управите на казнено-
поправните установи да водат редовна и 
континуирана евиденција за секое лице кое 
е на издржување казна затвор и за неговото 
отпуштање по издржување на казната.

ОСУДЕНИ ЛИЦА СЕ УПАТУВААТ НА ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА 
ЗАТВОР И СЕ ОТПУШТААТ ПО ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНАТА 
БЕЗ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ОД РАБОТАТА ВО 2018
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И по истек на скоро пет години од почетокот на изградбата на нов Воспитно-поправен 
дом, во населба Волковија-Тетово, кој требаше да биде завршен во 2016 год., објектот се 
уште не е завршен и пуштен во употреба, а децата и натаму се сместени во КПУ Охрид. 

Народниот правобранител следејќи ја со години ваквата состојба, бара од надлежните 
институции да преземат мерки овој објект конечно да биде завршен и децата да бидат 
преместени во нов објект, во кој ќе бидат обезбедени сите стандарди за издржување на 
воспитна мерка од страна на децата во ризик.

Народниот правобранител до оваа кон-
статација дојде по преземените мерки за 
заштита на правата на малолетничка сместена 
во ЈУ за згрижување на деца во воспитно - 
социјални проблеми и нарушено поведение, 
по добиените сознанија дека била жртва на 
физичко и сексуално насилство. 

Тоа што малолетната, девет пати 
самоволно ја напуштала установата и по 
нејзино пронаоѓање и враќање пријавувала 
дека била сексуално злоставувана, не бил 
доволел аларм за установата да преземе 
мерки за испитување, но и пријавување 
на случајот. За Народниот правобранител 
несомнен е заклучокот дека во конкретниот 
случај затаило постапувањето од страна на 

надлежниот орган, а особено на старателскиот 
орган, во врска со навременото преземање 
мерки за превенирање од злоупотреба на 
детето - штитеник на установата.

Меѓу другото, Народниот правобранител 
препорача Министерството за труд и соци-
јална политика час поскоро да предложи 
измени во областа на социјалната заштита од 
аспект на згрижување на деца со воспитно-
социјални проблеми и нарушено поведение, 
за изнаоѓање на нови, соодветни форми на 
згрижување на децата, а кои ќе придонесат 
за превенирање на какви било повреди, 
насилства и злоупотреби на децата кои се 
под старателство на надлежни органи.

Народниот правобранител постапувајќи по претставка од родители на ученици во ООУ 
„Кузман Јосифовски Питу“-Скопје, на кои часовите по Физика им ги држеше професор по 
Информатика, на начин што на часовите им ги читаше лекциите, и заради согледување 
на совладеноста на материјалот им даваше тестови на учениците, констатира повреда на 
правото на квалитетно и непречено образование на децата.

Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител за обезбедување на кадар 
кој ќе ги исполнува стручните квалификации, училиштето распиша оглас и избра кандидат 
за соодветно реализирање на активностите предвидени со наставниот план и програма.

ДЕЦАТА ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ, НАМЕСТО ВО НОВ 
ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ МЕРКАТА И НАТАМУ ЈА 
ИЗДРЖУВААТ ВО КПУ ЗАТВОР ОХРИД

ШТИТЕНИЧКА НА ЈАВНА УСТАНОВА ЖРТВА НА 
СЕКСУАЛНО И ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО, ИНСТИТУЦИИТЕ 
НЕ ПРЕЗЕЛЕ МЕРКИ ЗА НЕЈЗИНА ЗАШТИТА

УЧЕНИЦИ ОД ОСМО И ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 
БЕА ОЦЕНУВАНИ ПО ФИЗИКА ИАКО НЕМАА 
СООДВЕТЕН НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТОТ
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Случајот со трите деца од Велес, кои 
изгореа во пожар кој избувнал во нивниот 
дом-импровизирана дивоградба на социјална 
загрозено семејство, а кое како корисник 
било евидентирано и во ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Велес, како 
семејство кое живеело во многу тешки 
услови, без електрична енергија и вода, уште 
еднаш ги потврди препораките на Народниот 
правобранител за реформирање на системот 
на социјална заштита, со цел превенирање 
на социјалниот ризик, затоа што постојниот 
систем за социјална заштита не е навремен и 
не одговара на реалните потреби на граѓаните 
во ризик.

Во овој контекст, Народниот правобра-
нител препорача Министерството за труд и 

социјална политика преку сеопфатна анализа 
да ја согледа ефикасноста на центрите 
за социјална работа, дали и колку истите 
можат навремено и целосно да одговорат на 
потребите и барањата на граѓаните во ризик, 
односно да се утврди што е потребно да се 
преземе за да се решат проблемите со кои се 
соочуваат овие Центри, а кои ги попречуваат 
да бидат ефикасни и навремени во преземање 
на мерки и активности, за надминување на 
социјалниот ризик кај семејствата, особено 
ако живеат во несоодветни услови. Воедно, 
ја наметна потребата од разгледување на 
проблемот и изнаоѓање трајно решение 
поврзано со домување на лицата во социјален 
ризик, преку доделување на стан под закуп 
до решавање на станбеното прашање.

СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕ 
ОДГОВАРА НА РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
СЕМЕЈСТВАТА ВО РИЗИК

Постапувајќи по предмет по сопствена 
иницијатива, за случај во кој малолетна 
мајка го оставила новороденчето пред До-
мот за доенчиња во Битола, Народниот 
правобранител утврди дека здравствената 
установа дозволила малолетна мајка-родилка 
самоволно да ја напушти установата иако 
имала претходни сознанија дека истата не 
сака да ја преземе грижата за новороденчето. 

Народниот правобранител утврди дека 
стручните лица во Здравствената установа во 
Тетово не постапиле според пропишаното во 
Законот за заштита на пациентите и Законот 
за семејството и не го информирале, односно 
не го вклучиле Центарот за социјална работа 
како надлежен орган во вакви ситуации, 

поради што побара санкционирање на 
пропустот во работењето на стручните 
лица. Комисијата, формирана од страна на 
Установата за испитување на случајот, ги 
потврди пропустите констатирани од Народ-
ниот правобранител, по што од страна на 
директорот на оваа здравствена установа беа 
изречени дисциплински мерки за одговорниот 
лекар и медицинската сестра. Воедно, при-
фатено е и укажувањето на Народниот пра-
вобранител да се достави известување до 
Гинеколошко-акушерското одделение и не-
гово запознавање со обврската за пријаву-
вање на секое вонбрачно породување на 
малолетна мајка во Центарот за социјална ра-
бота и Министерството за внатрешни работи.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ИЗРЕЧЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ ЗА ОДГОВОРНИОТ 
ЛЕКАР И МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
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Со непостоењето сандачиња за пријавување за лекарски преглед се постапува спротивно 
на член 3 од Упатството за пристап до лекар на осудени лица во установата, дистрибуција на 
медикаменти, лекарски преглед вон установата, кој предвидува во секое затворско крило да 
има поставено сандаче за пријавување за лекарски преглед.

Наведеното го констатира Управата за извршување на санкциите, постапувајќи по 
Барање за надзор доставено од страна на Народниот правобранител, по што препорача на 
казнено - поправните установи итно отстранување на оваа неправилност . Постапувањето на 
управите на затворите и натаму ќе се следи.

Ова го потврди истражувањето на Народниот правобранител на тема „Инклузијата на 
Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите 2005-2015 – тековна состојба и предизвици“, 
во кое неспорни се констатациите дека дел од граѓаните од оваа заедница се уште живеат 
во голема сиромаштија, во тешки и несоодветни услови, во субстандардни и импровизирани 
живеалишта, без соодветен довод на вода за пиење, во нелегализирани ромски населби, без 
можност за вработување. Потоа, се соочуваат со отежнат пристап до права од здравствена 
заштита, со ниска здравствена писменост и немаат соодветна лична документација. За 
надминување на констатираните слабости, Народниот правобранител, по одржување на 
регионална конференција на оваа тема, до Владата достави Информација со заклучоци и 
препораки за секоја од горенаведените области во однос на подобрување на состојбата и 
животот на Ромите.

Следејќи ја состојбата во казнено-поправните установи, чести беа поплаките за 
неможност на осудените лица во КПД Идризово да остварат право на соодветна стоматолошка 
заштита бидејќи во установата нема вработен стоматолог. Имено, стоматологот од Затворот 
Скопје кој два дена во неделата врши стоматолошки прегледи е само некакво решение, на 
краток рок, со кој не се обезбеди во целост и соодветно задоволување на реалните потреби 
на осудените лица. 

Во смисла на претходното, Народниот правобранител на директорот на КПД Идризово 
му укажа на обврската од итно преземање мерки и во соработка со надлежните институции 
и установи да се надмине овој проблем со вработување стоматолог, со што ќе се обезбеди 
редовно и постојано присуство на стоматолог во установата. Проблемот сe уште не е надминат.

ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 
СЕ ПРИЈАВУВААТ ПРЕКУ ПРИПАДНИЦИ НА 
ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА!?!-

ОСВЕН ВО ОБРАЗОВАНИЕТО, НЕМА ЗНАЧИТЕЛНО 
ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА РОМИТЕ И ВО 
ОБЛАСТИТЕ ЗДРАВСТВО, ДОМУВАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ 

КПД ИДРИЗОВО ЦЕЛО ЛЕТО БЕЗ СТОМАТОЛОГ, 
А ЗАТВОРЕНИЦИТЕ БЕЗ СООДВЕТЕН 
СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН
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Осудувајќи ги зачестените случаи на насилство помеѓу и врз учениците, во основните 
и средните училишта, Народниот правобранител јавно побара училиштата, локалната 
самоуправа, Министерството за образование и наука да преземат мерки заради обезбедување 
на непречено остварување на правото на образование. При тоа, потсети и на потребата за 
преземање на превентивни мерки за спречување на секаков вид на насилство. 

Според Народниот правобранител, потребно е зајакнување на капацитетите на наставниот 
кадар заради превенција на насилничкото однесување кај учениците во училиштата, а 
родителите да покажат поголем интерес за односот на своите деца, и заедно со другите 
субјекти заеднички да придонесуваат за училишта без насилство.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ АПЕЛИРА 
УЧИЛИШТАТА ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ ЗА 
ПРЕВЕНИРАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НАСИЛСТВО

Ова го констатира Народниот право-
бранител постапувајќи по претставка за 
задржано лице со потекло од Обединетите 
Арапски Емирати, кое беше во постапка за 
одлучување по барање на азил, а со решение 
на МВР беше задржано во Прифатниот центар 
за странци заради заштита на јавниот ред 
или национална безбедност, во период од 
три месеци.

Народниот правобранител, за конкрет-
ниот случај кој претставува нова пракса на 
постапување во поглед на ограничување на 
слобода на движење на барател на азил и 
негово задржување во Центар за странци, 
ја испитуваше примената на оваа законска 
мерка за исклучителни случаи, по што 

утврди дека лицето пристигнало во државата 
со валидни патни исправи бегајќи од својата 
држава поради прогон и страв за сопствениот 
живот и веднаш изразило намера да влезе во 
постапка за признавање на право на азил во 
Републиката.

По добивањето на правосилно решение 
со кое се одбива барањето за добивање на 
право на азил, постоеше опасност лицето да 
биде вратено во земјата на потекло, за што 
Народниот правобранител интервенираше 
до надлежните власти да не биде присилно 
депортиран туку да му се дозволи доброволно 
да ја напушти земјата, што беше прифатено 
од страна на надлежните органи.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА 
БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА 
СТРАНЦИ ВО ГАЗИ БАБА 

Постапувајќи по претставки од невладиниот сектор во врска со остварувањето на 
гласачкото право на лицата со телесна попреченост, Народниот правобранител  констатира 
дека на овие, но и на останатите лица со попреченост им е повредено правото на еднаквост 
во изборниот процес поради начинот на информирање за изборниот процес, необезбеден 
соодветен пристап до гласачките места, како и непречено остварување на гласачкото 
право. За надминување на состојбите, Народниот правобранител упати Посебен извештај до 
Владата, со конкретни предлози за измена на законската и подзаконската регулатива која 
ја уредува оваа област.

ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ НЕЕДНАКВИ СО 
ОСТАНАТИТЕ ГРАЃАНИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО 
НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО



 

18

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Ова го констатира Народниот право-
бранител постапувајќи по жалба на граѓанин 
против решение на Центарот за социјална 
работа, со кое му престанува правото на 
социјална парична помош, а иронијата да е 
поголема Министерството за труд и социјална 
политика во жалбената постапка го потврдило 
решението за престанок на правото и враќање 
на неосновано примените средства. 

Според Народниот правобранител, 
несомнено е дека странките се должни да 
ги пријават сите промени во материјалната 
состојба и да ги почитуваат законски пред-
видените обврски. Но, исто така, при одлу-
чувањето на надлежниот орган за престанок 

на право кое е од егзистенцијално значење 
треба да се настојува целосно и правилно да 
се утврди дали лицето чие право треба да 
престане со донесување на определен акт е 
изложен на социјален ризик или не е. Притоа, 
особено треба да се води сметка и за висината 
на остварениот, а непријавен приход, имајќи 
предвид дека и со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за социјалната 
заштита кои стапија во сила во ноември 2017 
година, се утврдува обврската да се испита 
дали промената во материјалната, семејната и 
имотната состојба влијаат за остварување на 
правото и висината на социјалната парична 
помош, а што во случајот не е испочитувано.

ЗА ОСТВАРЕН ПРИХОД ОД 255,00 ДЕНАРИ, ГРАЃАНИН ЗАДОЛЖЕН ДА ВРАТИ 
СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ОД 70.950,00 ДЕНАРИ. ЛОГИЧЕН ЛИ Е ЗАКЛУЧОКОТ 
ДЕКА ЛИЦЕТО/СЕМЕЈСТВО ГО НАДМИНАЛ СОЦИЈАЛНИОТ РИЗИК !?

Турски државјанин, кому првично му 
бил овозможен престој во државата по основ 
на инвестирање, поднесе претставка до 
Народниот правобранител во  која се пожали 
дека неосновано не му се продолжува прес-
тојот во државата.

Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител изврши увид во МВР-
Одделение за криминал за прекршоци, 
странци и реадмисија, при што утврди дека 
престојот не му се продолжува поради нега-
тивното мислење од страна на Агенцијата 
за вработување, поради тоа што турскиот 
инвеститор, самиот за себе, како управител 
на друштвото, за еден месец не уплаќал плата 
и придонеси од задолжително осигурување. 

По извршениот разговар со подносителот 
и неговите правни застапници, обврските 

беа подмирени, при што како доказ беше 
доставено Уверение за платени придонеси 
издадено од Управата за јавни приходи –
Скопје. Со оглед дека беше отстранета 
единствената пречка за продолжување на 
престојот на турскиот државјанин, Народниот 
правобранител достави Сугестија до Аген-
цијата за вработување за повлекување на 
претходното негативно Мислење и доста-
вување на ново позитивно Мислење до 
Одделението за странци, а истовремено 
од ова Одделение побара времено да ја 
запре постапката до доставување на новото 
Мислење од страна на Агенцијата. 

Од страна на органот за странци во МВР 
и лично од подносителот Народниот право-
бранител беше информиран дека е донесено 
Решение за продолжување на неговиот 
престој во Републиката.

НА ТУРСКИ ДРЖАВЈАНИН МУ 
СЕ ПРОДОЛЖИ ПРЕСТОЈОТ ВО 
ДРЖАВАТА
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Агенцијата за вработување не ги пренесува точно и во целост информациите до 
граѓаните - баратели на работа, со што се објавуваат работни места и занимања кои не се во 
согласност со потребите на работодавачите, а се на штета на апликантите.

Народниот правобранител наведеното го констатира постапувајќи по претставки од 
граѓани кои конкурирале на работни места и занимања објавени преку Агенцијата, а се 
одбиени од работодавачот поради непостоење на работно место за кое конкурирале. За 
надминување на ваквата состојба, Народниот правобранител препорача Агенцијата за 
вработување итно да преземе мерки во насока на ревидирање на евиденцијата во областа 
на трудот, со посебен акцент на работните места. За таа цел, потребно е Агенцијата за 
вработување во соработка со работодавачите да преземе мерки за објавување на точните 
занимања, со што граѓаните ќе бидат соодветно и точно информирани за работните места.

АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО 
НЕЦЕЛОСНИ ИНФОРМАЦИИ ДО ГРАЃАНИТЕ 
ЗА ДОСТАПНОСТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Народниот правобранител на барање на граѓани-подносители на претставки ги мони-
торираше постапките за вработување, при избор на кандидати за наставници во основни 
и средни училишта, и неспорно констатира дека најчесто директорите се повикуваат на 
дискреционото право на избор, честопати занемарувајќи ги компетенциите и стекнатото 
работно искусто на кандидатите, со што го злоупотребуваат токму нивното дискреционо 
право. Во овие случаи, Народниот правобранител постојано укажуваше на потребата во овие 
чувствителни дејности да се избираат кандидати со високи компетенции, за кои е потребно без 
исклучок да се зема предвид и претходното искуство за соодветното работно место, меѓутоа 
директорите сепак останаа на својот став во однос на изборот на „најсоодветен кандидат“.

ДИРЕКТОРИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИШТА ГО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДИСКРЕЦИОНОТО 
ПРАВО ПРИ ИЗБОР НА КАНДИДАТИ

Процесот на приватизација на дворните места заглави поради слабата кадровска екипи-
раност на Управата за имотно-правни работи, како и немањето технички, организациски и 
нормативни претпоставки.

Во одредени подрачни одделенија на Управата иако со слаб кадровски капацитет 
(некои од нив се само со двајца вработени, од кои еден е раководител), беа прераспределени 
илјадници предмети од други одделенија, со што автоматски тие се блокирани и неефикасни, 
па предметите воопшто и не можат да се земат во работа и да се решат.

Дополнителен проблем се јавува и кај барањата на станарите од колективните станбени 
згради бидејќи законот не нуди начин како да се утврдат посебните делови од зградите, 
односно колкав дел од земјиштето, ќе му се приватизира на секој станар поединечно.

ДАЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ДВОРНИТЕ 
МЕСТА ЌЕ СЕ ПРЕТВОРИ ВО НОВА 
ПРИКАЗНА БЕЗ КРАЈ?-
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Оваа констатација произлезе од спроведеното истражување за вклученоста на децата со 
попреченост во предучилишно образование, во периодот 2017/2018 година, кое Народниот 
правобранител го реализира со невладината „Отворете ги прозорците“, а со финансиска 
поддршка на ЕУ и УНИЦЕФ. Според Народниот правобранител, приоритетни потреби кои ги 
имаат градинките, а кои произлегуваат од истражувањето, меѓу другото се: вработување 
дефектолози, обуки за воспитувачите за работа со деца со попреченост, подобрување на 
физичката пристапност до објектите, обезбедување пристапни педагошко-дидактички 
помагала, нагледни средства и технологија, обезбедување повеќе наменски финансиски 
средства за градинките за задоволување на индивидуалните потреби на децата со попреченост, 
како и измена на правната рамка, со цел олеснување на престојот на децата со попреченост 
во градинките, кој се сведува најчесто на згрижување, но не и на воспитна компонента и ран 
стимулативен развој.

ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ НЕМА 
УСЛОВИ ЗА ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Државната изборна комисија (ДИК) и 
на спроведениот референдум, ја продолжи 
праксата на одредени категории граѓани да 
им го одзема избирачкото право и тоа поради 
системски пропуст кој создава апсурдна 
ситуација.

Имено, ДИК сите лица на кои важноста 
на личните карти или патните исправи, ќе 
им истече во периодот по распишувањето на 
изборите, ги брише од Избирачкиот список 
иако истите во меѓувреме извадиле нови или 
ги обновиле старите.

Со ваквата пракса ДИК директно го 
крши Уставот согласно чии одредби секој 
граѓанин со наполнети 18 години живот, 
стекнува избирачко право, кое е еднакво, 
општо и непосредно и се остварува на сло-
бодни избори со тајно гласање.

Покрај тоа, ДИК од граѓаните бара да 
бидат нејзин сервис, на начин што самите ќе 
пријавуваат дека извадиле лична карта или 
ја обновиле старата, наместо по службена 
должност ваквите податоци да ги обезбеди 
од надлежните органи.

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
НАМЕСТО ДА ГО ОБЕЗБЕДИ ГО ОДЗЕМА 
ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО

Како и претходните години, и оваа година Лекарската комора не ја реализираше со 
закон утврдената обврска за вршење на стручен надзор во здравствени установи кога има 
поплака за нестручно лекување на пациенти. Покрај дадените укажувања од Народниот 
правобранител дека законската обврска треба да се почитува, прифаќањето на истите не 
вроди со резултат, па стручниот надзор остана само на формирање на комисија, а надзорот 
поради недостаток на средства ќе се изврши во 2019 година. 

ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЈА ПРОДОЛЖИ 
НЕГАТИВНАТА ПРАКСА ЗА НЕВРШЕЊЕ СТРУЧЕН НАДЗОР 
ПО ПРИЈАВИ ЗА НЕЕФИКАСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
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Жител од населбата Кисела Вода во 
Скопје, повеќе од две години чека екипите 
на ЕВН, неговата легално изградена куќа да 
ја приклучат на системот за снабдување со 
електрична енергија.

Имено иако склучил договор и ги 
подмирил сите трошоци кон оваа компанија, 
со што таа автоматски е должна да му 
обезбеди приклучок на струја, во моментот 
на неговата реализација се појавиле 
„некои непознати лица“, кои го спречиле 
изведувањето на работите, со образложение 
дека не дозволуваат да се копа по улицата.

Клучната дилема во овој случај е 
прашањето кого штити ЕВН и зошто не ги 
употребува сите правни инструменти и мож-
ности кои му стојат на располагање за да 

го реализира правото на корисникот, кое 
претходно го наплатило.

Ваквото постапување на ЕВН, странката 
ја изложило на дополнителни трошоци, па 
откако бесуспешно неколку пати се обраќала 
до компанијата со барање да ја добие 
услугата, морала да заведе и судски спор.

За апсурдот да биде уште поголем, ЕВН 
оваа ситуација ја користи како аргумент 
зошто не постапува по интервенцијата на 
Народниот правобранител веднаш да го 
обезбеди правото на приклучок.

Како врв на целиот апсурд е тоа 
што судот повеќе од година и половина не 
одговара по барањето за времена мерка 
– обезбедување каков било приклучок на 
електродистрибутивната мрежа.

ШТО ДА СЕ ПРАВИ КОГА ЕВН НЕ 
ГО ПОЧИТУВА ДОГОВОРОТ?

Голем број на поранешни вработени 
во АД Охис-во стечај и друштва формирани 
од негова страна, чувствувајќи се измамени 
од работата на стечајните управници и 
адвокатите кои ги застапувале во постапката, 
се обратија за помош до Народниот право-
бранител.

Испитувајќи го случајот, се појави 
сомнеж за направена голема неправилност 
поради која овие вработени се оштетени во 
однос на наплатата на нивните побарувања 
по основ на заостанати плати и придонеси.

Имено, судот го прифатил барањето 
голем дел од средствата од стечајната маса 
(128.620,000,00 денари), наместо за исплата 

на доверителите, да бидат искористени за 
дислокација и неутрализирање на опасниот 
хемиски материјал.

Истовремено, дел од вработените биле 
измамени и од ангажираниот адвокат, на кој 
иако наградата однапред му ја платиле, тој 
воопшто не им ги пријавил побарувањата, 
со што им го ускратил правото да бидат 
обештетени.

Констатирајќи ја ваквата состојба, На-
родниот правобранител поднесе барање до 
надлежниот јавен обвинител за покренување 
постапка за утврдување на казнена одговор-
ност на адвокатот.

ИМА ЛИ КРИМИНАЛ ВО 
СТЕЧАЈОТ НА АД ОХИС?
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По долга управна бирократска пос-
тапка, жена родена во Републиката, со 
непрекинат престој во државата и мајка на 
шест деца, сите родени во земјата, конечно 
доби македонско државјанство. 

Народниот правобранител подолг пери-
од постапуваше по овој случај, во кој под-
носителката на претставката сметаше дека 
одлучувачко за донесување негативно реше-
ние на органот надлежен за државјанство, е 
влијанието на нејзиниот сопруг во органот на 
безбедност и контраразузнавање (УБК). 

Во тој контекст, преземени се низа 
дејствија, барање информации и докази од 
Управата за безбедност и контраразузнавање 

за евентуалната вмешаност на сопругот, до 
Управниот суд е доставен Предлог за начинот 
за отстранување на констатираните повреди 
и со Посебен извештај е информиран мини-
стерот за внатрешни работи, по што беше 
дадено позитивно мислење. Меѓутоа, постап-
ката за прием во државјанство дополнително 
се пролонгира поради бирократското одне-
сување на Комисијата за македонски јазик во 
Владата иако подносителката до овој орган 
приложила диплома за завршено средно 
образование во Скопје, пред кој орган 
Народниот правобранител, исто така интер-
венираше, по што подносителката конечно се 
стекна со македонско државјанство. 

МАЈКА НА 6 ДЕЦА ДОБИ 
ДРЖАВЈАНСТВО

Оваа состојба е присутна повеќе години и Народниот правобранител редовно укажува на 
повредата на правото. Иако претходните години беше ветувано дека ќе се преземат дејствија 
за електронско поврзување на првостепениот и второстепениот орган, за жал новините 
во коресподенцијата на надлежните служби уште се во зачеток на реализација. Поради 
тоа, Народниот правобранител доставуваше укажувања и препораки за комплетирање на 
документацијата за поажурно постапување во насока на остварување на правата на граѓаните.

Граѓаните кои своите заостанати придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, ги 
имаа наплатено преку извршители, со години назад не можеа истите да ги евидентираат во 
Фондот на пензиско и инвалидско осигурување и да го остварат правото и на пензија во полн 
износ, само затоа што Управата за јавни приходи, не дозволуваше истите да се уплатуваат 
поединечно.

Со оглед на тоа што ваквата бирократска пречка, беше на директна штета на граѓаните, 
Народниот правобранител побара, а Управата за јавни приходи, го смени системот и овозможи 
пренос на овие средства на сметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување.

ОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА 
ФОНДОТ И ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 

ПОПРАВЕНА СИСТЕМСКАТА ГРЕШКА 
ВО УЈП – ГРАЃАНИТЕ СО ЦЕЛОСНИ 
ПЕНЗИИ
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Враќањето на одземениот имот, процес кој одамна требаше да заврши, се претвори 
во сизифовски маки за граѓаните бидејќи комисиите за денационализација, во континуитет 
не обезбедуваат еднаква, непристрасна и објектива примена на законите и на другите 
прописи во одлучувањето, поради што донесените одлуки по неколку пати се поништуваат 
од управните судови и процесот се враќа на почеток.

Притоа, наместо да водат сметка за правата што им припаѓаат според законот, комисиите 
постапуваат сосема спротивно, и единствено водат грижа за заштита на јавниот интерес, а 
често за таа цел, се злоупотребува и незнаењето и неукоста на граѓаните.

Ваквиот начин на постапување, придонесува правото на враќање на одземениот имот 
да не може да го остварат лицата кои поднеле барања за денационализација (затоа што во 
меѓувреме и тие починале), а доколку ваквата пракса на Комисиите продолжи, ова право 
нема да може да го остварат, ниту нивните наследници.

ПОВЕЌЕДЕЦЕНИСКА 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Продолжи праксата приватни здравствени установи на пациентки да им наплаќаат 
парични средства за извршени прегледи во текот на бременоста и за лабораториски анализи 
– здравствени услуги кои според Програмата за активна здравствена заштита на мајки и 
деца се бесплатни. 

Во насока на отстранување на повредата на правото, Народниот правобранител побара 
контроли и надзор од надлежните институции, но за жал поради недостаток на докази не 
можеше да се утврди прекршувањето на правото, што укажува на потреба од изнаоѓање на 
итно решение за овој проблем кој се повторува неколку години.

ПРИВАТНИ ГИНЕКОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ИМ 
НАПЛАТУВААТ НА ПАЦИЕНТКИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
ЗА УСЛУГИ КОИ СЕ БЕСПЛАТНИ

Истражувањето на Народниот правобранител за прекин на бременоста на рана возраст 
и раѓање од страна на малолетни мајки, за периодот 2016/2017 година, потврди дека 
има прекин на бременост, односно породувања од страна на деца на возраст од 11 до 18 
години, што укажува на недоволна едуцираност на децата за стапување во интимен однос и 
последиците од него. Во 8, од 17 јавни здравствени установи, опфатени со истражувањето, 
вкупно 62 малолетнички на возраст до 18 година ја прекинале бременоста, а се породиле 731 
малолетничка, од кои 4 на возраст од 11-13 години. Меѓу другото, истражувањето покажа 
дека во Јавните здравствени установи нема подзаконски акт за постапување со малолетни 
пациентки, како во однос на прекин на бременост, така и при породување, а формуларите 
кои се користат во болниците не ги содржат сите потребни податоци.

АЛАРМАНТНА СОСТОЈБА СО 
МАЛОЛЕТНИЧКА БРЕМЕНОСТ - 
ДЕЦА РАЃААТ ДЕЦА !!!-
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Постапувајќи по претставка од Здружението Млади правници (MYLA), за повреда на 
правото за пристап до азил на лице со потекло од Турција, претставници на Народниот 
правобранител извршија увид во Прифатниот центар за странци- Гази Баба, и констатираа 
дека лицето остварило влез на територијата на Републиката, со дипломатска патна исправа 
од Централноафриканска Република, и уште со две други патни исправи издадени во 
Турција. Меѓутоа, под сомнение дека лицето употребило фалсификат дипломатска патна 
исправа која била пријавена од Турција на Интерпол дека е украдена и невалидна, лицето 
беше приведено и по насока на дежурен јавен обвинител, сместено во Прифатниот центар 
за странци. 

Иако лицето јасно и недвосмислено изразуваше намера да влезе во постапка 
за признавање на право на азил, истото му било оневозможено од службените лица во 
Прифатниот центар за странци кои ја одолжуваа постапката, пролонгирајќи го изготвувањето 
на записникот за искажаната намера, наспроти законските прописи кои предвидуваат 
изготвување на таков записник во моментот кога лицето ќе изрази волја и намера за тоа.

Народниот правобранител констатира директно кршење на законот и повреда на 
правото на лицето да влезе во постапка за признавање на право на азил, поради што укажа 
и побара итно да се воведе лицето во постапка за признавање на азил, без разлика што за 
лицето истовремено течеше и друга постапка за утврдување на веродостојноста не неговата 
дипломатска патна исправа. Укажувањето е прифатено и лицето влезе во постапка.

ОНЕВОЗМОЖУВАЊЕ НА ПРИСТАП ДО 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО 
НА АЗИЛ И НЕЈЗИНО OДОЛЖУВАЊЕ  
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ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА ПО ОБЛАСТИ

СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА

Граѓаните корисници на права од социјална заштита, како и лицата во социјален 
ризик поднесуваа барање за помош и заштита од државата, и бараа интервенција од 
Народниот правобранител поради лошата материјална состојба во која се наоѓаат, заедно 
со своите семејства, укажувајќи на необезбедена заштита од страна на надлежните органи. 
Во тој контекст, продолжи праксата на доставување претставки во кои граѓаните изразуваа 
незадоволство од центрите за социјална работа, од одолжување на постапувањето по 
поднесени жалби во Министерството за труд и социјална политика, во однос на висината на 
помошта, но и поради прекин на правото иако немаат редовни приходи, со што социјалниот 
ризик и сиромаштијата уште повеќе се продлабочува.

Најголемиот број претставки од областа на социјалната заштита беа поднесени 
поради неоправдано одолжување на првостепените постапки за остварување на правата. 
Притоа, најмногу се бараше забрзување на постапките во однос на правото на социјална 
парична помош и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, потоа за правото 
на постојана парична помош, еднократна помош, како и остварување на правото на 
мобилност, глувост и слепило. Дел од претставките беа поднесени од семејства кои го 
немаат решено станбеното прашање заради обезбедување на стан и за сместување во 
соодветни услови. 

Од постапувањето по претставките, Народниот правобранител неспорно потврди 
дека Центрите за социјална работа не се доволно кадровски екипирани, како и дека имаат 
проблеми со техничка опременост, поради што потешко и со пролонгирање ги вршат 
посетите т.е. увидите како еден од начините на утврдување на фактичката состојба на 
семејството во ризик. Како последица на ваквите услови, доцнеше и донесувањето одлуки 
по барањата на социјална заштита, па граѓаните повеќе од два месеца чекаа одлука дали 
им се признава или не определено право.

Народниот правобранител, констатира, исто така дека центрите за социјална работа 
ја продолжуваат досегашната негативна пракса да носат решенија за престанок на правото 
на социјална помош, доколку утврдат дека определено лице-корисник на правото има 
остварено приход, и истиот го нема пријавено, без притоа да согледаат реално, дали 
средствата се на редовна основа и се во износ кој навистина може да придонесе за промена 
на состојбата на ризик во кој се наоѓа лицето, односно семејството

Таква состојба е констатирана спрема граѓанин корисник на социјална помош кој 
имал остварено средства во висина од 255,00 денари. Според Народниот правобранител, 
несомнено е дека странките се должни да ги пријават сите промени во материјалната состојба 
и да ги почитуваат законски предвидените обврски. Но, исто така, при одлучувањето на 
надлежниот орган за престанок на право кое е од егзистенцијално значење треба да се 
настојува целосно и правилно да се утврди дали лицето чие право треба да престане 



 

26

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

со донесување на определен акт е изложен на социјален ризик или не е, при што да се 
води сметка и за висината на остварениот, а непријавен приход, односно дали со ваквиот 
приход подносителот повеќе не е изложен на социјален ризик. 

Народниот правобранител, укажувајќи им на центрите за социјална работа за 
горенаведеното, ги потсетуваше на обврската за грижа за социјалната заштита на граѓаните, 
согласно со начелото на социјална праведност. Иронијата да е поголема граѓаните се 
задолжуваа да вратат средства кои ги примиле како социјална помош од денот кога е 
евидентиран приемот на средства на име приход, па така иронични, но и загрижувачки се 
случаите, како примерот кога граѓанин за приход од 255,00 денари бил задолжен да врати 
средства во износ од 70.950,00 денари.

Во вакви случаи, Народниот правобранител се вклучуваше и во жалбените постапки 
пред Министерството за труд и социјална политика, укажувајќи на доследно и правилно 
почитување на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита 
кои стапија во сила во ноември 2017 година, а кој утврдува „ако носителот на правото 
даде невистинити или нецелосни податоци, односно не извести за настанатата промена во 
материјалната, семејната и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството, а кои 
влијаат за остварување на правото и висината на социјалната парична помош, 
правото на социјална парична помош престанува и не може да се оствари во наредните 
12 месеци“.

Министерството за труд и социјална политика, во овој, но и во други случаи во 
жалбените постапки носеше негативни решенија по жалбите на граѓаните, и ги потврдуваше 
одлуките на првостепениот орган за престанок на правото поради непријавување на 
настанатата промена во материјалната состојба.

Народниот правобранител констатира повреда на правата на граѓаните во 
остварување на права од социјалната заштита и поради непостапување на органите по 
пресуди на Управниот или Вишиот управен суд, односно непочитување на одредбата на 
задолжителноста на пресудите пропишана во Законот за управните спорови. 

Во овие случаи укажуваше правилно и целосно да се утврдува фактичката состојба, 
и да не се занемари фактот дека се работи за лица во социјален ризик, кои опстојуваат 
од социјална парична помош како единствен извор на средства за егзистенција, притоа 
бараше и почитување на насоките и правното мислење на судовите. Меѓутоа, во голем 
број од донесените решенија центрите за социјална работа, при повторното одлучување 
по предметот, повторно носеа истоветни одлуки, со што граѓаните беа принудувани 
со години да водат управни постапки за докажување на незаконитото постапување на 
центрите за социјална работа.

Народниот правобранител, постапувајќи по предмет по сопстсвена иницијатива, 
во врска со обезбедување заштита на 27 лица, меѓу кои имаше деца и бремени жени, 
кои останале надвор, откако нивните импровизирани куќи им биле изрушени од страна 
на Општината Гази Баба, по интервенциите пред Министерството за труд и социјална 
политика, како и надлежниот центар за социјална работа неспорно утврди дека ефикасно 
решение за овие семејства не е најдено, како и дека нема долгорочно решавање на 
проблемите на бездомниците во земјава. 

Народниот правобранител укажа дека треба да се има предвид ранливоста на оваа 
категорија граѓани, на кои им е отежнат пристапот до права од повеќе различни сфери, 
лица кои се без дом, без документи, а со тоа и без можност за користење на какви било 
права од социјална заштита. 

Оттука, проблемот е многу покомплексен од изнаоѓање само на соодветно живе-
алиште за овие лица, и бара отпочнување на низа постапки, пред сè за обезбедување на 
документација за утврдување на нивниот идентитет, а следствено и други активности и 
мерки, што упатува на потребата од вклучување и соработка на повеќе органи и институции 
за изнаоѓање на соодветен одговор на состојбата во која се наоѓаат лицата без документи 
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и без обезбедено живеалиште.
Народниот правобранител укажа дека Министерството за труд и социјална политика 

како орган под чија надлежност е заштитата на лицата во социјален ризик треба да ги 
има предвид овие утврдени состојби и согласно надлежностите, а со цел обезбедување 
заштита на оваа ранлива група граѓани да иницира мултисекторско и мултиресорско 
разгледување на проблемот/ите. Воедно, да се преземат мерки со цел разгледување на 
расположливите капацитети и можности за адекватно долгорочно решение, имајќи предвид 
дека во моментот единствено сместување на бездомни лица, па и она што им се нуди на 
овие семејства е Прифатниот центар - Чичино Село.

Според Народниот правобранител, треба целосно да се анализира состојбата во 
Прифатниот центар за бездомни лица, како од аспект на сместувачки капацитети, услови, 
можности за остварување на права, согласно возрасната структура на лицата, безбедносниот 
аспект и сл., како и причините поради кои многу често се одбива сместување во овој 
центар и следствено да се преземаат соодветни мерки. Неспорно, во овој контекст е дека 
сместувањето на бездомно/и лице/а во овој Центар треба да биде од привремен карактер, 
и во таа насока да се преземат сите мерки со цел на овие лица да им се обезбеди трајно 
решение во однос на прашањето поврзано со нивното домување, да им се даде помош и 
поддршка со што и самите ќе можат да придонесат, односно да ги зголемат сопствените 
капацитети за живеење, но и егзистирање. 

Во однос на правото на помош и нега од друго лице, неспорно се констатира дека 
постапката за донесување решение во врска со ова право зависи од Наодот и мислењето 
од стручната лекарска комисија, која во најголем број од случаите постапуваше по 
интервенциите на Народниот правобранител, но факт е дека во голем број од случаите 
решение за ова право се донесува по надминување на законски предвидениот рок.

Понатаму, како сериозен проблем со кој се соочуваат граѓаните е оневозможување 
на остварување на правото на постојана парична помош, и задолжувањето од надлежните 
Центри за социјална работа заедно со барањето да доставуваат документи за сите членови 
од семејството, заради утврдување дали истите имаат приход и евентуално можноста да 
ја преземат грижата за нив. Реакцијата на барателите на оваа помош е дека смислено се 
попречуваат во заштита од страна на државата, затоа што се доведени во ситуација да 
не можат да ги обезбедат бараните документи, од различни причини, честопати поради 
недобри семејни односи, некомуникација, живеење во друга држава и незаинтересираност 
на другите членови за барателот/ите и сл. Од тие причини граѓаните и покрај поднесените 
барања и совети дадени од стручните лица од Центрите за социјална работа, не можеа да 
го остваруваат правото на постојана парична помош, голем дел од нив се откажуваат на 
самиот почеток по добивањето на информации за потребните документи, однапред знаејќи 
дека правото нема да им биде признато и покрај тоа што се наоѓаат во лоша здрваствена 
и материјална состојба.

И покрај барањето на Народниот правобранител сериозно да се разгледа ова 
решение кое е на штета на лицата кои имаат потреба од ваква помош, Министерството за 
труд и социјална политика, повикувајќи се на обврската на децата за грижа за старите 
и изнемоштени родители, како и правото и должноста на родителите да се грижат за 
издржување и воспитување на децата, сметаше дека нема незаконитост во постапувањето 
на центрите при одбивање на барањата на граѓаните за остварување на право на постојана 
парична помош. 

Дел од претставките беа поднесени и за заштита од семејно насилство, во кои се 
укажуваше за сторено насилство од членови на семејството, а како баратели на заштита 
се јавуваат најчесто жени, но и мажи. Народниот правобранител во овие претставки 
утврди дека многу често се укажува на семејно насилство и се бара заштита во случаи 
на конфликтни семејни односи помеѓу сопружници, родители и деца, како и поранешни 
брачни другари, но во сите случаи децата се индиректни жртви на насилство. 

Постапувајќи по овие претставки бараше од надлежните центри за социјална работа 
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да преземат мерки за заштита на жртвата, како и мерки спрема сторителот на насилството, 
и поголема ажурност во смисла на следење на состојбата и однесувањето на наводниот 
сторител, преку доставување на предлог за изрекување на привремена мерка од страна 
на надлежниот суд.

Во овој контекст, Народниот правобранител ја поздравува ратифакацијата на 
Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените 
и домашно насилство (Истанбулска конвенција) и смета дека ова прашање ќе го добие 
вистинското значење, а институциите засилено ќе се борат против искоренување на 
насилството врз жените и домашното насилство, каде жртви во најголем процент се 
припадничките на понежниот пол.

По однос на преземените мерки по препораките на Народниот правобранител, 
во областа на социјалната сигурност и заштита, Министерството за труд и соци-
јална политика извести дека редовно ги исплаќа паричните надоместоци од 
социјалната заштита, а во врска со зголемувањето на висината на паричните 
надоместоци известува дека е отпочната реформата на системот која ќе се уреди 
со нов Закон за социјална заштита. 

Прифатена е Иницијативата за измена на Законот за социјалната заштита, 
при што е укинат членот од законот со кој на граѓаните им беше оневозможено 
остварување на правото или негово продолжување, се до враќање на претходно 
примените парични средства.

Во однос на препораката поврзана со обезбедување на соодветни сместувачки 
капацитети за бездомните лица, Министерството известува дека покрај постојниот 
Центар во Чичино село, кој е со капацитет за 70 лица, во соработка со Црвен Крст, 
покрај пунктот за интервентно сместување отворени се уште три нови регионални 
интервентни прифатлишта во Битола, Струмица и Струга. Едновремено извести 
дека во соработка со Министерството за транспорт и врски заеднички работат на 
изнаоѓање соодветни решенија за социјално домување на оваа ранлива кате-
горија.

• Социјалната заштита и висината на помошта која ја добиваат корисниците 
е далеку од реалните потреби и не придонесува за надминување на 
социјалниот ризик и сиромаштијата кај овие лица/семејства. 

• Граѓаните долго чекаат за добивање одлука по барањата за остварување 
на правото на социјална помош, пристапот до правото на постојана 
парична помош реално не е остварлив за лицата кои имаат роднини 
иако не живеат со нив во заедничко домаќинство, па дури и ако живеат 
надвор од државата. Додека, правото на помош и нега скоро никогаш не 
го остваруваат во законски предвидениот рок, а центрите се правдаат со 
чекање на Наод и мислење од стручната комисија.

• Бездомништвото останува проблем без соодветно трајно решение.

КОНСТАТАЦИИ
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• Да се преземат мерки за зголемување на висината на паричната помош 
од социјална заштита, како и мерки за обезбедување на ефикасни и 
квалитетни социјални услуги на граѓаните и семејствата во ризик.

• Министерството за труд и социјална политика на Република Северна 
Македонија во соработка со центрите за социјална работа и стручните 
лекарски комисии да преземат мерки со цел непречено и навремено 
остварување на правата од социјална заштита, со почитување на роковите 
за донесување одлука, утврдени со закон. 

• Да се изнајдат трајни решенија за намалување на бројот на бездомните 
лица и семејства, преку обезбедување на соодветни сместувачки 
капацитети (објекти), проширување на можностите за добивање на 
социјален стан, како и оспособување на ранливите групи за самостојно 
живеење. 

ПРЕПОРАКИ

Остварувањето на правата на граѓаните од пензиското и инвалидското осигурување 
претставува операционализација на уставната одредба за социјална заштита и социјална 
сигурност, заснована на начелата на солидарност и правичност. Меѓутоа, иако обврска е  
надлежните органи постапките за стекнување на правото на пензија да ги спроведуваат 
ефикасно, тоа не беше практика, односно граѓаните и оваа година своите права во областа 
на пензиското и инвалидското осигурување ги остваруваа со потешкотии.

Во овој извештаен период беа поднесени 141 претставки, слично како и претходната 
година (138), а најголемиот број на претставки се однесуваа на одолжување на пос-
тапката пред надлежните органи, особено пред Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. При тоа, неспорна е 
констатацијата дека иако Народниот правобранител повторно, како и претходните години 
укажуваше на проблемот со долготрајноста на постапката, надлежните институции ништо 
не презеле за да се надмине проблемот. За застој во работењето, меѓу другото придонесе 
фактот што Државната комисија подолг временски период не функционираше поради 
кадровско екипирање, но оваа причина никако не може да биде оправдување, со оглед 
дека остварувањето на правото на пензија и правата од инвалидност се егзистенцијални 
прашање кои не трпат одлагање.

Не помал беше бројот на предмети во кои се одолжуваше постапката поради 
ненавремено комплетирање на документацијата во предмети за кои се водела и судска 
постапка пред Управниот суд. Во овие предмети, Народниот правобранител со свои 
интервенции се обраќаше како до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, така 
и до Управниот суд, со цел да се комплетираат списите за да може надлежниот орган 
повторно да одлучува. 

Народниот правобранител во своето постапување констатираше дека со одолжу-

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
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вањето на постапките и непочитување на законските рокови се врши повреда на правата 
на граѓаните, поради што на надлежните органи им укажуваше на потребата од поефикасно 
и поефективно постапување. Па така, по преземените дејствија од страна на Народниот 
правобранител, постапките се спроведуваа поажурно и граѓаните ги остваруваа своите 
права.

Во врска со остварувањето на правото на старосна или семејна пензија и оваа година 
имаше појава кога граѓани не можеа да го остварат своето право на пензија поради 
неизвршена уплата на придонеси, поради што Народниот правобранител преземаше 
дејствија спрема Министерството за труд и социјална политика и Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, како надлежни институции за функционирање на пензискиот 
систем. Постапувајќи по конкретен предмет, каде што не биле уплатени придонеси поради 
спроведена постапка за присилно извршување, и по доставени препораки и укажувања 
од страна на Народниот правобранител, Управата за јавни приходи креирала ново 
системско софтверско решение што овозможи побрзо имплементирање, па така од јули 
(во извештајната година) граѓаните непречено можеа да го остварат правото на пензија, 
односно беше надминат проблемот со неуплатените придонеси од спроведени извршни 
решенија.

Во однос на пензискиот систем и прашањето за исплатливоста на членството во 
вториот пензиски столб за одредени категории на членови, односно осигуреници, за што 
Народниот правобранител интервенираше и претходните години, преземени се дејствија 
спрема Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за супервизија на 
капиталното финансирано пензиско осигурување, по што дејствијата резултираа со 
подготовка на измена на законот и во тој контекст, истакнуваме дека се имплементирани 
препораките на Народниот правобранител поднесени во претходните години.

Во врска со остварувањето на правото на инвалидска пензија, граѓаните поднесуваа 
претставки изразувајќи незадоволство од одлуките на надлежните комисии за оцена на 
работната способност поради необјективност. Народниот правобранител и во ваквите 
предмети преземаше дејствија како за ажурирање на постапувањето, но и за посеопфатно 
спроведување на постапките при оценување на работната способност на граѓаните.

Оваа година повторно беа поднесени претставки за остварување на правото на пензија 
врз основа на меѓународни и билатерални договори. Во овие предмети граѓаните бараа 
интервенција од Народниот правобранител за засметување на сразмерен дел од пензијата 
за времето кога работеле во странство. Во овие предмети Народниот правобранител 
од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување бараше континуирано да се обраќа 
до надлежните пензиски органи на странските држави, но во конкретни предмети, со 
замолница се обраќаше за забрзување на постапките преку омбудсман институциите на 
странските држави.

И во овој извештаен период граѓаните се обраќаа до Народниот правобранител со 
барања за правен совет за одделни прашања од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, така што со должно внимание се постапуваше и по овие преставки со 
појаснувања за законската регулатива и со советувања за остварување на одредени права.

По однос на препораките во областа пензиско и инвалидско осигурување, 
преземени се мерки, и во декември 2018 година Собранието го донесе Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, со кој се воведе 
нов критериум за зачленување во задолжителните пензиски фондови во вториот 
столб.

Од друга страна, не се преземени мерки по однос на препораката спрема 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, истата на поефикасен и стручен начин да одлучува по 
правните лекови на граѓаните, и во пракса да ја имплементира законската 
одредба за мериторно одлучување по предмети за кои по изјавена жалба против 
решение истото еднаш било поништено и вратено на повторно решавање. 
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• Граѓаните бавно и неефикасно ги остваруваат правата од областа на 
пензиското и инвалидското осигурување, а надлежните органи решаваат 
по нивните барања пробивајќи ги законските рокови за донесување на 
одлука.

• Недоволната и отежнатата соработка помеѓу органите доведува до 
одлагање на постапувањето, особено кога е потребно комплетирање на 
документацијата, а штетата повторно ја трпат граѓаните.

• Продолжува незадоволството на граѓаните од Наодите и мислењата на 
комисиите за оцена на работната способност.

КОНСТАТАЦИИ

• Фондот за пензиско и инвалиско осигурување на Република Северна 
Македонија, филијалите низ градовите, како и второстепената комисија за 
одлучување по жалби да преземат мерки со цел одлучување во законски 
предвидениот рок по барањата на граѓаните за остварување на правото на 
пензија.

• Унапредување на соработката и комуникација на надлежните органи 
вклучително и при комплетирање на документацијата во предметите 
заради навремено одлучување.

• Комисиите за оцена на работната способност поефикасно да одлучуваат, 
врз основа на правилно утврдена фактичка состојба во однос на работната 
способност на граѓаните.

ПРЕПОРАКИ

Правото на здравствена заштита и здравственото осигурување и во изминатата година 
граѓаните го остваруваа со потешкотии, меѓу другото и поради несоодветна примена на 
прописите од страна на надлежните органи, што негативно се одразуваше на граѓаните 
како корисници на овие права. Иако бројот на поднесените претставки оваа година бележи 
намалување во однос на претходната година, проблемите со кои се соочуваат граѓаните се 
речиси идентични како и претходните години, поради што со право може да се констатира 
дека не е забележан позитивен исчекор во пристапот до правата на здравствената заштита 
и здравственото осигурување. 

Во извештајната година доминираат претставките за остварувањето на правото на 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАШТИТА
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здравствена заштита и здравствено осигурување поврзани со обезбедувањето на основните 
здравствени услуги и партиципацијата, одолжувањето на постапките пред надлежните 
институции, несовесно лекување на пациенти и сл.

Проблемот со партиципацијата за здравствени услуги е карактеристичен во случаите 
кога пациентки-осигуреници биле задолжени од приватни здравствени установи да 
плаќаат партиципација за гинеколошки прегледи, кои услуги согласно Програмата за 
активна здравствена заштита на мајки и деца се бесплатни.

Народниот правобранител, по констатираните состојби дека спротивно на прописите 
се наплатуваат гинеколошките прегледи на трудниците, презеде дејствија спрема Фондот 
за здравствено осигурување и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со барање 
за вршење на контрола и инспекциски надзор во неколку приватни здравствени установи. 
Со оглед дека преземената контрола и надзорот не дадоа позитивен резултат, односно 
поради недостиг на докази не беа пронајдени прекршителите на правото, Народниот 
правобранител со свое мислење се обрати до Министерството за здравство и побара 
надградба на легислативата, со цел да се надминат слабостите во овој сегмент. 

Во тој контекст, Народниот правобранител укажа дека би било корисно повторно да 
се информираат и едуцираат лекарите за легислативата дека гинеколошките здравствени 
услуги на пациентките во текот на бременоста се покриваат со средства од Програмата за 
активна здравствена заштита на мајки и деца и дека незаконската наплата повлекува и 
одговорност согласно постојните прописи. 

Треба да се спомене дека конечно профункционира гинеколошката ординација 
во општината Шуто Оризари, за што Народниот правобранител во изминатите години 
постојано укажуваше на неопходноста, но како и за останатите приватни гинеколошки 
ординации, така и за ПЗУ Д-Р Вјолца, која се наоѓа во Шуто Оризари беа поднесени 
претставки од пациентки за незаконита наплата на средства за прегледи опфатени со 
погоре споменатата Програма. 

Во извештајниот период намален е бројот на претставки кои се однесуваат на 
проблемот со одолжување на управните постапки пред Министерството за здравство 
и подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување, меѓутоа проблемите со 
доставата на предметите помеѓу надлежните институции и понатаму се присутни. Во 
овие предмети по констатацијата за неажурно постапување постојано се укажуваше на 
потребата од ефикасно и ефективно постапување, затоа што здравствената заштита не 
трпи одлагање. 

Исто така, во овие предмети повторно беше констатиран проблемот со комплетирањето 
на предметите, односно немањето на точен податок дали предметот е во подрачната 
служба на Фондот за здравствено осигурување или кај второстепениот орган. 

Во насока на надминување на неажурното постапување во ваквите случаи, покрај 
непосредните контакти со одговорните службеници во Министерството за здравство и во 
подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување, беа преземени дејствија за 
комплетирање на здравствената документација со укажувања за постапување во законски 
предвидените рокови. 

Во врска со овој проблем присутна е констатацијата дека, на планот на поажурно 
постапување се уште не е направен исчекор иако Министерството за здравство и Фондот за 
здравствено осигурување по препораките на Народниот правобранител презедоа обврски 
за надминување на проблемите со доставување на документацијата по електронски пат 
или пак, со воведување на лична достава. 

Проблемот со наплатата на придонесите на граѓаните кои биле вработени претходната 
година, а во моментот се во категоријата на невработени лица, повторно беше актуелен. 
За овој проблем Народниот правобранител отвори постапка по сопствена иницијатива и 
до Владата достави Информација, со што го актуелизираше проблемот на кој влијаеше 
примената на Законот за придонеси од задолжителното социјално осигурување, со 
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предлог да се пристапи кон измена, се со цел граѓаните кои останале без работа да можат 
непречено, и без дополнителни финансиски оптеретувања да го остварат правото на 
здравствена заштита.

На реакцијата на Народниот правобранител, од Владата известија дека со почетокот 
на примената на новите прописи, предвидено за јануари 2019 година, со кои на дневна 
основа ќе се пресметуваат податоците за тоа дали граѓаните оствариле приход или не, 
ќе се елиминира проблемот со кој се соочуваат невработените лица заради примената на 
споменатиот закон.

Како карактеристичен предмет од оваа област, што доведе до измена на подзаконски 
акт за остварување на право на ортопедско помагало, е постапувањето по претставка на 
граѓанин кој до Фондот за здравствено осигурување – Подрачна служба во Тетово поднел 
барање за ортопедско помагало. По преземените дејствија Народниот правобранител 
констатирајќи дека осигурените лица се ограничуваат во пристапот до правото на 
ортопедски помагала (чевли), на начин што нивна замена може да бараат дури по истекот 
на определен период предвиден во подзаконски акт, односно во рокот на траење на 
ортопедските чевли од 18 месеци, Народниот правобранител до Фондот достави препорака 
за намалување на роковите на траење и со препораката побара измена и дополнување 
на одредбите од член 38 од Правилникот за индикациите за остварување на право на 
ортопедски и други помагала.

Дадената препорака од Народниот правобранител беше прифатена и Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување, на почетокот на јуни 2018 година го 
донесе Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за 
остварување на правото на ортопедски и други помагала, согласно кој се намалува рокот 
на траење на ортопедските чевли за осигурените лица на 12 месеци.

Во однос на поплаките за несовесно лекување, Народниот правобранител постапуваше, 
бараше реализирање на стручен надзор од страна на Лекарската комора на РМ, меѓутоа и 
покрај преземени бројни дејствија како спрема Комората, така и спрема Министерството 
за здравство стручните надзори не беа реализирани поради недостаток на финансиски 
средства. 

Во врска со утврдените мерки по препораките на Народниот правобранител, 
Министерството за здравство презеде обврска за организирање  на средба со 
претставници на Фондот за здравствено осигурување, со цел надминување на 
проблемот на долготрајност на управните постапки и пречекорување на законски 
предвидениот рок за одлучување.

Министерството за здравство извести дека Управата за електронско здравство 
е запознаена со мерката со која Владата се задолжува да пристапи кон уредување 
на проектот „Мој термин“, со цел истиот да одговара на потребите на граѓаните-
осигуреници, за ефикасна, редовна и навремена здравствена заштита, а во 
однос на препораката за изнаоѓање решение за обезбедување на гинеколошка 
установа во општина Шуто Оризари, проблемот е надминат преку обезбедување 
на Гинеколошка установа во оваа општина.
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• Граѓаните и понатаму со потешкотии ги остваруваат своите права од 
областа на здравството, поради ненавремено и неажурно постапување на 
Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство.

• Бремените, особено припадничките на ранливите групи се жалат 
на неоснована наплата на парични средства од страна на приватни 
гинеколошки здравствени установи за гинеколошки прегледи и 
лабораториски анализи, кои согласно Програмата се бесплатни. 

• Лекарската комора е ограничена во постапувањето и реализирањето на 
стручниот надзор предвиден со Законот за здравствена заштита поради 
недостаток на финансиски средства.

КОНСТАТАЦИИ

• Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија 
и Министерството за здравство на Република Северна Македонија да 
преземат континуирани активности за елиминирање на проблемот со 
неажурноста и долготрајноста на управните постапки, со што непречено 
ќе се остваруваат правата на граѓаните во законски предвидените рокови. 
За таа цел потребно е редовно одржување на заеднички средби помеѓу 
претставници на Фондот и Министерството.

• Фондот за здравствено осигурување да ја засили контролата во 
приватните гинеколошки здравствени установи во врска со наплатата на 
партиципацијата за здравствени услуги кои се бесплатни и се покриени со 
средствата на Фондот.

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

ПРЕПОРАКИ
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Правата на детето и оваа извештајна година се остваруваа со потешкотии. 
Констатирано е непочитување и повреди, кои битно влијаат на состојбата со детските 
права, непочитување на најдобриот интерес на детето, како и недоволна заштита од 
повреди на правата во семејството, детските градинки, образовните установи, како и во 
установите и институциите за грижа на детето. Има зголемен број претставки во оваа 
област, но проблемите со кои се соочуваат децата се исти или слични. Не се забележани 
позначајни промени ниту во односот и пристапот на надлежните органи кон решавање на 
повеќегодишните слабости во постапувањето по предмети, поврзани со остварување и 
заштита на правата на детето.

Најголемиот број поплаки се однесуваат на правата на детето во семејството во 
врска со регулирањето на личните контакти на детето со родителот со кого не живее или 
блиските роднини, правото на издршка на детето, издавање на патна исправа. Значителен 
е бројот на претставките за повреда на правата од образование на децата во основните и 
средните училишта, како и заштита на детето од насилство, кои во споредба со минатата 
година се во пораст. 

Народниот правобранител, следејќи ги состојбите со почитувањето и остварувањето 
на правата на детето и оваа година постапуваше по сопствена иницијатива, потсетувајќи 
ги надлежните дека децата се субјекти со свои права, и укажувајќи дека сите - почнувајќи 
од родителите и поширокото семејство, преку детските градинки, училиштето, установите 
за деца, носителите на власта и креаторите на политиките имаат обврска да ги почитуваат 
децата, нивните права, потсетувајќи дека нивниот најдобар интерес треба да е интерес и 
на заедницата во целина.

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Поплаките за неможноста за остварување на правото на лични односи и контакти 
на детето со родителот со кого не живее или со блиските сродници, попречувањето на 
издавање на патна исправа за детето, нередовно плаќање на издршка (алиментација), 
меѓусебни обвинувања за занемарување и недоволна грижа за детето се најчестите поплаки 
од родителите, при што детето останува во средина меѓу расправиите, несогласувањата и 
обвинувањата меѓу родителите, кои во своите барања многу често изразуваа незадоволство 
од работењето на центрите за социјална работа, поточно од одлуките на стручните тимови.

Народниот правобранител без исклучок бараше од центрите за социјална работа, 
Министерството за труд и социјална политика, како и од јавните установи за вршење 
надзор да се почитува правото на одржување на лични односи и непосредни контакти на 
децата со родител/ите, укажувајќи дека истото единствено може да биде ограничено само 
ако е во спротивност а најдобриот интерес на детето. Од друга страна, несомнено е дека 
повреда на ова право, како и принципот на најдобар интерес на детето може да го утврди 
само добро едуциран, стручен и посветен стручен тим, но за жал во најголем број случаи 
ова право не беше реално заштитено. 

Во многу случаи покрај континуираните укажувања, препораки, советодавна работа, 
но и барања за надзор, по преземените мерки центрите за социјална работа не успеале 
да ги ревоспостават прекинатите контакти на детето со родителот, ниту да влијаат на 
подобрување на односот меѓу родителите, а во тој контекст и ставот на детето да (не) 
се гледа и контактира со другиот родител, што повторно е на штета на детето и неговото 
право да биде со двајцата родители.

Нетрпеливоста, меѓусебниот реваншизам и некомуникацијата на родителите, односно 

Права на детето во семејството
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поранешните сопружници одеа до таа мера да не му се дозволи на детето издавање на 
патна исправа, иако истото е право на детето гарантирано со Конвенцијата за правата на 
детето. 

Следствено, беа нотирани ситуации кога еден од родителите не се согласува на 
издавање патна исправа за детето поради сомневање дека истата ќе се злоупотреби и 
родителот ќе замине со детето надвор од државата без согласност на другиот родител и без 
претходно известување на надлежниот центар. Имаше случаи кога центарот за социјална 
работа како орган кој се грижи за правата и интересите на децата даваше согласност наместо 
родителот кој се спротивставува, а во пракса се потврдуваа стравувањата за заминување 
на детето со другиот родител, со што под сомневање се доведуваше постапувањето на 
стручните тимови при центрите за социјална работа. 

Народниот правобранител, имајќи го предвид најдобриот интерес на детето и 
надлежностите на Центарот за социјална работа како јавна установа која треба да се 
грижи за правата на детето укажува дека од големо значење е континуирано да се следи 
состојбата во семејството, да се врши надзор над вршењето на родителското право, како и 
на односот меѓу сопружниците и детето/цата, со цел навремено да се преземат мерки и да 
се превенираат состојби на непочитување на обврската за информирање и постапување 
согласно актите на центарот. 

Во дел од предметите потсетувајќи ги родителите на обврската да комуницираат 
меѓусебно во интерес на детето, Народниот правобранител придонесуваше за превенирање 
на штетните последици врз детето и неговиот правилен раст и развој, затоа што во случаи 
кога е растргнато помеѓу желбите на едниот или другиот родител, многу лесно може да 
се затвори во себе, да има несоодветно однесување или проблеми во однесувањето, што 
тешко ќе може да се поправи, а во државата нема погодни услови ниту за згрижување, 
ниту за негово подобрување, односно ресоцијализација.

Во оваа област, дел од родителите, вклучително и родители кои се на издржување 
казна затвор во казнено поправните установи барајќи заштита на правата на детето од 
однесувањето на другиот родител, укажуваа и на занемарување на детето и неводење 
грижа, по што Народниот правобранител за утврдување на состојбите го вклучуваше 
Центарот за социјална работа барајќи преку непосреден увид во семејството и разговор со 
родителот и детето (во зависност од возраста и зрелоста на детето), да ја согледа состојба 
и следствено да преземе соодветни мерки.

Ваквите случаи и состојби повторно ја нагласуваат потребата од квалитетни и 
ефикасни советувалишта за брак и семејство, како и воспоставување на систем на активно 
следење на детето и семејството во ризик од страна на социјалните служби, во соработка 
со образовните, здравствените и локалните органи и соработка со здруженија на граѓани, 
што, впрочем беше препорака на Народниот правобранител и во претходните извештаи.

Министерството за труд и социјална политика, потврди дека е во тек 
подготовка на нов Закон за социјална заштита, во кој посебен акцент се става на 
развојот на социјалните услуги и нивно децентрализирање, во кој контекст ќе се 
создадат можности за одржливо функционирање на советувалиштата за брак и 
семејство.

Постапувајќи по сопствена иницијатива за случај на прием на 14 месечно бебе во 
ЈЗУ УК Клиника за детска хирургија, со тешки телесни повреди, Народниот правобранител 
укажувајќи за преземање на сите потребни активности за санирање на повредите и 
целосна здравствена заштита на детето, побара вклучување на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа на Град Скопје за определување на старател на детето, а поради 
информациите за сторено насилство врз детето беше побарана информација и од Основното 
јавно обвинителство. Преземените дејствија резултираа со позитивен исход, така што 
здравстевните институции известија за подобрена состојба на бебето, надлежниот центар 
го стави детето под старателство, а Основното јавно обвинителство постапувајќи по 
барањето на Народниот правобранител извести дека по спроведените истражни дејствија 
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утврди постоење на кривично дело запуштање и малтретирање на дете. 
Инаку, во постапувањето, Народниот правобранител, меѓу другото утврди дека 

мајката е поранешен штитеник на Домот за деца без родители, која по излегувањето од 
Установата продолжи да живее како лице во ризик, и со неприфатливо однесување, со 
штетни последици по нејзиното дете.

Овој случај, како и случајот со напуштеното бебе пред Домот за доенчиња во Битола, 
од страна на малолетна мајка, го отвора прашањето колку системот за заштита на децата 
води грижа за децата во ризик, и дали установите во кои децата се сместуваат како деца 
без родителска грижа, со воспитно-социјални проблеми или со проблеми во однесувањето 
успеваат позитивно да го променат односот на овие деца?

Министерството за труд и социјална политика во однос на препораката за 
оваа група граѓани во ризик, информира дека во Министерството се спроведуваат 
активности за воведување на нов начин на работа во центрите за социјална 
работа преку индивидуален пристап и определување на водител на случај, за 
секој конкретен предмет, кој ќе ја следи состојбата со детето и семејството во 
ризик. 

Значителен е бројот на претставките кои се однесуваат на повреда на правото на 
образование на детето, во кои се вбројуваат поплаките поради лоши услови во училишните 
објекти, одржување на настава од страна на несоодветен кадар, дискриминација по 
верска и етничка основа, како и по бојата на кожата, а во неколку случаи до Народниот 
правобранител беа доставени анонимни претставки од родители за неквалитетна исхрана 
на учениците.

При постапувањето по претставките, неспорно се потврди дека има училишта кои не 
се соодветно опремени за водење на квалитетна настава со современи нагледни материјали 
и средства, како и со лоши хигиенски услови кои влијаат на образованието, а пред сè на 
здравјето на децата. 

Народниот правобранител, меѓу другото бараше активно вклучување на општините во 
изнаоѓање на соодветни решенија, во соработка со надлежното Министерство, укажувајќи 
дека во училиштето децата поминуваат голем дел од денот, за што е потребно да се 
обезбедат услови за непречено образование, со запазување на хигиената, но и квалитетот 
на исхраната.

По претставките за несоодветен наставен кадар, Народниот правобранител констатира 
дека има училишта кои ненавремено ги планираат вработувањата на непополнетите 
места, други задоцнето добиваат согласност од надлежното Министерство, но во секој 
случај ваквите состојби се на штета на децата, затоа што најчесто решение до изборот 
на соодветен кадар е одржување на часови од наставник, кој не е стручен за односната 
област. Народниот правобранител во овие предмети го вклучуваше Државниот просветен 
инспекторат барајќи да се изврши надзор и да се преземат мерки во интерес и заштита 
на правото на непречено образование на детето, што практично беше реализирано 
и по укажување на Народниот правобранител, ученици од седмо и осмо одделение 
деветолетка во едно скопско основно училиште, конечно добија соодветен наставник, а 
во друго училиште несоодветниот наставник е отстранет од наставата, и часовите биле 
распределени на други со соодветно образование и квалификации.

Народниот правобранител и натаму е на мислење за потребата од обезбедување на 
системско решение во врска со правото на учество на детето/ученикот во образовниот 
систем, како можност да се слушне мислењето на ученикот и да се обезбеди неговото 
учество во донесувањето значајни одлуки за прашања поврзани со училишниот живот.

Образованието на децата во основните и средните училишта
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Во овој контекст, Министерството за образование и наука информира дека 
ги има предвид овие сугестии при подготвувањето на измените и дополнувањата 
на Законот за средното образование.

Во однос на претставките за дискриминација кон децата, Народниот правобранител 
укажуваше училиштата да не ги попречуваат девојчињата со шамии, во остварување на 
правото на фотографирање или учество на завршната прослава (матура), препорачуваше 
почитување на децата и нивно вклучување во паралелки заедно со деца од различен 
етнички состав, односно да не се сегрегираат, ниту да не се одбиваат при уписот, 
укажувајќи на принципот на забрана на дискриминација.

Во извештајниот период од страна на Министерството за образование и наука 
не се преземени мерки по препораката на Народниот правобранител 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, иако неспорно е дека само доколку 
детето се едуцира за правата може да препознае нивно непочитување или 
повреди, и следствено да бара заштита пред надлежните органи. 

Според Народниот правобранител, не смее да се занемари улогата и значењето од 
обезбедување на соодветно и квалитетно образование за секое дете, и во тој контекст 
смета дека училиштата, другите надлежни органи и Министерството за образование и 
наука треба посериозно да се заложат за надминување на констатацијата за повреда 
на правата на учениците, преку навремено обезбедување на кадар кој ќе ги исполнува 
стручните квалификации и ќе ги реализира активностите предвидени со наставниот план 
и програма. 

И во овој извештаен период следејќи ги состојбите со правото на образование на 
детето, во разговори со родители/старатели на детето, како и од граѓани кои побарале 
совет во институцијата, Народниот правобранител утврди дека во пракса децата кои не 
биле вклучени во настава, а се со надмината возраст за нивно вклучување во соодветно 
образование се уште се надвор од образованиот процес.

Во овој контекст, по препораките на Народниот правобранител за итно 
решавање на проблемот со вклучување на децата во основно образование преку 
обезбедување услови за следење на настава во основни училишта на територија 
на државата, како и за 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, Министерството за образование и наука одговори дека презема 
активности и интервенираше во предлог Законот за основното образование 
објавен на веб-страницата на ова Министерство, за јавна расправа.

Во врска со насилство врз детето беа отворени повеќе предмети по сопствена ини-
цијатива, а се постапуваше и по доставени претставки од страна на родители за заштита 
на децата од насилство во предучилишните и во училишните установи. 

Во случаите по кои Народниот правобранител постапуваше по сопствена иницијатива 
беше побарано да се изврши надзор од надлежните инспекциски органи, при што беше 
констатирано насилство од страна на воспитувачки во предучилишни установи. При тоа, 
во еден случај беше поднесена пријава од страна на полицијата до Основното јавно 
обвинителство, кое пак, спроведе истражни дејствија поради основано сомнение дека е 
сторено кривично дело запуштање и малтретирање на дете, а од страна на надлежните 

Насилство врз децата и помеѓу децата
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институции воспитувачката е дисциплински санкционирана. Во друг случај, на воспиту-
вачките, согласно Законот за заштита на децата им била изречена дисциплинска мерка 
- парична казна.

Продолжува праксата за насилство врз ученици од наставен и друг вработен кадар, во 
кои случаи Народниот правобранител преку обраќање до надлежните органи посочуваше 
на заштита на детето од секаков вид на злоупотреба и насилство, а истовремено бараше 
да се преземат мерки за одржување на дисциплината во училиштето преку водење грижа 
и за наставниот и другиот кадар што се вработува во образовните установи. 

Во овој контекст, имајќи ги предвид зачестените случаи на насилство меѓу ученици 
во повеќе основни училиште, насилство од наставен и друг вработен кадар врз учениците, 
како и поплаките на родителите во врска со безбедноста на децата додека се на училиште, 
Народниот правобранител укажа Министерството за образование и наука и Државниот 
просветен инспекторат сериозно да ги испитаат случаите на насилно однесување помеѓу 
учениците и кон ученици, и согласно утврдената состојба да се преземат мерки за 
одговорност на сторителите на насилство, се со цел учениците, наставниот и другиот 
кадар да се чувствуваат безбедно и сигурно.

Народниот правобранител, во врска со случаите на насилство меѓу учениците јавно 
реагираше, укажувајќи на отсуство на навремена и соодветна реакција за превенирање 
на насилство меѓу учениците, и потсетувајќи ги одговорните во училиштата, како и 
пошироко заедницата дека, училиштето е воспитно образовна установа, која има обврска 
и должност да обезбеди грижа и заштита на децата, како и да преземе превентивни мерки 
за спречување на насилството меѓу децата, но и врз децата. 

Во овој контекст, побара од одговорните во училиштата, локалните самоуправи и 
просветниот инспекторат да преземат мерки со цел да се обезбедат училишта без насилство, 
во кои ќе владее позитивна клима, взаемно почитување и другарување меѓу учениците. 

Според Народниот правобранител неопходно е да се јакнат капацитетите на наставни-
ците да превенираат и спречуваат насилно однесување кај децата, да развиваат, но и да 
се залагаат за комуникација меѓу децата, толернација, градење на самодоверба, и во 
училиштата да се воспостават механизми за соодветна и навремена интервенција при 
насилство. Притоа, и родителите мора да покажат поголем интерес за своите деца, за 
нивниот однос и активно да придонесат за безбедни училишта без насилство.

Имајќи го предвид отсуството на реакција од соучениците во случајот со насилството 
помеѓу ученички во основно училиште во Неготино, каде според снимките објавени во 
јавноста, учениците користејќи ги мобилните телефони го снимаат насилството и не 
преземаат ништо истото да го спречат, Народниот правобранител со голема загриженост 
го постави прашањето: Што се случува со воспитувањето на децата? Дали семејството 
и училиштето ја занемариле оваа значајна функција, која заедно со образованието има 
важна улога во правилниот развој на секое дете? Располагаат ли училиштата со ефикасни 
методи и обучен кадар кој знае и кој умее да превенира од насилство, односно да едуцира 
генерации кои ќе знаат да почитуваат и преку дијалог да ги решаваат евентуалните 
проблеми?

Со овие настани во училиштата уште еднаш се потврдуваат континуираните укажу-
вања и препораките на Народниот правобранител за потребата од стручни служби во 
училиштата кои сериозно и посветено ќе работат на превенција на насилствата меѓу 
учениците, и ќе ја зајакнат воспитната улога на наставниот кадар во образовниот процес. 
Воедно, укажувањето за потребата од позачестени контроли и надзор над работата на 
образовните установи во кои децата остваруваат право на образование заради превенирање 
од насилство врз децата и помеѓу децата, односно нетолерирање на насилството, како и 
поголема соработка и вклученост на родителите во стручните тела на училиштата.

Министерството за образование и наука по препораката на Народниот право-
бранител за преземање мерки за законско уредување на правото на учество на 
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детето/ученикот во образовниот систем, 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 
информира дека ги имаше предвид горенаведените сугестии при подготвувањето 
на измените и дополнувањата на Законот за средното образование.

Народниот правобранител неколку години по ред во своите Годишни извештаи 
алармираше на слабостите на формата на институционална грижа на децата, укажувајќи 
дека Јавните установи на ја даваат посакувана цел, и штитениците наместо во Установа 
и под третман, повеќе се надвор од установата, во постојани бегства, со што се доведува 
под прашање ефикасноста на системот за соодветна заштита на децата од евентуални 
повреди и злоупотреби.

Имајќи ја предвид констатацијата за многу слабиот ефект од процесот на ресоци-
јализација во овие установи, основано го постави прашањето кој и дали води ефикасна 
грижа за децата кои се упатуваат во Јавните установи за згрижување на деца?

На почетокот на извештајниот период, постапувајќи по сопствена иницијатива, во 
случајот со 12 годишна штитеничка која била сексуално злоупотребувана додека била под 
старателство на Центарот и сместена во ЈУ за згрижување на деца со воспитно - социјални 
проблеми и нарушено поведение, при што  забременила, Народниот правобранител 
упати јавна критика за слабиот и неефикасен систем на заштита на децата и препорача 
изнаоѓање на други, соодветни форми за грижа и заштита на децата, наместо гломазни 
и нефункционални установи. Воедно, од надлежното Министерство за труд и социјална 
политика и од Основното јавно обвинителство побара целосно испитување на случајот, и 
санкционирање на лицата кои пропуштиле навремено да го заштитат детето, и оние кои 
го злоупотребувале.

Од страна на Министерството за труд и социјална политика во врска со овој случај, 
што ја потресе јавноста, беше формирана комисија која извршила вонреден надзор во 
ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение, како 
и вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
Град Скопје, при што се потврдени слабостите во постапувањето од страна на службените 
лица, а кои Народниот правобранител јавно ги посочи. Имено, биле констатирани повеќе 
неправилности во работењето на стручните лица, поради што Министерството поднесе 
11 кривични пријави за стручни лица до Основното јавно обвинителство, за постоење на 
основано сомнение дека е сторено кривично дело - несовесно работење во службата и 
запуштање на дете, пријава за прекршок на 18 стручни лица во Меѓуопштинскиот центар 
за социјална работа на Град Скопје, а биле покренати иницијативи за утврдување на 
дисциплинска одговорност за 16 стручни лица. 

Од страна на Основното јавно обвинителство, исто така се отвори постапка за утврду-
вање на идентитетот на сторителите на кривичното дело и обезбедување на релевантни 
докази за кривично гонење, а директорот на Јавната установа „25 Мај“ даде оставка.

По овој настан, во јавноста беше изнесена информација за забремнување на уште две 
други штитетнички на Јавната установа, при што едно девојче ја прекинало бременоста, 
а второто не сакало да абортира, за што Народниот правобранител достави Препорака до 
министерката за труд и социјална политика итно да преземе мерки за соодветна грижа на 
децата сместени во установи и нивна целосна заштита и да предложи измени во областа 
на социјалната заштита од аспект на згрижување на деца со воспитно-социјални пробпеми 

Заштита на децата во установи
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и нарушено поведение, со цел изнаоѓање на нови, соодветни форми на згрижување на 
децата, каде ќе биде застапен индивидуланиот третман и метод за работа со деца, ќе се 
обучуваат стручни и други лица за работа со деца кои пројавуваат какво било несоодветно 
однесување, се со цел да им се помогне на децата да растат во здрави и одговорни личности.

Во контекст на изнесеното, Народниот правобранител заради утврдување на сос-
тојбите со прекин на бременоста на рана возраст, како и раѓањето на дете/деца од страна 
на малолетни мајки во извештајниот период спроведе истражување, од кое неспорно 
произлезе заклучок дека малолетничката бременост е присутна во државата, што e 
особено загрижувачки, ако се има предвид дека станува збор за деца кои не само што не 
се психо-физички доволно зрели, туку во ран развој на нивната личност одлучуваат да ја 
прекинат бременоста или да го родат бебето и да ја преземат грижата, што, меѓу другото 
влијае на нивното здравје, семеен живот, образование и подготвеност за исполнување на 
обврските кои ги носи мајчинството.

Податоците од истражувањето потврдуваат дека има прекин на бременост и раѓање 
од страна на деца на возраст од 11 до 18 години, што укажува на недоволна едуцираност 
на децата за стапување во интимен однос и последиците од него. Значителен е бројот на 
деца кои се породиле на возраст од 14-16 возраст, иако има и случаи кога малолетнички 
се породиле и на возраст од 11-13 години. Речиси сите малолетни родилки се породиле 
во вонбрачни заедници, а болниците не водат посебна евиденција за нив, или пак, не се 
точни и целосни податоци во однос на брачниот статус. Во тој контекст, констатирани се 
случаи кога за деца кои се породиле и станале мајки на возраст од 14 или 15 години, во 
податоците на здравствените установи се евидентирани како лица во брак.

Имајќи предвид дека во текот на извештајниот период отпочна процесот на деинсти-
туционализација, при што вкупно 25 деца од Јавната установа за згрижување деца со 
воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение се сместени во мали групни домови, 
а деца под 18-годишна возраст од Специјалниот завод Демир Капија, беа преселени во 
станбени единици, Народниот правобранител преку Одделот за заштита на права на деца 
и лица со попреченост ќе продолжи со следење на состојбите, со цел заштита на правата 
на овие деца.

Министерството за труд и социјална работа по однос на препораката на 
Народниот правобранител 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, здравствените и локалните органи/уста-
нови информира дека Центрите за социјална работа во рамките на своите 
надлежности и компетенции ја третираат оваа проблематика преку теренска, 
стручна, советодавна интердисциплинарна тимска работа, обезбедувајќи право 
на социјална заштита, сместување во згрижувачко семејство или установа за 
социјална заштита, како и други права и услуги во согласност со Законот. 

Правата на децата припадници на ранливи и маргинализирани групи и во овој период 
беа во интерес на Одделот за заштита на правата на детето при Народниот правобранител, 
кој и оваа година констатира дека нема значителен напредок во однос на проблемот со 
деца на улица, децата корисници на дрога и психотропни супстанции, а дополнителниот 
упис на раѓањето на деца во матичната книга на родените, во пракса и натаму се остварува 
бавно и со потешкотии. 

Имено, една од мерките кои центрите за социјална работа ги преземаат спрема 
родителите кои питачат на улица заедно со малолетните деца е одземање на детето од 
семејството и сместување во згрижувачко семејство. 

Заштита на правата на деца припадници на ранливи и 
маргинализирани групи
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Народниот правобранител, по добиени сознанија од средствата за јавно информирање 
дека три деца кои се под старателство на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
- Штип избегале од нивните згрижувачи, покрена постапка по сопствена иницијатива и 
по преземените мерки децата биле пронајдени кај претходните згрижувачи (згрижувачко 
семејство), со кои воспоставиле емоционална блискост. Ваквата состојба беше повод да 
се истражи причината за бегство на децата.

По добиениот одговор од старателскиот орган Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Штип дека тројцата малолетници од згрижувачкото семејство избегале поради 
неадаптираност во новата средина (ново згрижувачко семејство), која е промената по 
проценка на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа - Кочани, Народниот право-
бранител достави Укажување за потребата од преземање мерки со цел во континуитет да 
се следи состојбата во семејствата - згрижувачи, како и  да се води сметка за односот на 
децата кон семејство и обратно, односно да се има сериозен пристап кон работата со овие 
деца и нивната адаптација во згрижувачкото семејство. 

Имајќи предвид дека сместувањето на дете во згрижувачко семејство како вонинсти-
туционалба форма на заштита e најблиска до семејството, Народниот правобранител, 
меѓу другото укажа Центрите за социјална работа пред сместувањето во згрижувачко 
семејство да преземат мерки за припрема на детето и запознавање со згрижувачкото 
семејството, односно домот каде се згрижува, сеопфатно запознавање на детето со начинот 
и фунцкионирањето на новиот дом, особено во случаи кога има промена на згрижувачко 
семејство, а прилагодувањето на детето/децата во континуитет да се мониторира.

Со цел превенирање на штетните последици по детето, Народниот правобранител во 
Мислењето доставено до министерката за труд и социјална политика посочи на потребата 
од утврдување на целосни и сеопфатни процедури, засновани на стандарди, кои ќе се 
однесуваат на соработката и комуникацијата помеѓу центрите за социјална работа во 
предмети кога станува збор за малолетни деца, а особено кога таа соработка и комуникација 
се однесува на деца во ризик. 

Според Народниот правобранител, потребно е да постојат посебни и специфични 
процедури за комуникација и соработка кога станува збор за определување на згрижувачко 
семејство за дете во ризик, како и напатствија за натамошно постапување во услови кога 
не се постигнува согласност и во однос на определување на згрижувач за деца и деца во 
ризик, како што е во конкретниот случај.

Во друг случај, Народниот правобранител постапувајќи по сопствена иницијатива 
утврди дека здравствената установа во која се породила малолетната мајка имала 
сознание дека истата не сака да ја преземе грижата за новороденчето, но и покрај тоа и 
било дозволено да ја напушти установата заедно со новороденчето. Малолетната мајка, 
наместо да го однесе детето во домот каде што живее, го оставила пред Домот за доенчиња 
во Битола.

Во случајот, Народниот правобранител утврди пропуст во заштитата на детето-
новороденчето, како и на малолетната родилка која забременила вонбрачно, затоа што 
установата наместо да го информира и вклучи Центарот за социјална работа како надлежен 
орган кој треба да ги штити правата и интересите и на бебето и на малолетната мајка, 
едноставно дозволила малолетната заедно со бебето непречено да ја напуштат установата.

ЈЗУ Клиничка болница-Тетово, по интервенцијата на Народниот правобранител 
формира комисија за испитување на случајот, која ги потврдила пропустите нотирани од 
Народниот правобранител, поради што беа изречени дисциплински мерки-јавна опомена 
за одговорниот лекар и медицинска сестра, а до Гинеколошко-акушерското одделение е 
доставено известување за должноста на пријавување на секое породување на малолетна 
мајка во надлежниот центар за социјална работа.

Народниот правобранител, следејќи ја состојбата со ромските деца и пристапот до 
правото на образование, од истражувањето спроведено во текот на 2018 година, а во 
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однос на состојбата и предизвиците на Ромите по завршување на Декадата на Ромите 
(2005-2015), неспорно утврди дека децата Роми повратници се соочуваат со потешкотии 
во однос на продолжувањето на образованието, а проблемот со преголемата застапеност 
на ученици Роми во посебните училишта и натаму останува без ефикасно решение. 

Во извештајната година Управата за водење на матичните книги и Министерството 
за труд и социјална политика објавиле повик за прибирање на податоци за лица-
нерегистрирани во матичната книга на родени. Овој повик за доставување на барање 
за дополнителен упис и прибирање на податоци за лицата кои не се регистрирани во 
матичната книга на родените беше во периодот април - септември 2018 година.

Оваа активност, уште еднаш ги потврди констатациите на Народниот правобранител 
дека дете, чија мајка или двајцата родители се „правно невидливи“, односно не се запи-
шани во матичната книга на родените, не може да се запише во матичната книга на 
родените, без оглед на тоа дали е родено во здравствена установа или надвор од неа. Тоа 
значи дека повторно надвор од акцијата останува категоријата на деца чиишто родители 
немаат документи.  Оттука, нивниот упис ќе биде возможен дури откако родителите, или 
само мајката во постапката за дополнителен упис ќе успее да се запише во матичната 
книга на родените. 

Во однос на упис на овие деца во матичната книга на родени со цел истите 
да се стекнат со идентитет и да имаат непречен пристап до правата, Народ-
ниот правобранител минатата година поднесе иницијатива до Владата за воста-
новување на посебна глава за постапка за утврдување на време и место на 
раѓање во Законот за вонпарнична постапка, која беше прифатена, но во текот 
на извештајниот период не се преземени мерки во насока на имплементирање на 
препораката за системеско 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.

Останува обврската за изнаоѓање на соодветен начин за решавање на ова и понатаму 
актуелно прашање во нашето општество. 

Од друга страна, иако Министерството за труд и социјална политика инфор-
мира дека презема мерки во врска со децата на улица и информира дека во 
соработка со граѓански организации, а по пат на Јавен конкурс во 2017 и 2018 
година имплементира проекти за социјална заштита на децата во насока на 
зајакната теренска работа и детектирање и работа со децата на самото место, 
но и зголемување на тимовите во воспоставените Дневни центри за деца на 
улица, за жал деца на улица, кои сами или во придружба на родител/и питачат, 
продаваат ситни дребулии, вдишуваат лепило и сл., е се уште дел од македонското 
секојдневие.

Во однос на правото на здравствена заштита на децата доставени се релативно мал 
број претставки, иако од постапувањето по истите произлегува дека проблемите со кои се 
соочуваат, всушност засегаат поголема група деца.

Констатацијата на Народниот правобранител дека во болничките одделенија на Јав-
ните здравствени установи просторните и хигиенско-санитарните услови не овозможуваат 
при хоспитализација на дете како придружник да биде присутен родител/старател од 
различен пол, се потврди и оваа година, кога Народниот правобранител постапувајќи 
по барање на родител-татко, утврди дека истото не му е овозможено поради немање 
простории односно услови да го придружува детето. Од друга страна, родителот укажа 

Здравствена заштита на децата
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дека поради ваквата состојба, Наодот и мислењето издадено од надлежниот орган е во 
спротивност со фактичката здравствена состојба на неговото дете. 

Укажувајќи на обврската на обезбедување заштита на правата на децата, Народниот 
правобранител побара при постапувањето да се почитува принципот на најдобриот 
интерес на детето, неговото право на највисоко ниво на здравствена заштита согласно 
Конвенцијата за правата на детето, како и забраната на дискриминација по каков било 
основ. 

Инаку, за наведениот проблем во установите кој е пречка при остварување на ова право 
на детето односно родителот/старателот, Народниот правобранител достави Информација 
до Министерството за здравство, а од страна на Собранието беше утврдена мерка за 
спроведување на препораката на Народниот правобранител „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/стартел 
без оглед на полот“.  

Во извештајниот период не се преземени мерки за имплементирање на оваа 
препорака од страна на Министерството за здравство ниту има повратна реакција 
во позитивна насока. 

Народниот правобранител постапуваше во заштита на правата на дете кои боледуваат 
од ретка болест Parder Willy Sindrom, а во врска со лекување во странство во Европски 
центар за PWS во Абсберг, Германија, кадешто функционира единствената здравствена 
установа која е соодветно опремена за да одговори на здравствените потреби на детето. 
Постапувањето беше во насока на укажување дека заштитата на здравјето и превенирањето 
на штетните последици по животот на децата заболени од оваа ретка болест треба да 
бидат приоритет во постапувањето на органите и институциите, кои несомнено треба да 
ги применуваат законите и подзаконските акти, но пред сè треба да се раководат од 
интересите на децата, особено кога се работи за нивното здравје и живот. Укажувањето 
беше прифатено и детето, во конкретниот случај, продолжи да се лекува во странство.

Во друг случај, постапувајќи во заштита на права на дете кое се лекувало на Клиниката 
за психијатрија, Народниот правобранител побара стручно мислење за заболувањето, 
потребата од лекување и проценка за натамошниот третман на пациентот. При тоа, на 
одговорните лица на клиниката им укажа на примената на сите домашни и меѓународни 
стандарди во однос на заштитата на правата на пациентите и на децата, а особено на 
стандардите во Конвенцијата за правата на детето во однос на неопходноста во секоја 
област од постапување во најдобар интерес на децата.Исто така, достави мислење до 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје, во кое оцени дека од особено 
значење е вклучувањето на стручните лица од Центарот, кои со нивното искуство, знаење 
и експертиза, преку примена на соодветни техники и методи ќе работат со детето во 
насока да се промени неговиот однос кон средината, како и за градење и јакнење на 
неговите социјални вештини и капацитети. Воедно, Народниот правобранител оцени дека 
со изнаоѓање модули и решенија, и преку соодветен третман на детето, вклучувајќи ја и 
неговата мајка да се помогне со цел да се намали ризикот од присутното растројство во 
неговото социјализирано однесување, а воедно и за градење на социјални вештини кај 
детето, неопходно потребни за превенирање на девијантно однесување.

Народниот правобранител отвори постапка по сопствена иницијатива и во врска со 
здравствената заштита на децата со дијабет од кои две беа сместени на Детската клиника, 
а едно дете на Одделот КАРИЛ. Во постапувањето беа побарани информации покрај од 
КАРИЛ и од Клиниката за детски болести, а воедно беше побаран и надзор од страна на 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Од добиените информации се констатира дека децата ја добиле неопходната здрав-
ствена помош и биле пуштени на домашно лекување.

Иако не беше констатирана повреда на правата на децата, сепак овие случаи пот-
сетија дека неопходно е поголема грижа од страна на родителите во однос на следење на 
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здравствената состојба на децата, и навремено реагирање преку барање соодветна помош 
и совет од надлежните установи, како и следење на здравствената состојба на децата 
од страна на матичните доктори и здравствените центри. Во тој контекст, Народниот 
правобранител упати укажување за потребата од континуирани контроли и надзор во 
здравствените установи од страна на надлежните инспекторати.

Децата и лицата со попреченост се повеќе го препознаваат Народниот правобранител 
како орган каде што може да побараат совет или да поднесат претставка за заштита на 
определено право. Наведеното го потврдува зголемениот број на претставки поднесени 
во овој извештаен период, особено барањата за прием на разговор од родители и од 
самите лица со попреченост, при што барањата се за повреда на правата во постапка за 
остварување на права од социјална заштита (додаток на мобилност, слепило, глувост), 
згрижување во установа, пристап до здравстена заштита, образование, работен однос, 
пристап до услуги и сл.

Интервенциите на Народниот правобранител во однос на правата од социјална заш-
тита беа за забрзување на постапката за одлучување по поднесено барање (жалба) или 
за исплата на средства во врска со признато правосе прифаќаа, и лицата со попреченост 
го остваруваа правото.

Постапувајќи по предмет за признавање на право на здравствено осигурување 
на дете со оштетен слух кое по операцијата користи слушно апаратче во кое редовно, 
односно секојдневно се менуваат батериите кои се набавуваат преку Центарот за слушни 
апаратчиња, Народниот правобранител утврди дека обврската од континуирано 6 месеци 
осигурување на родителот е на штета на детето, иако Конвенцијата за правата на детето 
налага обврска на обезбедување највисоко ниво на здравствена заштита на детето.

Овој случај, како и случајот од минатата година кога на дете заболено од сколи-
оза не му се призна право на ортопедско помагало - корсет, затоа што родителот 
немаше континуирано здравствено осигурување од шест месеци, беа повод Народниот 
правобранител да презема дејствија со цел бришење на ваквата правна норма заради 
создавање на правни претпоставки за почитување на правата на детето, што е во согласност 
и со Конвенцијата на правата на детето која ја обврзува државата да преземе мерки за 
достоен живот и развој на дете со ментални и физички пречки со кои се обезбедува 
неговото достоинство, се поттикнува самостојноста и се олеснува активното учество на 
детето во заедницата, но и со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост која 
налага обврска за помош на децата со попреченост да ги остварат своите права.

Постапувајќи по Препораката и Информацијата со предлог за преземање мерки од 
страна на Фондот за здравствено осигурување и министерот за здравство, до Народниот 
правобранител достевано е известување дека во собраниска постапка е Законот за измена 
и дополнување на Законот за здравствено осигурување, во кој покрај другите измени е 
предвидено „бришење на условот од 6 месечно континуирано плаќање на придонес за 
здравствено осигурување, за остварување на право на ортопедско помагало“.

Постапувајќи по претставка од „Полио Плус“ - Движење против хендикеп, како 
застапник на правата на заедницата со хендикеп, во која се изразува загриженост, и 
низа забелешки по повод најавените реформи во социјалната заштита, и во тој контекст 
даваат конретни забелешки по предлог Законот за социјалната заштита, Народниот 
правобранител за забелешките и предлозите го информира кабинетот на министерката за 
труд и социјална политика, како и Национално координативно тело за имплементација на 
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, со барање и укажување истите сериозно 
да се разгледаат, а издржаните предлози да се прифатат и инкорпорираат во системските 
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решенија кои ги предлага Владата, со што ќе се придонесе за унапредување на правата 
на лицата со попреченост.

Во овој контекст, Народниот правобранител ја поздрави идејата за рефор-
мирање на системот на социјалната заштита, и препорача реформите во овој 
сегмент, во однос на лицата со попреченост да се раководат и од принципите и 
одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност. Притоа, имајќи 
ги предвид потребите на лицата со попреченост укажа дека тенденција на сите 
инволвирани субјекти треба да биде целосно усогласување со Конвенцијата за 
правата на лицата со инвалидност заради непречено остварување на правата на 
овие лица.

Во извештајниот период, Народниот правобранител изврши увид во ЈЗУ Психијатрис-
ката болница Демир Хисар, во врска со конкретен случај на повеќегодишно сместување 
на лице со одземена деловна способност. При тоа, утврди дека лицето во оваа установа е 
сместено повеќе од 20 години, со одземена деловна способност, како и дека има подобру-
вање на состојбата, но стручното мислење од лекарите е дека оваа форма на заштита 
на лицето најмногу одговара на неговата дијагноза. Согледувајќи ги условите во кои се 
сместени овие лица Народниот правобранител изразува загриженост за условите во кои 
генерално се наоѓа Психијатриската болница, кои се под секакви стандарди, со што се 
нарушува човечкото достоинство. 

Имено, затекнати се неваросани соби, со руинирани ѕидови, и нечиста и неуредна 
внатрешност на просториите. Стари кревети, со излитена постелнина, што остава впечаток 
на напуштеност и во целина не е објект со стандарди за сместување на лица. Исто така, 
утврдено е дека во установата подолг период нема обезбедување, во просторијата на 
чуварницата не седи никој и целата ситуација се следи од страна на вработените и 
дежурната служба во болницата, со што и сигурноста, односно безбедноста на објектот е 
доведена под прашање.

Народниот правобранител, до директорот на Јавната здравствена установа достави 
укажување со барање за преземање мерки за заштита на правата и човечкото достоинство 
на овие лица, потсетувајќи при тоа дека хоспитализацијата и лекарскиот третман на 
пациентите со ментални заболувања, меѓу другото налагаат и доследно почитување на 
нивните права утврдени со Законот за ментално здравје и во таа насока пациентите 
сместени во специјализираните здравствени установи, покрај условите за сместување 
имаат право на работно ангажирање, сместување по полова структура, лични контактии 
со роднини и пријатели, прием и испраќање на писма и пратки и користење на телефон, 
следење на радио и тв програма, поседување на предмети за лична хигиена, викенд 
отсуства, уживање на верски слободи и сл. 

Народниот правобранител продолжи со следење на состојбите со вклученоста на 
децата со попреченост во установите, поточно во јавните установи за згрижување деца-
Детски градинки. Во тој контекст, спроведе истражување кое ги опфати сите јавни детски 
градинки и анализа дали условите и вложените напори кои се преземени осигуруваат 
соодветно згрижување и воспитание. Ова истражување се надоврзува на досега спрове-
дените истражувања на Народниот правобранител за вклученоста на децата со посебни 
потреби во редовното основно и средно образование, спроведени меѓу 2015 и 2017 година, 
а има за цел да обезбеди препораки кои ќе осигураат еднаков и квалитетен пристап и 
престој за сите деца во детските градинки.  

Во тој контекст, Министерството за образование и наука информира дека постапило 
по препораките на Народниот правобранител, односно дека во новиот предлог Закон за 
основно образование, попреченоста е наброена како основ за дискриминација, како и 
дека во насока на унапредување на правата и можностите на учениците со попреченост, 
во предлог Законот се уредени мобилните служби за помош на воспитно-образованиот 
процес и асистенти во настава.

Инаку, истражувањето за вклученоста на децата со попреченост во детските градинки 
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покажа дека во 39 градинки или 68% има згрижено деца со попреченост, меѓутоа податоците 
посочуваат на непочитување или само делумно почитување на воспоставените стандарди 
за бројност на групите, соодветни просторни услови и опременост на градинките.

Од непосредните посети на дел од градинките се констатира дека некои се на непри-
стапни места, а во руралните средини има недостаток од градинки, факт кој загрижува, 
дотолку повеќе што токму во руралните средини значително е помал процент на деца 
кои посетуваат предучилишно образование (како и дека според Мултииндикаторското 
кластерско истражување од 2011 година, процентот на запишани деца на возраст од 3-6 
години во предучилишна установа во урбана средина бил 37, додека во руралните само 
6).

Народниот правобранител испечати Посебен извештај од ова Истражување и истиот 
со препораките за подобрување на состојбите го достави до Детските градинки опфатени со 
истражувањето, надлежните Министерства за труд и социјална политика и Министерството 
за образование и наука, како и до Националното координативно тело за спроведување на 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост.

• Меѓуопштинските центри за социјална работа на Град Скопје при носењето 
одлуки за остварување на правото на лични односи и контакти дете-
родител, недоволно посветуваат внимание на мислењето на детето. 
Во случаи кога подолг период се прекинати контактите на детето со 
родителот, истите не успеваат ефикасно да ги ревоспостават, ниту да 
влијаат на подобрување на односот меѓу родителите, што повторно е на 
штета на детето и неговото право да биде со двајцата родители.

• Недостигот од советувалишта за брак и семејство битно влијае на 
семејните односи, надминување на нетрпеливоста и конфликтната 
комуникација меѓу сопружниците, при што децата, и во вакви околности 
се во средината меѓу родителите и трпат штетни последици по нивното 
здравје и развој.

• Насилството меѓу учениците е во подем. Училиштата не успеваат ефикасно 
да се справуваат со оваа појава, а дел од нив во насилното однесување на 
децата гледаат детска игра.

• Упатувањето, односно сместувањето на децата со воспитно социјални 
проблеми во јавните установи во најголем број случаи не вроди со 
резултат. Зачестените бегства, како и злоупотреби на децата додека се 
штитеници на Јавните установи укажува на потребата од итно изнаоѓање 
на други соодветни форми за згрижување. Од друга страна, неопходно 
е сместувањето на деца во згрижувачко семејство да се мониторира од 
моментот на прифатот на детето, преку негово адаптирање и квалитетот на 
воспоставениот однос со згрижувачите.

• Голем е бројот на абортуси и раѓања од страна на деца, кои најчесто 
забремнуваат во вонбрачна заедница. Прашање е дали и колку децата кои 
во рана возраст стануваат мајки можат да ја преземат грижата за бебето и 
да одговорат на обврските што ги носи мајчинството.

КОНСТАТАЦИИ
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• Меѓуопштинските центри за социјална работа, односно стручните тимови 
при одлучувањето за правото на доверување, односно видување на 
релација дете-родител да се раководи од правото на детето да биде со 
двајцата родители, согласно мислењето на детето, и неговиот најдобар 
интерес.

• Министерството за труд и социјална политика на Република Северна 
Македонија во соработка со надлежните центри за социјална работа 
заради превенирање на штетните последици врз детето и појава на 
отпорот за видување со родителот со кого не живее, секогаш кога за 
тоа има потреба, да наложат посета на советувалиште на родителите/
сопружниците, наместо да остават истите да одлучат дали ќе посетат или 
не советувалиште во соодветна установа. 

• Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, 
единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје да преземат мерки 
за зајакнување на капацитетите на стручните служби и наставниот кадар 
за препознавање и пријавување на случаите на насилство, злоупотреба 
и занемарување на деца, како и мерки за елиминирање на појавата на 
насилно однесување меѓу учениците.

• Министерството за труд и социјална политика на Република Северна 
Македонија, центрите за социјална работа, Заводот за социјални дејности, 
секој во рамките на надлежностите, да преземат мерки со цел на децата 
кои се опфатени во системот на згрижување, пред нивно сместување 
да им се обезбеди соодветна стручна помош, поддршка и подготовка за 

ПРЕПОРАКИ

КОНСТАТАЦИИ

• Децата без евидентирано раѓање во матичните книги и натаму се надвор 
од системот, без пристап до правата и обезбедена заштита, а меѓу нив има 
и деца на улица од семејства во ризик, кои државата не успеа да ги вклучи 
во општеството ниту да го превенира ризичното однесување.

• Се уште во болничките одделенија на Јавните здравствени установи 
просторните и хигиенско-санитарните услови не овозможуваат при 
хоспитализација на дете како придружник да биде присутен родител/
старател од различен пол.

• Во Детските градинки не се почитува или само делумно се почитуваат 
стандардите за бројност на групите, просторни услови и опременост на 
градинките. Во руралните средини има недостаток од детски градинки, 
а оние што се непристапни места многу слабо се посетени. Пристапноста 
на детските градинки, меѓу другото е еден од проблемите за децата со 
попреченост. 
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ПРЕПОРАКИ

прифаќање и прилагодување на новиот начин/форма на живеење, обуки 
за згрижувачките родители и следење на односот и постапувањето кон 
децата. 

• Преземање мерки за целосно согледување на проблемот со малолетничката 
бременост. Во тој контекст, воведување на едукација за младите, почесто 
организирање на тематски работилници и други активности во училиштата, 
прилагодени на возраста на учениците, а поврзани со репродуктивното 
здравје, начините на заштита од несакана бременост и од сексуално 
преносливи инфекции.

• Владата на Република Северна Македонија да ја реализира неодамна 
прифатената Иницијатива на Народниот правобранител за измени 
и дополнување на Законот за вонпарнична постапка и Законот за 
матична евиденција, со цел олеснување на процесот на регистрација на 
незапишаните лица во матичната книга на родените.

• Министерството за здравство на Република Северна Македонија да 
преземе мерки и активности со цел во болничките одделенија на Јавните 
здравствени установи да се обезбедат услови при хоспитализација на дете 
како придружник да биде присутен родител/старател од различен пол.

• При изградбата на нови или при реконструкција на постоечките детски 
градинки да се почитуваат воспоставените стандарди во однос на 
достапност и пристапност на објектите, бројност на групите и број на деца 
со попреченост, обезбедување соодветни дидактички помагала и кадар 
кој ќе одговори на потребите на децата. Во тој контекст, да се преземат 
мерки за системско идентификување, евидентирање и следење на децата 
со попреченост во градинките, а надлежните органи од социјалната 
заштита да ја следат и да се вклучат во тековната реформа на процесот на 
утврдување на видот и степенот на попреченоста, согласно Меѓународната 
класификација на функционалност, попреченост и здравје.

Во извештајниот период беа поднесени 27 претставки за повреда на правата од 
областа на високото образование, од страна на студенти во прв, втор и трет циклус 
на студии, во кои се бараше интервенција за остварување на правото на стипендија и 
паричен надоместок за магистерски/докторски труд, нострификација на диплома, како и 
сместување во студентски дом, а неколку претставки, меѓу кои и од група студенти беа 
поднесени во врска со несоодветен однос на наставен кадар (професор) на два факултета. 
Претставки за заштита на правата поднесуваа и вработени во врска со избор во наставно-
научно звање, но по преземените мерки Народниот правобранител не констатира повреда 
на правата, ниту непочитување на законски пропишаната постапка.

ПРАВА ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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Постапувајќи по претставка поднесена од група студенти на катедрата за македонски 
јазик и книжевност при Државниот универзитет во Тетово, Народниот правобранител 
имајќи ја предвид сериозноста на наводите за навредлив и непрофесионален однос кон 
студентки од страна на професор, побара вклучување и целосно испитување на случајот 
од страна на деканот на Факултетот, ректорот на Универзитетот, како и од Државниот 
просветен инспекторат. Инаку, поплаки за односот на професорот имало и претходно 
од други студенти (друга генерација), но по преземените мерки надлежните органи не 
успеале да ги потврдат наводите. По преземените мерки, до Народниот правобранител 
доставен е писмен допис од страна на Универзитетот во Тетово, заедно со Одлуката за 
изрекување на дисциплинска мерка отстранување од работно место до донесување на 
одлуката за престанок на договорот за вработување.

Поплака за несоодветен однос и непостапување по приговор на студент во врска 
со завршено оценување имаше и за професор на Високата медицинска школа во Битола, 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, кој одбиваше да постапи и по дописите на 
директорот за доставување на документацијата за одлучување по приговор на студентот, 
но и по решението на надлежниот просветен орган. 

Народниот правобранител, постапувајќи по претставката констатира повреда на 
правото на студентот и непочитување на Законот за високото образование и Правилникот 
за условите, критериумите и правилата за запишување на студентите на прв циклус на 
студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, поради што укажа дека одредбата 
наставникот да ја преиспита оценката нема императивен карактер, но затоа законодавецот 
предвидел доколку наставникот не ја преиспита оценката што ја утврдил, студентот 
испитот да го полага пред тричлена комисија, што претставува можност за елиминирање на 
евентуалниот субјективизам на наставникот за правилно и точно вреднување на знаењето 
на студентите. По ова, студентот го остварил правото, односно му било овозможено коми-
сиско полагање, поради што постапката беше запрена.

Во преставките за заштита на правата поради одложување на постапката за одлучување 
и непостапување по барања за доделување на стипендија за студенти, Народниот право-
бранител интервенираше пред надлежното Министерството за образование и наука, и 
поради тоа што од страна на ова Министерство не се постапуваше по неговите барања и 
ургенции, достави Посебен извештај за попречување на работата до министерот, по што 
пооделно за секој од предметите се доставени посебни одговори за текот на постапувањето. 
На дел од подносителите кои ги исполнуваа законските услови им беа доделени стипендии, 
а други одбиени или поради некомплетна документација или поради неисполнување на 
условите, и истите од Народниот правобранител беа советувани за можноста ваквите 
одлуки да ги обжалат, доколку располагаат со докази кои прикажуваат поинаква состојба. 

Народниот правобранител интервенираше и во врска со поплака на група родители 
на студенти кои посетуваат настава на Правниот факултет Јустинијан Први, Економскиот 
факултет и Филозофскиот факултет во Скопје, а во врска со наводи дека на студентите, по 
правило на бруцоши пред споменатите факултети им се делат бесплатно таблети во форма 
на капсули кои ќе им помогнеле за концентрација при учењето, особено во периодот 
пред колоквиумската недела. Притоа, имајќи го предвид правото на образование, но и 
личната безбедност и здравјето на студентите, Народниот правобранител за содржината 
на претставката ги информира Секторот за внатрешни работи и управите на споменатите 
факултети. Едновремено, по добиени сознанија дека во конкретниот случај не се работи 
за лек туку за додаток на исхраната побара објаснување и од Агенцијата за храна и 
ветеринарство.

Агенцијата доставувајќи известување по барањето, образложувајќи го статусот на 
производот достави известување и за изразена согласност дека vigorix intense, кое го 
внесува на пазарот фирмата „Бионика Фармацеутикалс“ ДОО е во согласност со пропишаните 
барања за безбедност на храната и може да се стави во промет на пазарот. И покрај 
наведеното, управите на горенаведените факултети сериозно ги прифатија изнесените 
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наводи во претставката и согласно надлежностите преземаа мерки за поголема контрола 
со цел сигурност и безбедност на студентите.

По претставките за исплата на надоместокот за магистерски и докторски труд, се 
констатира дека на докторантите им беа исплатени средства, како и на дел од магистрантите 
кои имаа одлуки по нивните барања, а дел од подносителите се уште чекаат на исплата, 
но и на донесување формални решенија по нивните барања од пред неколку години.

Министерството за образование и наука, и оваа извештајна година не одговараше 
навремено по барањата на Народниот правобранител, со тоа што во повеќе наврати ја 
попречуваше работата на институција, а со тоа и го отежнуваше обезбедувањето навремена 
и ефикасна заштита и остварување на правата на граѓаните.

Министерството за образование и наука информира дека заклучно со 2016 
година целосно ги исплати еднократните парични надоместоци на докторантите 
кои ги исполниле условите од Законот за научно-истражувачка дејсност, а за 
исплата на магистрантите дека се разгледуваат можни правни начини за исплата, 
со оглед дека не се донесени формални решенија од тој период.

Во насока на подобрување на студентскиот стандард и условите во студент-
ските домови, Министерството информира дека се преземаат активности за рекон-
струкција на Студентскиот дом „Гоце Делчев“, но и за планирани активности за 
изградба на два нови студентски домови: Студентски дом „Невена Георгиева 
Дуња“, за што чека одобрение за градба и Студентски дом за потребите на ДУТ-
Тетово. 

• Студентите во сите циклуси на високото образование отежнато го 
остваруваа правото на стипендија и паричен надоместок за изработка на 
магистерски и докторски труд.

• Министерството за образование и наука со ненавремено доставување 
на бараните информации, објаснување и докази ја попречи работата на 
Народниот правобранител во заштита на правата на граѓаните во сферата 
на високото образование. 

КОНСТАТАЦИИ

ПРЕПОРАКИ

• Да се преземат мерки за обезбедување на средства и исплата на паричните 
надоместоци за студентите магистранти и докторанти.

• Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија 
да ги извести и задолжи органите во негов состав за обврската за 
соработка со Народниот правобранител и во тој контекст доставување 
на потребните одговори во бараниот рок заради непречена и ефикасна 
заштита и остварување на правата на граѓаните-студенти.
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Изминатата година за околу 60% е зголемен бројот на поднесени претставки за 
заштита на правата од работен однос, при што најголем број претставки се поднесени за 
повреда на правата во постапките за вработување, исплата на плати и други надоместоци, 
распоредувањата, за престанок на работниот однос, постапки по жалби и приговори. 
Додека, во помал број се претставките во однос на дисциплинските постапки, постапките 
пред Агенцијата за вработување и за повреди на права од работен однос кај приватен 
субјект.

Барањата за заштита на правото во постапката за трансформација на работниот 
однос од определено во неопределено работно време, особено доминираа кај вработени 
во областа на образовните и во претшколските установи – детските градинки. Воглавно, 
по истекот на договорот за вработување на определено време, при изборот на кандидати 
на објавените огласи, многу често не се земаше предвид стекнатото работно искуство, 
што во овие установи е од исклучителна важност во вршењето на конкретните работи и 
работни задачи. Во насока на подобрување на ваквата состојба, укажувањата на Народниот 
правобранител делумно беа прифатени од страна на детските градинки, на пример во 
Велес, каде по укажување на Народниот правобраните, по неколку објавени огласи биле 
вработени на неопределено работно време скоро сите воспитувачи на кои им престанал 
работниот однос на определено време.

Слични проблеми имаа и вработени во училиштата, но по спроведените постапки мал 
број од подносителите го остварија правото, а во одговорите до Народниот правобранител, 
во врска со постапките за вработување и изборот на кандидати - наставници во основните 
и средни училишта, директорите се повикуваа на дискреционото право на избор, занема-
рувајќи го при тоа стекнатото искуство.

Според Народниот правобранител иако во конкретните случаи нема повреда на 
законските одредби, сепак постои злоупотреба од страна на директорите, токму на нивното 
дискреционо право при избор на соодветен кандидат за реализирање на настава.

Ваквите состојби не го убедија Народниот правобранител дека на објавените конкурси 
за вработување се бираат најдобрите кандидати, односно кандидати со најдобри компе-
тенции, и останува на ставот дека вработувањата на определено работно време треба да 
се сведат на минимум.

Врз основа на реакциите во претставките дека по објавените јавни огласи, при изборот 
на кандидати неретко се случува работодавачот да не достави писмено известување до 
кандидатот што не е избран, Народниот правобранител укажуваше на доследно почитување 
на Законот за работни односи, и по склучување на договорот за вработување, во законски 
дадениот рок кандидатот што не е избран да биде известен. Овие интервенции секогаш 
резултираа со успех.

Во однос на поплаките во кои граѓаните се жалат на неисплатени плати и други 
надоместоци или бараа заштита на правата поради погрешно утврден коефициент, како 
што е случајот со група дипломирани биолози и инженери по биологија, вработени во ЈЗУ 
Здравствен дом Велес, како здравствени соработници, Народниот правобранител презеде 
дејствија и укажа на потребата од соодветно регулирање на прашањето за коефициент 
за исплата на плата за оваа група вработени, по што  на дипломираните биолози им 
биле издадени нови решенија за плата со коригиран коефициент, односно со коефициент 
согласно Колективниот договор за здравствена дејност.

Постапувајќи по неколку анонимни претставки, за прашања во врска со именување 
на директори или вршители на должноста на директори во неколку основни и средни 
училишта на подрачјето на Град Скопје, кои според наводите не ги исполнуваат законско 
предвидените услови, Народниот правобранител се обрати до Државниот просветен 
инспекторат (ДПИ) со Барање преку инспекциски надзор да ја утврди основаноста на 

РАБОТНИ ОДНОСИ
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наводите. Државниот просветен инспекторат по преземените мерки го извести Народниот 
правобранител дека во неколку училишта основани се наводите дека именуваните лица 
не ги исполнуваат во целост пропишаните услови за директор или вршител на должноста 
на директор. По вака констатираната состојба, ДПИ се обратил до градоначалниците 
на општините надлежни за соодветните училишта, и им укажал да спроведат соодветна 
постапка за избор на директори во согласност со одредбите на Законите за средно и 
основно образование. Во натамошниот тек на постапката, Народниот правобранител побара 
известување од соодветните градоначалници за преземените мерки по укажувањето од 
Државниот просветен инспекторат во насока на спроведување на соодветна постапка за 
избор на директори. При тоа,  од градоначалникот на Град Скопје беше известен дека 
била донесена одлука за распишување на оглас во неколку училишта, врз основа на која 
Училишните одбори отпочнале постапка за избор на директор.

Народниот правобранител утврди состојба кога при постапка за вработување преку 
објавен оглас од ист субјект, се внесуваат различни називи на работни места во Аген-
цијата за вработување, што создава не само забуна туку и нецелосно информирање на 
лицата кои конкурираат, како во однос на тоа дали ги исполнуваат бараните услови, 
така и за изборот на местото за којшто конкурираат. Имено, Народниот правобранител 
неспорно констатира дека од страна на Агенцијата за вработување, во неколку огласи, 
во електронскиот систем се внесени занимања кои најблиску одговараат на потребното 
звање пријавено од работодавачот, но не се истите називи од доставената документација 
на работодавачот. Според Народниот правобранител, со ваквото постапување Агенцијата 
за вработување не ги пренела соодветно и во целост информациите до граѓаните-баратели 
на работа, со тоа што се објавуваат места кои не се во согласност со документацијата на 
работодавачот, а се на штета на граѓаните.

Оценувајќи го ваквото постапување како неоправдано, со кое се повредуваат правата 
на граѓаните, Народниот правобранител достави препорака до Агенцијата за вработување 
итно да се преземат мерки за ревидирање на водењето на евиденции во областа на трудот, 
со посебен акцент на работните места, и за таа цел во соработка со работодавачите да се 
изврши бележење и објавување на точните занимања, со што граѓаните ќе бидат секогаш 
соодветно и точно информирани за работните места.

Претставки до Народниот правобранител беа доставени и од вработени во приватните 
фирми кои се жалеа на донесување решенија за престанок на работниот однос пред истекот 
на шест месеци, со намера да им се оневозможи правото на исплата на надоместокот за 
регрес (К-15), што е очигледно изигрување на законот, за што Народниот правобранител 
ги вклучуваше надлежните трудови инспекторати.

Неоснованото распоредување на вработени од повисоко на пониско работно место 
и образложението на работодавачите дека тоа се прави со цел подобра организација на 
работењето и поефикасно извршување на работните задачи, беше поплака во неколку 
претставки од граѓани, по кои Народниот правобранител до органите доставуваше препо-
рака, во која, меѓу другото наведе дека во случај кога се носи решение за распоредување 
неколку нивоа пониско, особено кога се работи за вработени со подолг работен стаж, 
решението треба да содржи повеќе образложени причини, истите треба да бидат издржани 
и да не се остава простор за сомнеж и претпоставки за причините за донесување на истото.

Неколку претставки од граѓани (родители), и од група вработени во основно учи-
лиште во Велес, беа доставени поради непрофесионалното работење на директорката, 
нееднаквиот третман кон вработените, што негативно влијае врз воспитно-образовниот 
процес во целина. Во текот на постапката по овие претставки, од страна на Народниот 
правобранител беше извршен увид во училиштето, остварен е разговор со директорката, 
со дел од вработените и родителите на ученици, како и средба со Градоначалникот на 
Општина Велес. Исто така, беше побарано од Државниот просветен инспекторат да изврши 
инспекциски надзор во училиштето.

Со оглед дека во текот на постапката беа констатирани повреди на правата на 
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подносителите по различен основ, а имајќи го предвид одговорот на Државниот просветен 
инспекторат, во кој, меѓу другото беше наведено дека врз основа на констатираните 
неправилности во работењето на директорката на ова училиште побарал Управниот одбор 
на наведеното училиште да покрене постапка за разрешување на директорката. Народниот 
правобранител следејќи ја и понатаму состојбата побара информации за преземените 
дејствија по даденото решение на инспекторатот.

Според добиените информации постапка за разрешување на директорката не беше 
покрената, но како што бевме известени изнаоѓање на решение на констатираниот 
проблем било побарано со спојување на две училишта во еден правен субјект, каде ќе 
биде назначен и нов директор.

За Народниот правобранител непреземањето на дејствија и мерки за надминување 
на настанатиот проблем во ова училиште остава простор за сомнеж за заштита на лицето 
што раководи со ова училиште, односно на директорката, за која во текот на постапката 
од страна на надлежните државни органи се констатирани повреди и неправилности во 
работењето.

Народниот правобранител во делот на претставките од областа на работните односи 
интервенираше и во постапките по жалби и приговори, како во однос на навремено 
одлучување по истите, исто така и со дадени укажувања и сугестии надлежниот орган да 
ги земе предвид сите факти и докази дадени во истите, со цел донесување правилна и 
законите одлука.

Согласно препораките на Народниот правобранител во областа на работните односи, 
од страна на Собранието утврдена е мерката на итно пристапување на сеопфатна и 
функционална анализа на органите, институциите, агенциите, фондовите, дирекциите, 
комисиите, советите, регулаторните тела, јавните претпријатија (особено буџетските 
корисници), со цел да се согледа оправданоста и потребата од нивно постоење.

Министерството за труд и социјална политика информира дека Секторот за 
политики од областа на трудово право и политики за вработување ќе направи 
ваква анализи во рамките на Секторот и ќе се преиспита потребата од постоење 
на телата, комисиите и советите во негова надлежност.

Мерката за престанок на праксата за објавување огласи за групни врабо-
тувања дадена во препораките на Народниот правобранител во целост е прифа-
тена.

Исто така, се известува дека се работи на подготовка на нов текст на Законот 
за работните односи, во кој е предвидено да се утврдат можностите за исплаќање 
на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради 
болест или повреда, за лицата кои имаат помалку од 6 месеци здравствено 
осигурување.
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• Недостаток на професионализам, особено на раководните работни места 
во сите сфери и нивоа од областа на работните односи, доведува до 
намалување на ефикасноста во работењето, но и губење на довербата на 
граѓаните.

• Зачести појавата на склучување на договори на определено време во 
органите на државната управа, со што лица без искуство се бираат на 
конкретните работни места, не се искористува стекнатото работно искуство 
на претходните, а на вработениот на кој на ваков начин му престанува 
работниот однос се доведува во состојба на егзистенцијална несигурност.

• Во Јавните претпријатија, како и во основните училишта при изборот на 
кандидати за објавените работни места не секогаш се бираат кандидати 
со најдобри компетенции, односно нема еквивалент помеѓу потребните 
квалификации на кандидатот и избраниот кандидат.

• При распоредување на вработени од повисоко на пониско работно место 
работодавачите носат решенија кои не содржат или се со недоволно 
поткрепени образложенија.

КОНСТАТАЦИИ

ПРЕПОРАКИ

• Надлежните институции и органи да преземат мерки за зајакнување 
на професионализмот на вработените и спречување на комодитетот на 
администрацијата, со што ќе се зголеми ефикасноста во работењето, но и 
довербата кај граѓаните.

• Вработувањата преку договори на определено време да се сведат на 
минимум, особено во чувствителните области како што е образованието 
и здравството, со цел максимално искористување на стекнатото работно 
искуство, но и спречување на злоупотреба на дискреционото право на 
одговорните лица.

• При избор на кандидати секогаш критериум да биде нивната 
квалификација за конкретното работно место и без исклучок да се бираат 
компетентни и квалитетни кандидати.

• Решенијата со кои се врши распоредување на вработени на пониски места 
задолжително да содржат повеќе образложени причини, истите да бидат 
издржани и јасни.
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Народниот правобранител, редовно ги следи состојбите и презема мерки за заштита 
на граѓаните од дискриминација во јавниот сектор, односно повредите кои им се вршат од 
страна на министерствата, јавната администрација, единиците на локалната самоуправа и 
јавните претпријатија основани од страна на државната и локалната самоуправа. 

Во овој извештаен период поднесени се 77 претставки за заштита од дискриминација 
по различни основи, што претставува благ пораст во однос на 2017 година. Притоа, 
најзастапени се предметите за заштита од дискриминација во работен однос и 
дискриминација по основ на политичка припадност, потоа, дискриминација по етничка 
основа, како и барањата за заштита од вознемирување (мобинг) на работното место.

Од постапувањето, неспорно произлегува дека поплаките за повреда на правата од 
работен однос, вршење на вознемирување (мобинг) на работното место и дискриминација 
по политичка основа се однесуваат на органи на централно и на локално ниво, при 
што и оваа година граѓаните укажуваат на непрофесионална јавна администрација и 
политизација на кадарот, со забелешки на соодветноста на кадарот кој се поставува да 
менаџира со јавните служби и установи.

Постапувајќи по претставки поднесени од лица вработени во единиците на локалната 
самоуправа, особено во помалите градови, се воочува дека при секоја промена на 
власта одредени административни службеници кои блиску соработувале со претходниот 
градоначалник, бараат заштита од дискриминација, најчесто по политички основ. Ваквата 
состојба влијаеше Народниот правобранител да достави соодветни препораки кон 
градоначалниците за вршење на дискриминација и вознемирување на работното место, 
но и покрај тоа дел од градоначалниците, не постапија по препораките. Во овој контекст, 
Народниот правобранител, јавно изразува критика кон градоначалникот на Општина 
Гостивар и градоначалникот на Општина Ранковце.

Од друга страна, заштита на правата на лицата со попреченост поради дискриминација 
по основ на попреченост беше побарана од невладиниот сектор. Во овој случај, Народниот 
правобранител констатираше повреда на правата на лицата со посебни потреби во 
изборниот процес и постоење на дискриминација по основ на телесна попреченост поради 
несоодветните услови за непречено гласање на лицата со одреден степен на телесна 
попреченост, по што достави Посебен извештај до Владата, со конкретни предлози за 
измена на законската и подзаконската регулатива која ја уредува оваа област.

Народниот правобранител по утврдување на дискриминација на вработените 
во јавниот сектор, во делот на исплата на регрес за годишен одмор, поволност која е 
овозможена на вработените во приватниот сектор што произлегува од Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанството, отвори предмет по сопствена 
иницијатива и достави Иницијатива до овластените предлагачи за измена и дополнување 
на Општиот колективен договор за јавниот сектор. Иницијативата со одредени насоки 
ја достави и до Владата и до Конфедерацијата на слободни синдикати, како субјекти- 
потписници на Колективниот договор. 

Притоа, Народниот правобранител укажа на нееднаквиот третман на вработените 
во приватниот сектор, наспроти вработените во јавниот сектор, односно за постоење на 
дискриминација по основ на општествен статус, што е предвидено во членот 3 од Законот 
за спречување и заштита од дискриминација. 

Зачудува тоа што Министерството за труд и социјална политика не ја препознава 
дискриминацијата по статусен основ, доставувајќи одговор со образложение дека оваа 
мерка е поволност предвидена со Општ колективен договор, несогледувајќи ја тежината 
на колективниот договор која е издигната на ниво на закон. 

Единствено, Министерството за финансии дава објективен одговор по Иницијативата, 
не навлегувајќи во сферата на нееднаквиот третман на двете категории на вработени 

НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
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лица, односно дека ваквата измена би предизвикала големи фискални импликации по 
Буџетот.

Во претставките поднесени од страна на припадници на бошњачката заедница, за 
дискриминација по основ на употреба на јазик, поплаките се однесуваа на неможност 
студентите припадници на оваа заедница да го внесат својот мајчин јазик на ВЕБ страницата 
на Универзитетот, при уписи на студенти, како и при вадење на лични документи пред 
Министерството за внатрешни работи. 

Народниот правобранител, имајќи предвид дека преку оваа претставка е всушност 
нотирана повреда на правата на студентите од оваа заедница, се обрати до ректорот на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје со сугестија да им наложи на надлежните 
служби да преземат мерки, со цел да се овозможи изразување на етничка припадност и 
мајчин јазик, како право кое на секој граѓанин му е загарантирано со Уставот. Ректорот 
на Универзитетот во целост ја прифати сугестијата на Народниот правобранител и извести 
дека започнала постапка за дополнување на софтверската база на I-know системот, 
односно во опциите за избор на припадност и на мајчин јазик во иднина да може да се 
избере Бошњак и бошњачки јазик.

Народниот правобранител, во однос на поплаката за вршење на дискриминација по 
основ на употреба на јазик од страна на Министерството за внатрешни работи при вадење 
на лични документи, достави укажување за начинот на отстранување на констатираните 
повреди до ресорното Министерство, по што е добиен одговор дека укажувањето се 
прифаќа, односно дека Министерството за внатрешни работи извршило ревидирање на 
подзаконските акти во кои се споменуваше терминот „бошњачки јазик и писмо”. Имено, во 
одговорот известија дека за таа цел донесен е Правилник за изменување на Правилникот 
за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за 
поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката 
за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените 
лични карти, во насока на овозможување на граѓаните припадници на бошњачкиот етникум 
подеднакво да ги уживаат своите права како и припадниците на другите етнички заедници 
при изготвување на личните документи што ги издава Министерството за внатрешни 
работи.

Во овој извештаен период беа поднесени претставки за дискриминација по основ 
на род, од страна на Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните 
заедници МАРГИНИ - Скопје, во кои е искажана поплака за извршена дискриминација 
по родова основа и сторено вознемирување од страна на вработени лица во Сектор од 
Управата за водење на матични книги во Скопје, како и од вработени во Министерството за 
внатрешни работи. Народниот правобранител, постапувајќи во заштита на правата на овие 
граѓани достави укажување до директорот, со цел да ги предупреди сите вработени лица 
во Управата за водење на матични книги за соодветно однесување и дека, нечовечкото 
и непрофесионално однесување придонесува кон уште поголема маргинализација и 
стигматизација на трансродовите луѓе, кои постојано се на удар и се дискриминирани по 
повеќе основи на секој чекор во нивниот живот. Воедно, укажа на потребата од едукација и 
обука на службените лица во насока на нивно сензибилизирање и избегнување на вршење 
на дискриминација по кој било основ, како и преземање мерки со цел санкционирање на 
постапување кое е спротивно на закон.

Во однос пак, на претставката која се однесуваше на непрофесионалното, дискрими-
наторско и вознемирувачко однесување од страна на виш инспектор-сменоводител во 
службените простории во ПС Карпош, е утврдено дека во службената комуникација се 
однесувал непристојно и непрофесионално, со што полицискиот службеник постапил 
спротивно на „Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските 
службеници” и „Кодексот на полициска етика”. За таквото однесување од страна на 
сменоводителот, иницирана е постапка за утврдување на дисциплинска одговорност пред 
надлежната комисија за утврдување на одговорноста.
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Неколку претставки за заштита од говор на омраза беа поднесени од граѓани, но и од 
здруженија за заштита на ромската заедница, а се однесува на начинот на кој известуваат 
одредени интернет портали, во врска со прашања, односно проблеми со кои се соочува 
оваа заедница. 

Во претставката која се однесуваше за објава од физичко лице на социјалната мрежа 
facebook, подносителите се советувани за начинот на заштита на правата и органите 
пред кои може да бараат заштита од говор на омраза, додека во вториот случај, иако 
утврди дека нема  директна надлежност за постапување кон приватни правни лица, 
поради сензитивноста на предметниот случај Народниот правобранител се обрати со 
соодветни барања со укажувања до Советот за етика во медиумите, Комисијата за заштита 
од дискриминација и до Основното јавно обвинителство – Скопје. При тоа, Народниот 
правобранител од Советот за етика побара да постапи конкретно во случајот, а од 
останатите два органа побара сеопфатно да ја разгледаат поплаката, пред сè поради 
тежината на делото, како и поради можните реперкусии и појавата на стигматизација 
кон ромската етничка заедница, искажаното вознемирување и евентуалното сторување 
на дискриминација по основ на маргинализирана група. Советот за етика во медиумите 
достави одговор во кој е цитирана донесената Одлука од Комисијата за жалби на СЕММ, 
во која се наведува дека „Интернет порталот „Досие.мк“, со текстот насловен „Чергарите 
од Кале добија куќи“, го прекрши Кодексот на новинарите во членот 11.“

Преземајќи дејствија согласно утврдената законска надлежност за следење на 
примената на соодветна и правична застапеност, Народниот правобранител прибираше 
податоци за вкупниот број на вработените по етничка припадност, за вработените распо-
редени на раководни работни места и број на вработени распоредени на нераководни 
работни места, како и за нивниот степен на образование, кое барање е упатено до вкупно 
1343 институции/установи. 

Овие податоци беа побарани од аспект на правилната примена на начелото на 
соодветна и правична застапеност на заедниците во јавниот сектор, како и поради 
утврдување на распределбата на работните места по полова структура и степен на образо-
вание.

Во рамки на вонпредметното работење, Народниот правобранител продолжи да ја 
следи регулативата за антидсикриминација, како и да учествува на настани, семинари 
и работилници за заштита од дискриминација и спроведување на начелото на соодветна 
и правична застапеност. Претставник на Одделението за заштита од дискриминација 
учествуваше во експертскиот тим за изработка на Предлог Закон за спречување и заштита 
од дискриминација, а воедно беше вклучен и во работата на Националното координативно 
тело за следење на состојбите со недискриминација. 

Исто така, Народниот правобранител спроведе и изготви посебно истражување на 
тема „Инклузијата на Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите – тековна состојба и 
предизвици“. По однос на наведеното истражување беше одржана регионална конференција 
во Скопје, на која присуствуваа претставници на Омбудсман институциите од земји од 
регионот, потписниците на Декадата на Ромите 2005-2015. Од одржаната Конференција 
произлегоа заклучоци за степенот и нивото на реализацијата на предвидените активности 
и мерки по Декадата на Ромите 2005-2015, за што Народниот правобранител достави 
Информација до Владата, за состојбата и инклузијата на Ромите 

Во однос на утврдените мерки по препораките за заштита од дискримина-
ција, Министерството за труд и социјална политика извести дека новиот Закон за 
спречување и заштита од дискриминација е во собраниска процедура.

Во однос на препораката во врска со утврдување на вознемирување на 
работно место-мобинг од страна на надлежниот Инспекторат за труд, Мини-
стерството известува дека истото е уредено во Законот за вознемирување на 
работното место и дека е предвидено постапување на овој орган, посебно во 
однос на правата, обврските и одговорностите на работодавачот. Утврдувањето 
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на вознемирувањето, според ова Министерство не може да го вршат инспекторите 
за труд бидејќи истото е предмет на докажување во судска постапка. 

По препораката на Народниот правобранител за утврдување надлежност на 
сите инспекторати на начин што секој во својата област ќе постапува превентивно, 
контролно и ќе санкционира дејствија со кои се повредува принципот на еднаквост, 
Министерството за труд наведува дека ќе направи план за имплементација, кој 
ќе го усогласи со другите државни институции, по донесување на новиот Закон 
за спречување и заштита од дискриминација. 

• Воочена е појава на дискриминација кон административните службеници 
во единиците на локалната самоуправа по секоја промена на власт, но и 
кон граѓаните во пристапот до добра и услуги од надлежните служби на 
единиците на локалната самоуправа. 

• Законите не соодвествуваат со Законот за спречување и заштита од 
дискриминација, особено во заштитните основи.

• Инспекциските органи задолжени да постапуваат во сферата на работните 
односи, здравството, услужните и комунални дејности, образованието, 
како и управните работи, не се доволно стручни за препознавање 
на дејствија кои доведуваат до дискриминација и вознемирување на 
работното место. Иако во основните закони, од кои произлегува нивното 
постоење, постојат одредби за забрана од дискриминација, вакви одредби 
не се отсликани во матичните закони по кои постапуваат надлежните 
инспекторати.

КОНСТАТАЦИИ

ПРЕПОРАКИ

• Да се преземат мерки за измена на Законот за локална самоуправа 
во насока на внесување на одредби за заштита од дискриминација на 
вработените во администрацијата, како и заштита од дискриминација на 
граѓаните како корисници на добра и услуги.

• Да се преземат мерки правната регулатива да се усогласи со Законот за 
спречување и заштита од дискриминација во однос на заштитните основи.

• Да се разгледа можноста од проширување на надлежностите на 
инспекциските служби за превенција од дискриминација, како и 
спроведување на обуки на инспекторите за препознавање на нееднаквиот 
третман и вознемирување во работниот однос.
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Бројот на поднесени претставки од областа на правосудството, во 2018 година беше 
скоро двојно зголемен (947, во однос на 576 во 2017 г.). Ова зголемување произлегува 
од околноста што во извештајната година, заштита на своите уставни и законски права, 
побараа повеќе од тристотини поранешни вработени во АД Охис и друштва основани од 
негова страна. Останатиот број на претставки се однесуваат за работата на извршителите/
нотарите, управните судови, јавното обвинителство, редовните судови и другите 
правосудни органи или лица со јавни овластувања.

По претставките поднесени од поранешните вработени во АД Охис и друштвата 
основани од негова страна, Народниот правобранител констатираше низа неправилности 
во водењето на стечајната постапка, произлезени од работата на стечајните управници, 
адвокатите кои ги застапувале и донесените судски одлуки, а кои довеле до сомнеж 
за злоупотреби во постапката и повреда на правата на оваа категорија граѓани, како 
доверители на стечајната маса.

Конкретно, ставот на Народниот правобранител е дека одлуката на Управувачкиот 
комитет за координација и управување во системот за кризи, со која е одлучено средствата 
за дислокацијата и неутрализирањето на опасниот хемиски материјал (отпад), да бидат 
наплатени од сметката на АД Охис-во стечај, е директно на штета на доверителите со 
утврдени побарувања. Имено, Основниот суд Скопје II Скопје, донел решение, со кое 
одобрил да бидат одвоени 128.620.000,00 денари, пари кои би биле доволни за намирување 
на голем број на доверители со утврдени побарувања, односно за побарувањата кои ги 
имаат поранешните вработени по основ на заостанати плати и придонеси. 

Народниот правобранител утврди неправилности и во работењето на адвокат, кој 
иако од страна на вработените бил ополномоштен да преземе дејствија за пријавување на 
нивните побарувања и за тоа однапред му била платена награда, воопшто не постапил на 
таков начин, оневозможувајќи им го правото како доверители да ги пријават и наплатат 
своите побарувања.

Заради заштита на уставните и законските права на поранешните вработени од 
АД Охис, Народниот правобранител за овој случај, поднесе барање до надлежен јавен 
обвинител за покренување на постапка заради утврдување на казнена одговорност на 
адвокатот.

Што се однесува до другите проблеми во оваа област, тие и натаму се повторуваат. Така 
долгото траење на постапките, останува основен проблем за кој граѓаните бараа заштита. 
Вообичаено голем е и бројот на претставки во кои граѓаните наведуваат дека судските 
одлуки се донесени пристрасно, селективно, под притисок и политичка мотивираност, од 
страна на нестручни судии или по пат на корупција. 

По однос на работата на управните судови (Управниот и Вишиот управен суд), 
Народниот правобранител повторно констатира крајна нефикасност на правниот лек-
тужба за управен спор, што во пракса, покрај голготата на која се изложуват граѓаните, 
со постојано укинување на решенијата и враќање на предметите на почеток (наместо 
мериторно одлучување за нивните права и правни интереси), ја доведува во прашање 
примената на законските норми во корист на владеењето на правото и принципот на 
правда и правичност и почитување на човековите права.

Оваа катастрофална слика за управното судство, ја надополнуваат и самите управни 
судови, кои скоро по сите интервенции на Народниот правобранител информираат дека 
основна причина поради која постапките траат повеќе години, а често и децении е 
некомплетирањето и ненавременото доставување на списите по предметот од органите и 
телата на извршната власт, чиј правен акт е оспорен.

Народниот правобранител, во извештајната година не констатира позитивна про-
мена ниту во поглед на ефикасноста во постапувањето на јавното обвинителство бидејќи 

ПРАВОСУДСТВО
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евидентира случаи, кривичната пријава да биде отфрлена заради настапување на 
апсолутна застареност за кривично гоење. Во тој сегмент, неспорно е дека таквата состојба 
е произлезена поради пасивноста и неефикасното преземање дејства во предистражната 
и истражната постапка од Јавното обвинителство.

Конкретно, нема никакво оправдување за јавните обвинители, воопшто да не преземат 
какви било дејствија по одредена кривична пријава иако за тоа неспорно е дека имаат 
овластувања. Исто така, нема оправдување и тоа што Советот на јавните обвинители и 
другите надлежни органи, дополнително пак, не преземаат дејства за утврдување на 
причините кои предизвикале случајот да застари.

Во предистражната постапка, Народниот правобранител утврди и проблем кој произ-
легува од содржината на одредбите од член 200, став 7 од Законот за кривична постапка. 

Имено, согласно споменатиот член, по предлог на Основното јавно обвинителство, 
судот може да донесе решение за привремено запирање на извршување на трансакција, 
кое пак, заради почитување на доверливоста на податоците во предистражната постапка, 
не се доставува до странките чии сметки се блокирани, дури ниту по извршеното блокирање 
на трансакциските сметки. 

Ваквата апсурдност ја надополнува фактот што во овие решенија иако како правна 
поука е наведено правото на жалба, тоа практично им е ускратено, поради тоа што истото 
не се доставува до странките.

Во извештајната година, мерките усвоени од Собранието, кои се однесуваат 
на спроведување на препораките на Народниот правобранител, од областа на 
правосудството, не беа целосно реализирани.

Имено, за мерката Владата да им наложи на органите на државната управа 
да го подигнат квалитетот на соработка/комуникација со управното судство, од 
Министерството за правда, доставена е само информација дека истото спаѓа во 
надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација.

Натаму, по однос на мерката да се преиспита законското решение од член 
42-а, став 2 од Законот за управните спорови, според кое против одлука на 
Управен суд, органот чиј акт бил предмет на управниот спор, да може да поднесе 
жалба преку државниот правобранител, Министерството за правда, информира 
дека е во тек изготвување на нов Закон за управните спорови. Притоа иако 
Министерството за правда ја констатира излишноста на ваквото решение, до 
крајот на извештајната година, не е предложена негова измена, ниту е донесен 
нов Закон за управните спорови.

Конечно од надлежните органи не се преземени дејства и согласно мерката 
да се преиспита состојбата на одложување на постапките по кои постапува 
Јавното обвинителство и причините за недонесување на одлуки, а не е донесен 
ниту Законот за бесплатна правна помош.

Во извештајната година четвртина од вкупниот број претставки од областа право-
судство, се однесуваа за заштита на правата на граѓаните во постапките пред извршителите. 
Споредено со претходната година, ова претставува пад, со оглед на фактот дека минатата 
година половината од претставките од оваа област се однесуваа за извршителите.

Инаку, во континуитет, граѓаните најмногу бараа интервенции за заштита на нивните 
права во постапките за наплата на долгови, произлезени од процесот за трансфер на 
старите извршни предмети од судовите кај извршителите и нотарите. Во тие постапки, 
најчесто како доверители се јавуваат јавни претпријатија и акционерски друштва со 

Постапки пред извршителите
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државен капитал-даватели на комунални и телекомуникациски услуги, како и услуги за 
користење на електрична и топлинска енергија. 

Притоа, како резулат на таквата состојба, во пракса, за долгови стари со децении, на 
штета на граѓаните, се наплатуваат многукратно поголеми суми од реалните, особено по 
основ на трошоци на постапката и камата, чијшто износ понекогаш е поголем и од самиот 
главен долг.

Оттука, граѓаните во најмногу случаи бараа интервенции поради фактот што не биле 
информирани за иницирањето на постапките за извршување, за висината на долгот и за 
износот на пресметаните камати и трошоци. Исто така, укажуваа за неправилности во 
доставата на тужбите и налозите за извршување, а вообичаено, се жалеа и на блокирањето 
на трансакциските сметки во банките, како и за одземање на средства кои според Законот 
за извршување, се изземени или ограничени од извршување – повеќе од 1/3 од плата или 
пензија, социјална помош, детски додаток, стипендии и слично.

Народниот правобранител за ваквите случаи од извршителите бараше информации 
за начинот на извршената достава, основот на постапување и висината на долгот. Во однос 
на блокирањето на трансакциските сметки, интервенираше за нивно деблокирање, кога 
ќе утврдеше дека единствениот прилив на истите е по основ на средства од плата, пензија 
(во случај, кога се одзема повеќе од 1/3), социјална помош и слично и дека таквото 
постапување на извршителите доведува до неосновано загрозување на егзистенцијата 
на должниците. Извршителите постапуваа по интервенциите за деблокирање на сметките 
и враќање на неосновано одземените средства, како и по интервенциите на Народниот 
правобранитеп за почитување на редоследот при спроведување на присилната наплата 
(во случаи на истовремена наплата од повеќе извршители на ист начин).

Врз основа на анализата на повеќегодишното предметното работење, како и следе-
њето на примената на одредбите од Законот за извршување и општите состојби кои влијаат 
на почитувањето и остварувањето на правата на граѓаните во оваа сфера, Народниот 
правобранител во континуитет утврдуваше недостатоци, особено во делот на заштита на 
правата на должниците.

За таа цел, повеќе години наназад, општите препораки се однесуваа на потребата 
од преземање дејства за измени и дополнувања на одредбите од Законот за извршување, 
во смисла да се предвиди обврска за извршителите да ги информираат должниците за 
започнување на постапката за извршување, за намалување на висината на трошоците и 
за зголемување на надзорот на работата на извршителите.

Во контекст на констатираната состојба дека со постоечкиот начин на спроведување 
на извршувањето, често се нарушува и загрозува егзистенцијата на граѓаните бидејќи 
банките по налог на извршителите ги блокираат нивните трансакциски сметки, без притоа 
да бидат известени за основот на примањата кои должникот ги остварува, Народниот 
правобраните со годишните извештаи, го информираше Собранието и даваше општи пре-
пораки за нејзино надминување.

Имено, дел од препораките се однесуваа на создавање нормативни претпоставки 
во постапките за извршување да не се применуваат мерките за присилна наплата на 
долгот со блокирање на трансакциските сметки кај банките, се додека извршителот не 
добие информација за основот на примањата што ги остварува должникот, да се ограничи 
висината на законската казнена камата која должникот ја плаќа, како и висината на 
тарифите на извршителите.

Согласно утврдените мерки од страна на Собранието, кон крајот на извеш-
тајната година беше донесен Закон за изменување и дополнување на Законот 
за извршување, со кој меѓу другото се направија промени и во делот што се 
однесува на висината на наградите и надоместоците на трошоците за работа на 
извршителите, блокирањето на трансакциските сметки на должниците, како и во 
однос на надзорот над работата на извршителите.
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Со овие измени, треба да се надминат проблемите во случаите кога банките блокираат 
примања кои се изземени од извршување, како и во случаите кога не водат сметка за 
ограничувањата предвидени во Законот. Исто така, деблокирањето на сметките да биде 
на нивен трошок, а извршителот да нема право на надоместок на трошоци за дејствија 
преземени за блокирање, односно деблокирање на сметката. 

Сепак, околноста што трошоците за блокирање и деблокирање на трансакциските 
сметки, не се трошоци кои ги наплатуваат извршителите, туку банките, не ја исклучува 
потребата од нормативно уредување и на овој сегмент од работата на извршителите. 

Впрочем, системот треба да создава услови граѓаните секогаш да бидат заштитени, 
а не на нив да им се наложуваат обврски, како што се сегашните решенија и пракса, по 
блокирањето на трансакциските сметки, сами на извршителите да им докажуваат по кој 
основ им се префрлени задржаните средства (плата, пензија, социјална помош и слично).

Воедно, тргнувајќи од фактот дека најголемиот дел од граѓаните, за кои се водат 
постапки пред извршителите се во лоша материјална состојба, измените во Законот, 
предвидуваат и ревидирање на Тарифата за награда за работата на извршителите. Така, 
надоместоците за извршителите кои не можат да надминат 20% од главниот долг и каматата 
определена во извршната исправа. Покрај тоа, предвидено е ослободување од плаќање на 
надоместоци и награди за реализација, за лицата кои се приматели на социјална помош.

Имајќи предвид дека тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за 
работа на извршителите, како подзаконски акт, треба да биде донесена во рок од 3 месеци 
од денот на влегување во сила на овој закон, позитивните ефекти за должниците, се 
очекуваат во наредниот период.

Дополнително заштита на правата на странките во постапката за извршување, треба да 
обезбеди и Министерството за правда, со користење на можноста од формирање комисија, 
за вршење теренски надзор на работата на извршителите и Комората на извршители.

Што се однесува до мерката за ограничување на висината на законската 
казнена камата, која должникот ја плаќа, Министерството за правда, погрешно 
ја има протолкувано општата препорака на Народниот правобранител и до 
Собранието има доставено несоодветен одговор. Конкретно, Народниот право-
бранител предлага во постапката на извршување од должникот да не може да се 
наплати камата, која би била поголема од главниот долг, односно кога каматата 
ќе го достигне износот на главниот долг, да престане да тече. Во таа насока, за 
реализација на ваквата препорака, секако дека е потребно да бидат променети 
одредби од Законот за облигационите односи, а не од Законот за извршување.

• Големиот број на претставки поднесени од поранешни вработени во АД 
Охис-во стечај и друштва формирани од негова страна, покажува дека 
и по многу години и измени на законската регулатива, доверителите и 
натаму не уживаат заштита за ефективна наплата на нивните утврдени 
побарувања,

• Крајна нефикасност на правниот лек-тужба за управен спор, што во 
пракса ја доведува во прашање примена на законските норми во корист на 
владеењето на правото и принципот на правда и правичност и почитување 
на човековите права,

КОНСТАТАЦИИ
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ПРЕПОРАКИ

• Создавање претпоставки за заштита и остварување на правата на 
доверителите, со цел ефективна наплата на нивните утврдени побарувања 
во стечајните постапки.

• Целосна реформа на управното судство заради обезбедување примена на 
законските норми во корист на владеењето на правото и принципот на 
правда и правичност и почитување на човековите права.

• Советот на јавните обвинители и другите надлежни органи, во континуитет 
да преземаат дејства и за утврдување на причините поради кои во голем 
број случаи настапила застареност за кривично гонење.

• Да се изнајде начин граѓаните навремено да бидат информирани дека 
за нив се води постапка пред извршител/ли, со што ќе се одбегнат 
ситуации на зголемени износи поради пресметаните камати и трошоци за 
извршување. 

• Доследна примена на одредбите од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за извршување заради ефикасно остварување на правата на 
граѓаните во постапките на извршување.

КОНСТАТАЦИИ
• Пасивност и неефикасно преземање дејства во предистражната и 

истражната постапка од јавното обвинителство, поради што за голем број на 
кривични дела настапува застареност.

• Граѓаните во најмногу случаи бараа интервенции поради фактот што не 
биле информирани за иницирањето на постапките за извршување, за 
висината на долгот и за износот на пресметаните камати и трошоци за 
извршување.

• Донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за 
извршување, кој предвидува повеќе измени во поглед на висината на 
наградите и надоместоците на трошоците за работа, блокирањето на 
трансакциските сметки на должниците, како и измени во однос на надзорот 
над работата на извршителите. 
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Во областа имотно-правни односи, во текот на 2018 година, споредбено со 2017 
година, зголемен е бројот на претставките (175 во однос на 125), а најголемиот дел од нив 
се однесуваат за заштита на правата во постапките за денационализација, за приватизација 
на градежното земјиште и за запишување во катастарот на недвижностите. 

Народниот правобранител, впрочем, како и години наназад, скоро по секој поединечен 
предмет за денационализација, повторно констатира состојба на неоправдано одолжување 
на постапките, неефикасност, неодговорност и несовесност во постапувањето и губење 
на предметите, со нивните списи. Во работењето на комисиите за денационализација, 
континуитет е и отсуството на обезбедување еднаква, непристрасна и објектива примена 
на законите и на другите прописи во одлучувањето, поради што донесените одлуки по 
неколку пати се поништуваат од управните судови. Во овој сегмент, евидентен е и крајно 
лош систем на процедура за доставување на списи и донесени одлуки по предмети помеѓу 
комисиите и управните судови. Непочитувањето пак на интервенциите на Народниот 
правобранител, како и доставувањето на исклучиво формални одговори, беше причина 
до Владата да бидат доставени неколку Посебени извештаи.

Покрај тоа, комисиите за денационализација наместо да водат сметка за правата што 
им припаѓаат според законот, постапуваат сосема спротивно и единствено водат грижа за 
заштита на јавниот интерес, а често за таа цел, се злоупотребува и незнаењето и неукоста 
на граѓаните.

Загрижува и појавата на несериозно и неодговорно однесување на одредени прет-
седатели и членови на комисиите за денационализација, кои покрај тоа што одбиваат да 
соработуваат со Народниот правобранител и директно ги кршат одредбите од Законот за 
народниот правобранител, сосема неоправдано се впуштаат и во оспорување, пробле-
матизирање, оцена и толкување на целисходноста на неговите интервенци, наместо во 
своето работење, без каков било исклучок да ја почитуваат обврската да постапуваат во 
согласност со Уставот и соодветните закони.

Претставките поднесени против Агенцијатата за катастар на недвижности (Аген-
цијата), во најголем дел повторно се однесуваа на незадоволство од содржината на 
потврди издадени по барања за запишувања промена во катастарот на недвижностите. Во 
катастарот, исто така, со години опстојуваат и се зголемуваат проблемите произлезени од 
дигитализацијата на катастарските планови, како замена на хартиените.

Имено, во голем број случаи, засегнатите граѓани не можат да ги решат споровите 
од причина што нивниот имот, со новиот премер, навлегува во постоечките парцели на 
соседите, а дел од државно земјиште е поместено во приватен имот, како и обратно.

Притоа иако грешките се направени при дигаталниот премер и одговорноста за 
таквата состојба е на Агенцијата, од нејзина страна, истите по службена должност не се 
корегираат, согласно претходната документација и старите авионски фотографирања и 
скицирања.

Постојното законско решение, ваквите случаи да се решат на спогодбен начин, 
со изјави на засегнатите страни, заверени на нотар, не секогаш е применливо бидејќи 
постојат ситуации кои воопшто не можат така да бидат решени. Такви се случаите кога од 
едната страна на недвижноста е станбена или деловна зграда, ако сопственикот починал, 
се наоѓа во странство или крајно ако едноставно кај некој од сопствениците нема добра 
волја. 

Ваквата состојба, дополнително ја усложнува и околноста што во постапките за 
заштита на правата и имотно-правните интереси, правниот лек тужба за управен спор, за 
граѓаните е сосема неефикасен. Катастарот скоро по сите донесени пресуди на Управниот 
или Вишиот управен суд, не презема дејства за нивно целосно извршување (со запишување 
на правата на недвижноста), туку постојано издава потврди со иста содржина, како и 

ИМОТНО-ПРАВНИ ОДНОСИ
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претходно поништените. Оттука, наместо брзо и ефикасно остварување на своите права, 
граѓаните непотребно влегуваат во бирократски лавиринти, притоа беспотребно трошејќи 
време, пари и нерви, во кој управните судови им ги уважуваат тужбите, а катастарот 
истите не ги почитува.

Народниот правобранител констатира дека процесот на приватизација на градежно 
земјиште во државна сопственост и натаму се одвива отежнато и граѓаните за многу мал 
број предмети добиваат позитивни решенија. Непочитувањето на правилата на постапката, 
несоодветната и неусогласена законска регулатива и правните празнини, во пракса често 
доведуваат и до апсурдни ситуации. Така без целосен увид на самото место и утврдување 
на фактите за сопственоста на изградените објекти, се врши приватизација на земјиште, 
на кое друго лице има изградено објект и води постапка за негова легализација и на кое 
по легализацијата, законот, му го признава право на негов откуп.

Сепак, основната причина за одолжување на ваквите постапки, најмногу се должи на 
неефикасното и неактивното постапување на Управата за имотно-правни работи и нејзините 
организациски единици во обезбедувањето докази по службена должност и отсуството 
на технички, организациски и нормативни претпоставки за квалитетно процесуирање и 
решавање на овие предмети. 

Конкретно, во одредени подрачни одделенија на Управата за имотно-правни работи, 
евидентирани се десетици илјади предмети, кои треба да бидат процесуирани и решени 
од неколку вработени (некои одделенија се со само двајца вработени, од кои еден е 
раководител), кои пак, покрај тоа, имаат и други работни задолженија. Барањата за 
приватизација, каде како странки се јавуваат станари на колективни објекти, Управата за 
имотно-правни работи, не може да ги реши бидејќи законот не нуди начин како да се утврдат 
посебните делови од зградите, односно колкав дел од земјиштето, ќе му се приватизира на 
секој станар поединечно. Дополнителен застој на овој процес, одреден временски период 
предизвика и нефункционирањето на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен, поради разрешување на нејзиниот 
претседател и членови.

За надминување на ваквата состојба, Народниот правобранител до Управата за имотно-
правни работи, меѓу другото, даде и општо укажување по службена должност веднаш да 
ги преземе сите дејства од технички, организациски и нормативен аспект и да создаде 
адекватни претпоставки, што ќе резултира со обезбедување ефикасно остварување на 
легитимните права и интереси на странките во постапката за приватизација на градежно 
земјиште.

Но, освен информацијата дека во постапката за изготвување на измени и дополнување 
на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, која 
е во тек, ќе биде земено предвид даденото укажување, практично ништо не е преземено.

Во извештајната година, целосно не се имплементирани мерките утврдени 
од Собранието за поедноставување на законската процедура за брзо и ефикасно 
остварување на правото за приватизација и легализација на градежното земјиште 
и зголемување на опфатот на лицата на кои таквото право ќе им биде признаено. 
Единствено, по предлог на Министерството за финансии од Собранието, донесени 
се измени и дополнувања на Законот за приватизација и закуп на градежно 
земјиште, но со кој само се продолжува рокот за поднесување барања за прива-
тизација на градежно земјиште.

Имајќи го предвид изложеното, како и повеќегодишната констатирана 
состојба во оваа област, за Народниот правобранител зачудувачки и сосема 
неприфатлив е ставот на Министерството за транспорт и врски даден по однос 
на утврдените мерки дека „секој настанат спор во имотно-правните односи се 
решава во судска постапка” и дека во постојните закони е пропишана постапката 
за остварување на правото на приватизација и легализација на градежното 
земјиште. 
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• Комисиите за денационализација поажурно да ги решаваат предметите, во 
постапувањето да водат сметка за правата што на граѓаните им припаѓаат 
според законот и да не го злоупотребуваат нивното незнаење и неукост,

• Преиспитување на системот за правна заштита на граѓаните во катастарот 
и преземање дејства на Агенцијата за катастар на недвижности на 
Република Северна Македонија по службена должност за надминување 
на проблемите произлезени од замената на хартиените со дигитални 
катастарски планови,

• Преземање на сите дејства од технички, организациски и нормативен 
аспект, со цел создавање адекватни претпоставки за обезбедување 
ефикасно остварување на легитимните права и интереси на странките во 
постапка за приватизација на градежно земјиште.

КОНСТАТАЦИИ
• Комисиите за денационализација наместо да водат сметка за правата на 

граѓаните што им припаѓаат според законот, постапуваат сосема спротивно 
и единствено водат грижа за заштита на јавниот интерес, а често за таа 
цел, се злоупотребува и незнаењето и неукоста на граѓаните,

• Агенцијата за катастар на недвижности по сите донесени пресуди на 
Управниот или Вишиот управен суд, не презема дејства за нивно целосно 
извршување (со запишување на правата на недвижноста), туку постојано 
издава потврди со иста содржина, како и претходно поништените,

• Неефикасното постапување на Управата за имотно-правни работи и 
нејзините организациски единици во обезбедувањето докази по службена 
должност и отсуството на технички, организациски и нормативни 
претпоставки за квалитено процесуирање и решавање, основна причина 
процесот на приватизација на градежно земјиште во државна сопственост 
и натаму да се одвива отежнато и граѓаните за многу мал број предмети да 
добиваат решенија.
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Во текот на 2018 година во областа на урбанизмот и градбата Народниот правобранител 
прими вкупно 130 претставки. 

Како и претходните години, така и оваа година, најголемиот број поднесени претставки 
се однесуваа на одолжување на првостепените постапки за издавање одобрение за градење 
и за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти. Една од главните 
причини за оваа појава е продолжувањето на времетраењето во кое се ставени вон 
правна сила деталните урбанистички планови од страна на неколку единици на локалната 
самоуправа, пред сè на Општината Центар каде впрочем градењето е најинтензивно. Во 
претходниот период, Народниот правобранител имаше укажано дека не постои правен 
основ ниту можност деталните урбанистички планови времено да се ставаат вон сила заради 
нивна ревизија, од причина што се создава одреден правен вакум додека трае ревизијата, 
во кој граѓаните не се во можност да ги остваруваат своите права и интереси во оваа 
сфера. Во прилог на ова се произнесе и Уставниот суд кој ги поништи сите вакви одлуки 
на Општината Центар, но и покрај задолжителноста за почитување на тие судски одлуки, 
општината таканаречениот мораториум на урбанистичките планови сепак го спроведе во 
текот на целата 2018 година. Поголемиот број на постапки за легализација на бесправно 
изградени објекти се уште се во тек иако изминува осмата година откако е започнат тој 
процес. Причините за одолжување на постапките се преголемиот број поднесени барања 
во однос на динамиката на нивното решавање поради нередовно ажурираните детални 
урбанистички планови, нерешените имотно правни работи на подносителите и поднесената 
некомплетна документација итн. Честите измени и дополнувања на законската регулатива 
дополнително придонесуваат овие постапки да се одолжуваат. Иако рокот за поднесување 
на нови барања или за дополнување на документацијата беше продолжен, изостанаа 
очекувани резултати, односно процесот се уште е далеку од окончување.

Евидентен е и бројот на претставки со кои граѓаните побарале од Народниот право-
бранител заштита на своите права поради непостапување или недоследното постапување 
на овластените градежни инспектори. Впрочем, ова беше и една од препораките на 
Народниот правобранител во оваа област по која Собранието донесе мерка со која ги 
задолжи надлежните инспекциски органи да спроведуваат почести теренски увиди со цел 
за спречување и санкционирање на бесправната градба.

Од постапувањето по претставките, Народниот правобранител и оваа извештајна 
година го дели истото искуство како и претходните години во однос на соработката на 
надлежните органи, односно истата е релативно добра, бараните податоци и информации 
се доставуваа претежно во предвидениот рок или со мали задоцнувања. Исклучок и оваа 
година е повторно Општината Чаир со која соработката е на убедливо најниско ниво, 
одговори не се доставуваат ни по неколку писмени или директни обраќања и со ова се 
врши сериозно попречување на работата на Народниот правобранител. 

Може да се констатира дека многу малку или скоро ништо не е сторено по 
препораките на Народниот правобранител за вршење на почести превентивни 
инспекциски надзори и за ревизија на законската регулатива и на урбанистичките 
планови дадени со цел за надминување на проблемите и создавање на услови за 
подобрување на состојба. 

Поради тоа истите препораки остануваат и за наредниот период со апел сите надлежни 
органи сериозно и без одлагање да се заложат кон справување со наталожените проблеми 
и нивно итно разрешување со цел за обезбедување на подобри услови за урбано живеење 
и стопанисување на сите физички и правни лица.

УРБАНИЗАМ И ГРАДБА



 

69WWW.OMBUDSMAN.MK

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

Областа која ги покрива станбените односи и проблемите со кои се соочуваа одредена 
група граѓани кои имаат нерешено станбено прашање, бележи пад по бројот на поднесени 
претставки до Народниот правобранител, односно поднесени се вкупно 35 претставки. 

Најголемиот дел од нив се однесуваат на постапки со кои граѓаните кои се 
категоризирани како приматели на некои од надоместоците на социјални примања, на 
ниски месечни приходи или млади брачни парови, бараат да им биде доделен стан под 
закуп или претходно доделениот државен стан да можат да го откупат под одредени 
поповолни услови.

Незначителниот број на поднесени претставки во оваа област главно се должи на 
фактот што во текот на 2018 година во нашата земја не беше спроведена ниту една 
постапка за доделување на државни станови од причина што воопшто не беа изградени 
нови станови. Нерешеното станбено прашање на голем број лица кои се категоризирани 
како лица во социјален ризик, создава се поголем број на бездомници.

Општа е констатацијата дека е голема потребата за изградба на државни станови 
кои би се доделувале или продавале на определени групи граѓани под поповолни услови, 
поради што Народниот правобранител препорачува надлежните органи да обезбедат 
финасиски средства за изградба на такви станови. 

СТАНБЕНА ОБЛАСТ

ПРЕПОРАКИ

• Зачестени превентивни инспекциски надзори со цел за неселективно 
спречување на бесправните градби и санкционирање на нивните 
градители,

• Ревизија и ажурирање на законската регулатива и на урбанистичките 
планови.

КОНСТАТАЦИИ
• Инспекциските служби селективно и недоволно ажурно ги вршат теренските 

контроли,

• Законската регулатива сè уште не е пречистена и средена од честите 
измени и дополнувања, а се доцни и со ревидирањето на урбанистичките 
планови.
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• Итна изградба на станови кои би се доделиле под закуп или би се 
продале под посебно поволни услови на одредена категорија на граѓани 
најсериозно изложени на социјален ризик.

КОНСТАТАЦИИ
• Отсуствуваат планови и проекти за изградба на т.н.социјални станови.

Заштитата на животната средина иако претставува една од најважните сегменти на 
современото општествено живеење и покрај се поинтензивните кампањи за еколошка 
култура, која кај нас за жал е на многу ниско ниво, според бројот на поднесените претставки 
до Народниот правобранител-вкупно само 16, некој би можел да стекне сосема погрешен 
впечаток дека состојбата во оваа област е позитивна.

Сосема напротив, нашата земја е на врвот на црната листа на земји со најзагаден 
амбиентален воздух посебно во поголемите урбани единици, големите индустриски 
капацитети се толерираат и работат без соодветни заштитни филтри, сметот и натаму 
се депонира на нестандардизирани депонии кои не ги исполнуваат ни минималните 
пропишани стандарди итн.

Но и покрај ваквата загрижувачка состојба со загадената животна средина, граѓаните 
до Народниот правобранител се обраќаат претежно за индивидуални проблеми со кои 
се соочуваат, пред се поради непостапувањето или најчесто селективното постапување 
на надлежните инспекциски служби по пријави за зголемена бучава предизвикана од 
угостителски објекти во доцните ноќни часови и непрописното фрлање на разни видови 
на смет и градежен отпад.

Соработката на надлежните органи до кои се обраќа Народниот правобраните при 
постапувањето по овие претставки е на задоволително ниво без некои посебни задржувања 
ниту потешкотии.

Имајќи предвид дека не се спроведени препораките кои ги има дадено 
Народниот правобранител во минатиот период, а по кои Собранието донесе 
мерки по кои беа задолжени надлежните институции да преземат конкретни 
дејствија, а состојбата во областа на заштитата на животната средина и натаму 
се вложува, Народниот правобранител повторно препорачува и бара од сите 
надлежни органи итни и конкретни мерки за разрешување на проблемите со 
енормното загадување на воздухот, засилен инспекциски надзор и нетолерирање 

ЖИВОТНА СРЕДИНА
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• Постојани теренски контроли за откривање на загадувачите на воздухот и 
нивно неселективно санкционирање.

• Изградба на регионални депонии за отпад според законските стандарди.

КОНСТАТАЦИИ
• Загаденоста на воздухот е на алармантно превисоко ниво.

• Сметот и отпадот се исфрла на несоодветни локации и нестандардизирани 
депонии.

Бројот на поднесени претставки од областа на финансиите, во 2018 година споредено 
со 2017, беше значително намален и тоа од 510 на 166. Ваквиот драстичен пад, се должи 
на укинувањето на обврската за плаќање на радиодифузната такса, како и на фактот 
што Управата за јавни приходи, Градот Скопје и општините, многу ретко ги спроведуваа 
постапките за присилна наплата на доспеан, а неплатен даночен долг.

Сепак, проблемите за кои граѓаните бараа интервенција од Народниот правобранител, 
се идентични, како и претходните години. Имено, најголем дел од поднесените претставки 
се однесуваа за неправилности во поглед на утврдувањето и наплатата на радиодифузна 
такса или персонален данок и отстранување на последиците од таквата состојба. Такви 
се примерите со неможноста да се добие уверение за платени даноци и придонеси иако 
се донесени одлуки за отпис на неосновани побарувања и констатации дека издадените 
решенија за радиодифузна такса нема да предизвикаат никакво правно дејство. Останатите 
претставки воглавно се за заштита на правата на граѓаните во постапките за утврдување 
и наплата на данок на имот и други даноци, како и на админстративни такси.

Народниот правобранител констатираше повреда на правата на граѓаните и 
неоправдано загрозување на нивната егзистенција во постапките за присилната наплата 
со одземање на целиот износ од плата, пензија или надоместоци од социјална заштита, 
со наплата на веќе платен данок и со наплата на банкарски провизии, кои понекогаш го 
надминуваат и износот на главниот долг.

Во извештајната година, Народниот правобранител успеа на поголема група граѓани 

ФИНАНСИИ

на сите кои ја загадуваат животната средина, како и што поскора реализација на 
долго најавуваните проекти за изградба на регионални депонии за отпад според 
најсовремени еколошки стандарди.
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да им ги заштити уставните и законските права откако Управата за јавни приходи постапи 
по неговата интервенција и создаде претпоставки во системот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување да се евидентираат заостанати придонеси за пензиско и 
инвалидско осигурување, наплатени преку извршители и со тоа, да го остварат правото 
на пензија во полн износ.

Меѓутоа, и понатаму остана нерешен проблемот кога станува збор 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, од Управата за јавни приходи. 
Едноставно, од нејзина страна, неосновано наплатените парични средства, на оштетените 
граѓани, не им се враќаат.

Несоработката на Градот Скопје со Народниот правобранител, која како континуитет 
во неговото работење трае со години наназад, продолжи и оваа извештајна година, 
бидејќи не одговараше на барањата за објаснувања, информации и докази за наводите во 
претставките, ниту преземаше мерки по интервенциите за отстранување на констатираните 
повреди. За ваквата состојба, Народниот правобранител со Посебен извештај за попре-
чување на работата и оневозможување на остварувањето на правата на граѓаните 
подносители на претставки, го извести и Градоначалникот на Град Скопје, но повратна 
информација за преземените мерки не е доставена.

Инертноста на Градот Скопје, кон барањата на граѓаните и на Народниот правобранител 
создава сомнеж во поглед на објективноста во утврдување на даноците, особено за данокот 
на имот за недвижности - куќи и земјиште. Оттука, Народниот правобранител смета дека 
покрај другите мерки, под итно по службена должност треба да се ажурира и регистерот 
на даночни обврзници, со што не само што ќе се намалат поплаките од граѓаните, туку 
на подолг рок ќе се подобри и наплатата на даноците, која ионака не е на задоволително 
ниво.

Покрај тоа, повторно мора да се истакне и потребата од неопходна промена и на 
постојната законската регулатива, особено на Законот за даночна постапка, за даноци 
на имот, за платен промет и на методологијата за утврдување на пазарната вредност на 
недвижностите, чиишто несоодветни одредби или правни празнини, се основна причина 
за повреда на уставните и законските права на граѓаните.

Во тој сегмент, Министерството за финансии без какво било разумно објаснување и 
објективни причини, а исклучиво на штета на легитимните права и интереси на граѓаните, 
подолг временски период не презема дејства во таа насока и не пристапува кон измени и 
дополнување на законската регулатива, за поедноставување на постојната или подготовка 
на нова методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижностите. 

Народниот правобранител за таа цел, до Владата, како овластен предлагач, во два 
наврати (2014 и 2017 година) има доставено Иницијатива за изготвување предлог за 
изменување и дополнување на одредбите од Законот за даночна постапка и Законот за 
даноците на имот, која од нејзина страна е препратена на надлежност до Министерството 
за финансии. 

Во изминатиот временски период, во пракса ништо не е променето во оваа 
област иако и од Собранието е утврдена мерка да се донесат измени и дополнувања 
на споменатите закони. Впрочем, од Владата доставена е Информација подготвена 
од Министерството за финансии, во која повторно само се наведува дека согласно 
предметната иницијатива на Народниот правобранител ќе пристапи кон соодветни 
законски измени.

Мерката што се однесува на потребата раководството на ЈП Радиотелевизија, 
да донесе одлука за отпис на неосновано евидентираниот долг за радиодифузна 
такса, како и онаа да се изврши надзор над работењето на Управата за јавни 
приходи во предметите за испитување на имотот и имотната состојба и задолжување 



 

73WWW.OMBUDSMAN.MK

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

со персонален данок на доход по основ на непријавени и неоданочени приходи, 
исто така, не се имплементирани, а од надлежните органи и институции, не е 
дадено адекватно образложение зошто не е постапено во таа насока.

ПРЕПОРАКИ

• Заради заштите на легитимните права и правни интереси на граѓаните 
веднаш да се донесат измени и дополнување на одредбите од Законот за 
даночна постапка и Законот за даноците на имот, законската регулатива да 
се поедностави и да се измени или да се подготви нова методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижностите.

• Градот Скопје и општините, да соработуваат со Народниот правобранител, 
секогаш да водат сметка за интересот на граѓаните во смисла на 
почитување на процедурата, да ги уредат подобро работите и да ги сведат 
на разумна мерка сомневањата во поглед на околноста дали износот што го 
плаќаат за одреден данок е разумен и правичен и дали е реално оценета 
вредноста на нивниот недвижен имот.

КОНСТАТАЦИИ
• Надлежните институции и натаму ги повредуваат правата на граѓаните 

(неоправдано ја загрозуваат нивната егзистенција), во постапките за 
присилната наплата, со одземање на целиот износ од плата, пензија или 
надоместоци од социјална заштита, со наплата на веќе платен данок и со 
наплата на банкарски провизии, кои понекогаш го надминуваат и износот 
на главниот долг. 

• Несоработка на Градот Скопје со Народниот правобранител, која како 
континуитет во неговото работење, трае со години наназад.

Во областа потрошувачки права, во овој извештаен период евидентен е падот на 
бројот на претставките (230, во однос на 282 во 2017 г.), при што и понатаму најголемиот 
дел се однесуваа на работата на ЕВН Македонија АД (ЕВН), на јавните претпријатија кои 
вршат комунална дејност снабдување со вода и подигање на сметот, особено на Јавното 
претпријатие „Водовод и канализација” – Скопје (ЈП), на Топлификација АД Скопје и на 
другите оператори со топлинска енергија (Топлификација).

Споредбено со изминатите години, претставките повторно се однесуваа на исти 

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА
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или слични проблеми во кои граѓаните како корисници на услугите се доведени поради 
неправилности и пропусти во работењето или непочитување на легислативата која ја 
регулира оваа област. Притоа, основно барање на скоро сите подносители на претставки 
е интервенција за регулирање на состојбата со заостанатите долгови, кои пак, најчесто 
се и причина за нивно исклучување од електродистрибутивната мрежа или од системот за 
водоснабдување. 

Во работењето на ЈП, повторно беа евидентирани случаи на задолжување, не по 
реално прочитана состојба, туку по просек што дополнително резултираше со издавање 
на вонредни сметки, со енормно високи износи, а без образложение за точниот период 
на кој се однесуваат. Исто така, се уште има корисници на услуги кои воопшто немаат 
поставено водомер, како мерен инструмент, а ЈП не презема дејства за надминување на 
таквата состојба и своите побарувања упорно ги заснова врз паушални пресметки, што 
пак е спротивно на законските прописи и на штета на потрошувачите.

Народниот правобранител констатира повреда на правата на граѓаните и поради 
пропусти во службената евиденција за корисниците, настанати исклучиво од несовесното 
и неодговорно работење на службите на ЕВН, ЈП и Топлификација. Во овој сегмент, 
корисниците многу тешко можат да добијат јасна и прецизна информација, за основот 
од кој произлегува вкупно евидентираниот заостанат долг, за кој период се однесува, 
дали и кога е тужен, како, од кога и на кој начин е пресметана каматата и сл. Поради 
истите причини, граѓаните за да не се оптоваруваат со долгови направени на име на 
претходен корисник, беспотребно се изложени на постапки во кои мора да докажуваат од 
кога фактички се корисници на услугите.

Како позитивна пракса во работењето на овие субјекти, а пред сè на јавните прет-
пријатија е прифаќањето на интервенциите на Народниот правобранител за овозможување 
заостанатите долгови да се платат на повеќе месечни рати, а имајќи ја предвид матери-
јалната положба на граѓаните и нивната намалена економска моќ. Кампањите за плаќање 
на заостанатите долгови без камати, не беа ефикасни бидејќи граѓаните беа условувани 
претходно да го платат и долгот за кој има обезбедена присилна наплата.

Дополнителен проблем за корисниците кои склучиле спогодби и редовно ги плаќаат 
тековните фактури е нефлексибилноста на давателите на услугите, кои без најава и 
предупредување им ја прекинуваат услугата дури и ако не извршат плаќање само на една 
рата. За повторно приклучување, корисниците се условуваат да го платат целиот долг 
оддеднаш, како и соодветен надоместок за преземање такво дејствие.

Ваквата пракса на работење, која често се користи од ЕВН и јавните комунални 
претпријатија, на потрошувачите им предизвикува ненадоместлива штета, особено ако се 
има предвид дека користењето на електрична енергија/вода е важен сегмент за нормално 
функционирање на секое семејство и за извршување на основните/редовните животни 
потреби и активности.

Помал број на претставки се однесуваа за услугите во врска со собирањето и тран-
спортирањето на комуналниот отпад, при што Народниот правобранител констатира дека 
комуналните претпријатија спротивно на пропишаното, да се наплаќа само за услуга која 
се користи, за одредени корисници го кршат овој принцип. Конкретно, им наплаќаат услуги 
кои не ги користат, на пример, за подигање на смет иако услугата редовно не се врши, а 
има и ситуации, каде воопшто не се поставени контејнери за негово депонирање, како и 
случаи, на граѓаните да им се испорачуваат сметки за смет иако во станот/куќата воопшто 
не живеат. Оправдувањето за ваквите постапувања е немањето адекватни критериуми, 
согласно кои би се одлучувало за бараните одобрувања.

Претставките поднесени против Топлификација, во најголем број повторно беа за 
задолжувањето со надоместот за ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот 
за топлинска енергија, за регулирање на состојбата со заостанат долг, квалитетот на 
испорачана топлинска енергија или ненавременото постапување на снабдувачот по 
пријава за дефект.
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Граѓаните се обраќаа и за работењето на фиксните и мобилните телефонски оператори, 
а Народниот правобранител со цел заштита на правата на корисниците на услугите од 
воспоставениот претплатнички однос, квалитетот и цените на услугите, интервенираше 
директно кај операторот или бараше преземање на дејствија од Агенцијата за електронски 
комуникации.

Врз основа на анализата на предметното работење и следењето на состојбата во оваа 
област, Народниот правобранител смета дека потрошувачите многу тешко поединечно 
можат да обезбедат заштита на своите права и надомест на претрпената материјална 
штета. Оттука, заради ефикасна заштита и доследно почитување на принципот за правна 
сигурност, се наметнува потребата државата во одредени случаи да обезбеди нормативни 
претпоставки за нивна колективна заштита и следствено на тоа, да ги уреди сите аспекти 
од таквата постапка.

Што се однесува на утврдените мерки во областа на потрошувачките права, 
во извештајната година, од Собранието донесен е нов Закон за енерегетика, 
со чија имплементација, повеќето треба да бидат реализирани. Во таа насока, 
од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, донесени се дел од 
подзаконските акти што се однесуваат на потребните тарифни системи, правилата 
за набавка и пазар на електрична енергија и истите овозможуваат претпоставки 
сите потрошувачи по сопствен избор да купуваат електрична енергија.

Проблемот со задолжувањето со надоместот за ангажирана моќност (фиксен 
дел) од надоместокот за топлинска енергија кај исклучените потрошувачи, се 
предвидува да биде решен со Правилата за снабдување со топлинска енергија, 
кои Регулаторната комисија треба да ги донесе во рок од 9 месеци од влегувањето 
во сила на Законот за енергетика.

Мерката со закон да се пропишат начинот, постапката и условите за субвен-
ционирање на електрична енергија, како и критериуми за стекнување на статус 
на заштитени потрошувачи од категоријата домаќинства на чијшто член поради 
здравствена состојба со прекинот на испорака може да му биде загрозен животот 
и здравјето, во извештајната година не е реализирана. Единствено, во новиот 
Закон за енергетика е предвидено Владата, на предлог на Министерството за 
економија, а по претходно добиено мислење од Регулаторната комисија, да 
усвојува програма за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за наредната 
година. 

Согласно наодите на Народниот правобранител за противзаконско издавање 
на вонредни фактури и селективно отпишување на долг, од Владата и другите 
надлежни органи не е извршена ревизија на севкупното работење на ЈП Водовод 
и канализација Скопје, не се подготвени 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. Исто така, од ЕВН не е донесен општ акт со кој согласно делов-
ната политика на единствен начин ќе го уреди прашањето за подмирување на 
заостанатиот долг на рати.

Во извештајата година, не се организирани ниту надзорни расправи за раз-
гледување 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 компетенти лица. Притоа, наместо да се преиспита 
постојната законска рамка со која на регулаторните тела им се дадени големи 
дискрециони овластувања, истите во континуитет им се зголемуваат.
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ПРЕПОРАКИ

• Давателите на услуги да обезбедат претпоставки за плаќање на 
заостанатите долгови со поголема флексибилност и водење сметка за 
состојбата во која се наоѓаат корисниците.

• Поради неефикасните кампањи за наплата на заостанатите долгови, 
државата во соработка со давателите на услуги, за одредена група граѓани 
да изнајде начин за олеснување на отплаќањето, а за најзагрозените, да 
биде извршен целосен отпис.

• Со цел обезбедување ефикасна заштита и доследно почитување на 
принципот за правна сигурност, во одредени случаи да се обезбедат 
нормативни претпоставки за колективна заштита на правата на 
потрошувачите.

КОНСТАТАЦИИ
• Се уште не е регулирана на адекватен начин состојбата со плаќањето на 

заостанатите долгови, кои пак, најчесто се и причина за исклучување од 
електродистрибутивната мрежа или од системот за водоснабдување,

• Кампањите за плаќање на заостанатите долгови без камати, не беа 
ефикасни бидејќи граѓаните беа условувани претходно да го платат и 
долгот за кој има обезбедена присилна наплата,

• Потрошувачите многу тешко поединечно можат да обезбедат заштита 
на своите права и надомест на претрпената материјална штета, поради 
отсуство на нормативни претпоставки за нивна колективна заштита.

Бројот на поднесени претставки од областа полициски овластувања, во овој извештаен 
период бележи зголемување, при што најголем број од претставките повторно се однесуваат 
на непреземањето мерки по кривични и други пријави на граѓаните, непреземањето мерки 
за заштита на животот, повреди на правата во постапка за остварување на право на азил и 
привремена заштита, како и за поплаки за тортура и малтретирање во вршење на службата. 
Покрај наведеното, граѓаните бараа заштита и поради неосновано или противзаконито 
лишување од слобода, како и поради повикување и задржување во полициска станица.

Народниот правобранител, по преземените дејствија за испитување на наводите 
во претставките на граѓаните во врска со постапувањето на полициски службени лица, 
неспорно утврди повреда на правата при вршење на служба, и согласно надлежностите, 

ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА
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до надлежните јавни обвинителства поднесе три (3) барања за покренување на постапка 
заради утврдување на казнена одговорност, против службено, односно одговорно лице, 
за извршени кривични дела против слободите и правата на граѓаните, односно физичко 
малтретирање, застрашување, понижување на човековото достоинство и човековата 
личност на оштетените лица за време на лишување од слобода и за време на вршење 
претрес. Имено, кривичните пријави до Основното јавно обвинителство - Скопје и 
Основното јавно обвинителство – Велес, беа за кривично дело од член 143 од Кривичниот 
законик, односно поради Малтретирање во вршење на службата, а кривичната пријава 
до Основното јавно обвинителство-Гостивар за кривично дело од член 146 став 2 од КЗ, 
односно противзаконито вршење претрес.

Овие случаи, за кои Народниот правобранител обезбеди и соодветна документација, 
како доказ за применување на физичка присилба, заплашување и нанесување на повреди 
на граѓаните од страна на полициски службеници, при што често се придружени и со 
навреди по етничка или друга основа, го става под сомнеж начинот на кој се спроведува 
законот, и уште еднаш ја потврдува потребата од спроведување на сериозна, целосна и 
објективна истрага заради утврдување дали станува збор за спроведување или за кршење 
на законот. 

Во овој контекст, Народниот правобранител ги има предвид и пресудите на Европскиот 
суд за човекови права, во кои се предупредува на отсуство на соодветна и целосна истрага 
во случаи во кои е инволвирана полицијата, и кога граѓаните укажуваат и сигнализираат 
можна прекумерна употреба на сила врз нив, што не смее да остане неказнето. 

Според Народниот правобранител, секое спротивно постапување од погоре наведеното 
ќе придонесе  за намалување на значењето на генералната законска забрана за тортура и 
нечовечко и деградирачко однесување и казна, со што оваа забрана ќе остане забележана 
само на хартија, а со што ќе се даде можност во одредени случаи државните службеници 
да го злоупотребат тоа право, без никаков ризик да бидат казнeти, а такво нешто не смее 
да се дозволи.

Токму во таа насока се и измените на Законот за народниот правобранител од 
април 2018 година, а согласно кои Народниот правобранител заедно со претставници на 
надлежни организации (здруженија) ќе дејствува како механизам за граѓанска контрола на 
полицијата. Во тој контекст, ќе презема дејства и мерки за обезбедување поддршка и заштита 
на жртвата/ите, нивните права и презентирање на нивните интереси во сите постапки 
кои се водат во органите на државната управа, како и постапки пред обвинителството 
и судовите преку ефикасно и транспарентно истражување на постапувањето од страна 
на лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција за кривични 
дела при  вршење на службено дејствие и за кривични дела извршени вон службата со 
употреба на сериозна закана, сила или средства за присилба што за последица има смрт, 
тешка телесна повреда, телесна повреда, противправно лишување од слобода, мачење и 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување доколу со закон е 
предвидено кривично гонење по службена должност.

За горенаведените поднесени кривични пријави до Народниот правобранител сè 
уште не се доставени одговори од надлежните јавни обвинителства, иако овие органи за 
гонење согласно роковите утврдени во Законот за народниот правобранител, се должни 
навремено да го информираат Народниот правобранител и да постапуваат по неговите 
барања и други интервенции. 

Во овој извештаен период Народниот правобранител беше информиран за епилогот 
од петте кривични пријави кои ги поднесе во текот на 2017 година, притоа одговорите на 
јавните обвинители беа со кратко образложение дека „во конкретниот предмет се работи 
за кривично дело кое не се гони по службена должност, туку се гони по приватна тужба“ 
или пак, дека „не постои основано сомневање дека пријавените го сториле кривичното 
дело“. 

Од досегашната соработка со овие органи, јасно се гледа дека тие воопшто, или 
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пак, недоволно ги истражуваат работите согласно констатациите и доставените докази 
на Народниот правобранител, и го игнорираат фактот дека Народниот правобранител 
кога ќе констатира дека се повредени уставните и законските права на подносителот на 
претставката, може да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување 
на постапка заради утврдување на казнена одговорност против службено лице, односно 
одговорно лице, како и активно да учествува во постапката со право да даде предлози и 
мислења.

Народниот правобранител очекува дека со отпочнување со работа на двете нови 
специјализирани одделенија, едно во рамките на институцијата Народен правобранител-
механизам за граѓанска контрола врз работата на полицијата и Одделението за истражување 
и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 
затворска полиција, при Обвинителството, неминовно ќе се подобри соработката, имајќи 
предвид дека се работи за две важни институции за контрола на почитување на човековите 
права во полициските постапки. 

Очигледно кршење на човековите права во полициска постапка, Народниот право-
бранител констатираше во случајот на продолжување на притворот за обвинето лице 
од Прилеп, инволвиран во настаните во Собранието на 27 април 2017 година. Поради 
полициска грешка, односно, погрешно утврдена фактичка состојба, при контрола дали 
лицето се придржува кон мерката куќен притвор, обвинетиот повторно е вратен во притвор 
иако за време на проверката истиот бил во својот дом.

Одделот за внатрешна контрола детално го информираше Народниот правобранител 
за утврденото, по што до Основниот суд Скопје I Скопје-Кривичен совет на Одделението 
за организиран криминал и корупција, и до Апелациониот суд во Скопје, од наша страна 
е доставено Укажување за начинот за отстранување на констатираните повреди, односно 
барање мерката притвор да се замени со поблага мерка, што од страна на Судот не беше 
почитувано. 

Народниот правобранител, постапувајќи по претставки од граѓани, во кои се укажу-
ваше на тенденциозно и неоправдано задржување на граничните премини, без никакво 
објаснување иако тие претходно никогаш не биле во судир со законите, изврши средба 
и консултација со високи службени лица во полицијата, при што побара да се симнат од 
електронската евиденција на Министерството за внатрешни работи лицата против кои не 
се водат никакви казнени постапки, и неосновано се задржуваат на граничните премини, 
само врз основа на „оперативни сознанија“. Притоа, Народниот правобранител укажа 
дека евиденцијата за лица кои потпаѓаат под режим на детална проверка на граничните 
премини треба да биде добро проверена, образложена и редовно ажурирана.

Од друга страна, Народниот правобранител постапуваше и по поплака кон полицијата, 
за употреба на хемиски средства за присилба, при потиснување на демонстрантите од 
протестот пред Собранието, на 17.06.2018 година. Имајќи ги предвид наводите дека 
при постапувањето на полицијата биле повредени поголем број учесници на протестот, 
меѓу кои и една граѓанка која не учествувала на протестот туку заедно со други четири 
жени седела во „Жена парк“, и под клупата експлодирала направа од што се здобила 
со сериозни повреди заради испитување на основаноста на наводите во претставката, 
Народниот правобранител побара од кабинетот на министерот за внатрешни работи да 
преземе мерки и во целост да го расчисти настанот. 

Министерството одговори дека „врз основа на доставениот материјал констатирано 
е дека хемиските средства кои ги употребува полицијата не предизвикуваат ваков вид 
на повреди и дека најверојатно повредата настанала од употребена запалена „бакла“ од 
страна на граѓанин-учесник на собирот“. Од друга страна, Универзитетската клиника за 
пластична и реконструктивна хирургија-Скопје го информираше Народниот правобранител 
дека „констатираните повреди кај пациентката биле комбинација на изгореница од хемиски 
средства за присилба и истите се комбинирани со поголем број помали и поголеми убодни 
ранички по целата десна надколеница.“
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Со оглед на ваквите контрадикторни изјави кои не овозможуваат точно утврдување 
на фактичката состојба, Народниот правобранител побара научно и стручно мислење од 
Институтот за судска медицина, криминалистика и деонтологија - Скопје, од каде сè уште 
не е доставен одговор. 

Народниот правобранител, во извештајниот период постапуваше по претставки во 
врска со односот на полициски службеници кон припадници на маргинализирани групи, 
односно за исмејување, дискриминација и понижувачко однесување на полицијата кон лица 
со поинаква сексуална ориентација. По преземените мерки и собраните докази поднесена 
е кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје, против 9 униформирани 
полициски службеници од Полициска станица Ѓорче Петров, поради Малтретирање во 
вршење на службата, од член 143 од Кривичниот законик, и од страна на надлежниот јавен 
обвинител добиени се информации дека предметот е распореден, и е дадена Наредба со 
која од Одделението за внатрешна контрола се бара известување за мерките преземени 
за кривично правниот настан.

Народниот правобранител заради испитување на наводите за непрофесионалното 
полициско постапување во Струмица кон припадници на маргинализирани групи, од 
Полициската станица Струмица побара информации и докази од службената евиденција, 
и повика на разговор двајца полициски службеници, за кои се наведува дека ги повредиле 
правата на тие граѓани. Полицијата во Струмица не одговори на ниту едно барање на  
Народниот правобранител, поради што, со Посебен извештај за попречување на работата,  
го информираше министерот за внатрешни работи, како и за несоработка на полициските 
службеници од Карпош со Народниот правобранител.

Во однос на претставките во кои граѓаните се жалат на сериозни повреди на правата 
во прекршочните постапки, предметното работење покажува дека органите за прекршоци 
при Министерството за внатрешни работи ги казнуваат граѓаните со високи глоби, без 
утврдување на фактичката состојба, со погрешна примена на процесниот закон, без нивно 
сослушување и без никакво предупредување, со што граѓаните се ставаат пред свршен 
чин-принудно плаќање на глобите преку извршители. Во неколку наврати, Народниот 
правобранител на прекршочните органи им укажуваше за начелото на правично судење 
од ЗКП, а во врска со член 2 од Законот за прекршоците, според кој лицето кое е обвинето 
за кривично дело/прекршок има право на правично и јавно судење пред независен и 
непристрасен суд-орган за прекршоци, во контрадикторна постапка да може да ги оспо-
рува обвиненијата против него и да предлага и изведува докази во своја одбрана. Меѓутоа, 
органите за прекршоци не ги почитуваат укажувањата и предлозите на Народниот 
правобранител.

Останува општото мислење на Народниот правобранител дека органите за прекршоци 
се продолжена рака на Министерството за внатрешни работи и во функција на самото 
Министерство. 

Народниот правобранител го поздравува намалувањето на прекршочните казни кои 
беа усвоени кон крајот на 2018 година и смета дека новата казнена политика ќе ги олесни 
правата на граѓаните во прекршочните постапки. Во предметното работење Народниот 
правобранител наидуваше на апсурдни ситуации кога паричната казна за нерегистрирано 
(старо) возило е повисока од вредноста на самото возило. 

Во текот на извештајниот период беа доставени претставки во кои граѓаните се жалат 
за сериозно вознемирување, телефонски и на  социјалните мрежи, од страна на непознати 
физички лица, односно дека непознати лица, од идентификувани мобилни телефонски 
броеви, преку Viber, ги вознемируваат со месеци, со безброј непристојни, неморални и 
најгрди пораки за женскиот дел од нивните семејства, дури и со постирање на слики 
на Viber во телефоните од каде се јавуваат. Претставките се поткрепени и со слики од 
содржините на пораките. Во иста насока се и наводите за вознемирување на социјалните 
мрежи. 

Поради сериозноста на наводите, Народниот правобранител се обрати до Секторот за 
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компјутерски криминал и дигитална форензика во Министерството за внатрешни работи и 
оствари средба со службените лица, кои се на ставот дека за ваквата појава скоро и да не 
можат да преземат ништо бидејќи се работи за кривични дела кои не се гонат по службена 
должност. За Народниот правобранител наведеното е неоправдано и дискутабилно, ако се 
има предвид фактот дека во конкретните случаи се работи за повреда на основни човекови 
слободи и права, загарантирани со Уставот, во кој јасно е определено почитувањето и 
заштитата на приватноста на личниот и семеен живот, достоинството и угледот на секој 
граѓанин. Оттука, и обврската на полициските станици и на Секторот за компјутерски 
криминал каде обично граѓаните ги пријавуваат овие дела, да покажат посериозен 
пристап кон пријавите за вознемирување на граѓаните, за што Народниот правобранител 
го информира директорот на Бирото за јавна безбедност, укажувајќи на повреда на едно 
од основните уставни права на неповредливост на комуникацијата и семејниот и приватен 
живот, и во таа насока оцени дека надлежниот орган по службена должност треба да 
се ангажира во гонењето на сторителите на телефонското вознемирување, а доколку се 
соберат докази за кривично дело сторено преку средствата за јавна комуникација, за 
истото да биде известен надлежниот Јавен обвинител.

Народниот правобранител во текот на 2018 година забележува подобрување на 
соработката со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални 
стандарди. Освен редовната соработка и комуникација, барањата на Народниот право-
бранител наидуваат на целосни и квалитетни истраги од страна на овој Оддел, при 
што ваквите истраги, за прв пат, во голем број завршуваат со соодветно казнување 
на полициските службеници, кои за време на извршување на своите надлежности, се 
однесувале незаконски, некоректно и непрофесионално. 

По однос на препораките на Народниот правобранител за надминување на конста-
тираните состојби во однос на заштита и почитување на човековите права во полициски 
постапки, утврдено е дека е постапено по препораката за зајакнување на надворешната 
контрола над работата на полицијата. 

Во однос на воспоставување на регистар на лицата лишени од слобода, во 
кој непречен увид ќе има и Народниот правобранител, одговорот од Владата 
дека во сите полициски станици од општа надлежност се води Евиденција за 
лица лишени од слобода и задржани лица, Народниот правобранител го оценува 
како несоодветен по неговата препорака, со оглед дека со препораката се бара 
вградување на еден и единствен регистар за лицата лишени од слобода од страна 
на полицијата, согласно член 160 од Законот за кривична постапка. 

Преземени се мерки и по препораката за нов Прифатен центар за странци и 
според информации на Народниот правобранител новиот Центар за странци веќе 
е изграден и во текот на 2019 година треба да почне да функционира.

Во врска со работењето на органите и комисиите за прекршоци, Народниот 
правобранител констатира дека мерките на Владата водат кон подобрување 
на состојбите во оваа сфера, со оглед дека во постапка пред Собранието е 
донесувањето на нов Закон за прекршоци во кој се предвидува за одлуките на 
комисиите за прекршоци директно да одлучува Управниот суд, а не второстепена 
комисија.

Во однос на препораката, во Законот за полиција, во делот на средствата за 
присилба да се избрише категоријата „гумени проектили“, Владата информира 
дека со измените на Законот за полиција од 2018 година средствата за присилба 
„гумени куршуми“ се избришани, што значи почитување на препораката.  

Народниот правобранител ќе продолжи да ја следи имплементацијата на преземените 
мерки по препораките.
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• Полициските службеници при вршење на своите овластувања да се 
однесуваат законски, професионално и коректно, и да ги почитуваат 
човековите слободи и права. 

• Јавното обвинителство на Република Северна Македонија сериозно да ги 
разгледува барањата и доказите на Народниот правобранител за казнена 
одговорност против полициски службеници, да води целосни и ефикасни 
истраги за санкционирање на сторителите и враќање на довербата на 
граѓаните во објективното постапување на органите.

• Органите за прекршоци да ги почитуваат укажувањата на Народниот 
правобранител и општото начело за казнената постапка дека, секој има 
право на правично судење пред независен и непристрасен суд, односно 
орган за прекршоци во контрадикторна постапка да може да го оспорува 
обвинението против него и да предлага и изведува докази во своја 
одбрана. 

КОНСТАТАЦИИ
• Продолжува појавата на незаконско, непрофесионално и некоректно одне-

сување на одредени полициски службеници кон граѓаните, особено кон 
припадниците на маргинализираните заедници (лица со поинаква сексуална 
ориентација).

• Јавното обвинителство ги отфрла кривичните пријави на Народниот право-
бранител поднесени против полициските службеници, со кратко образло-
жение дека „делото не се гони по службена должност“, не почитувајќи го 
фактот дека Народниот правобранител е законски овластен предлагач на 
кривични пријави. 

• Органите за прекршоци не ги почитуваат укажувањата на Народниот 
правобранител и начелото за правично судење каде е утврдено дека 
лицето обвинето за кривично дело/прекршок има право на правично и 
јавно судење пред независен и непристрасен суд-орган за прекршоци во 
контрадикторна постапка да може да го оспорува обвинението против него 
и да предлага и изведува докази во своја одбрана.

• На граничните премини се врши проверка и задржување на одредени 
лица кои никогаш не биле во судир со законите ниту против нив се водат 
некакви казнени постапки.

• Секторот за компјутерски криминал и форензика, недоволно или 
воопшто не ги испитува поплаките на граѓаните за нивно вознемирување 
преку телефонски комуникации и на социјалните мрежи иако правото 
за приватност и семеен живот претставува основно човеково право 
загарантирано со Уставот.



 

82

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

ПРЕПОРАКИ

• Електронската евиденција на лицата кои потпаѓаат под режим на детална 
проверка на граничните премини, добро да биде утврдена и редовно 
ажурирана.

• Секторот за компјутерски криминал и форензика при Министерството за 
внатрешни работи на Република Северна Македонија, посериозно да ги 
разгледува претставките на граѓаните на кои се жалат за вознемирување 
преку телефонски комуникации и социјални мрежи, со оглед дека правото 
на приватност и семеен живот претставува основно човеково право 
загарантирано со Устав.  

Во извештајниот период се забележува намалување на бројот на претставките во 
областа граѓански состојби, но и покрај тоа доминираат претставките во кои граѓаните 
бараат заштита во постапките за државјанство. Иако од усвојувањето на Законот за 
државјанство во 1992 година е поминат подолг временски период, во пракса присутни 
се апсурдни ситуации. Имено, граѓани родени во Македонија во временскиот период 
1960-1970 година, сè уште не можат да го регулираат државјанскиот статус, и покрај 
тоа што во државата имаат свои семејства и свои имоти и домови. Во тој контекст, овие 
граѓани кои живеат со години со своите семејства во своите домови, од причина што 
немаат државјанство, се приморани за да го докажат легалниот престој во државата, да 
се пријавуваат како странци. Народниот правобранител ја разбира тежината и болката на 
овие граѓани кои на некој начин се странци во својата држава. 

Исто така, несфатливо е две-три генерации во едно семејството, сите да поседуваат 
државјанство, а само еден член да биде прогласен за странец. Притоа, треба да се има 
предвид дека не станува збор за лица кои претставуваат „нова категорија на странци 
предизвикани од бегалски и миграциски причини“ туку за наши граѓани, кои подолг 
период живеат во  Републиката и имаат јаки и ефективни врски со неа, но сепак не можат 
да се стекнат со државјански статус.

Инаку, Народниот правобранител има воспоставено долгогодишна и редовна кому-
никација со органот за државјанство, но, за жал, една таква соработка недостасува 
внатре, меѓу самите органи инволвирани во постапката за државјанство. Проблемот е во 
комуникацијата на органите, која е бирократска, се одолжува со месеци, па и години, и се 
врши исклучиво преку дописи и ургенции. 

Во овој контекст, органите кои одлучуваат во постапките за државјанство, треба да 
бидат покомуникативни и поефикасни во меѓусебната соработка и да покажат поголема 
флексибилност, а и хуманост, особено во постапките за прием на горенаведените лица, 
на што впрочем укажуваше и Народниот правобранител постапувајќи по овие претставки. 

Покрај наведеното, од предметното работење произлегува дека во Републиката се 
уште постојат лица кои поради бирократска администрација не можат да се запишат во 

ГРАЃАНСКИ СОСТОЈБИ
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матичните книги на родени, а дополнително постапката се одолжува и поради неквалитетна 
соработка меѓу органите. Во секој случај, граѓаните се тие кои ги трпат штетните 
последици. Како пример, дете од Кичево, родено 2009 година во Универзитетска клиника 
за гинекологија во Скопје, во вонбрачна заедница, од мајка која е идентификувана но, со 
непозната адреса на живеење, и од татко кој дополнително со ДНК анализа докажал дека 
детето е негово, сè уште не може да се запише во книгата на родени поради бирократскиот 
пристап на Управата за водење на матични книги во Скопје, која не го почитува Решението 
на Центарот за социјална работа, со кое се определува детето да го носи личното име. И 
додека две првостепени државни управни органи си префрлуваат којшто треба да работи, 
детето и по 10 години од раѓањето останува незапишано во книгата на родени.

Ваква несоработка е утврдена и во други случаи, во постапка за промена на презиме, 
каде што Народниот правобранител неспорно регистрираше крајно игнорантен однос на 
Управата за водење на матичните книги - Подрачно одделение за матично работење-
Скопје, како и неможност за постапување на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, поради недоставување 
на списи. Иако до второстепената Комисија Народниот правобранител даде Сугестија за 
отстранување на констатираните пропусти во постапката за промена на презимето, од 
страна на Комисијата беше известен дека не може да постапува по жалбата на подносителот 
и Сугестијата поради недостаток на списи кои не му се доставуваат од првостепениот 
орган. Иако Комисијата четири пати со ургенции се обратила до Одделението за матично 
работење - Скопје, органот не постапил по барањата за доставување на списи. 

Поради ваквите констатации, Народниот правобранител до министерот за правда, 
како функционер кој раководи и со органот надлежен за матичните книги, достави 
Информација за попречување на неговата работа. 

Препораките на Народниот правобранител за надминување на неправилнос-
тите кои беа констатирани во сферата на граѓанските состојби, беа во насока на 
доследна примена на Европската конвенција за државјанство и принципите на 
Законот за општа управна постапка, неминовна меѓусебна соработка на органите 
инволвирани во постапката за државјанство, подобрување на соработката на 
Управата за водење на матичните книги и нејзините подрачни одделенија со 
Народниот правобранител, барање сервисна ориентација на овие органи кон 
граѓаните, навремено и квалитетно сервисирање кон барањата на граѓаните 
во доменот на издавање на нивните лични исправи и измена на подзаконските 
прописи во однос на именувањето на јазикот и писмото на бошњачката заедница 
во државата.

За горенаведените препораки на Народниот правобранител Владата одго-
вори со општо известување дека Министерството за внатрешни работи во целост 
постапува по одредбите на Законот за државјанство и другите прописи кои ја 
регулираат оваа материја.

Ваквиот одговор, односно мерка на Владата, не кореспондира со важноста и 
тежината на дадените препораки од Народниот правобранител. 
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• Органите инволвирани во постапките за државјанство да ја зајакнат 
меѓусебната соработка во интерес на ефикасно остварување на правата на 
барателите и да покажат поголема флексибилност, и пред сè ефикасност во 
постапувањето по барањата за регулирање на државјанскиот статус.

• Управата за матичните книги и нејзините подрачни одделенија да покажат 
сервисна ориентација кон интересите и правата на граѓаните. 

КОНСТАТАЦИИ
• Лица кои се родени во Републиката уште во периодот 1960-1970 година 

и живеат тука со своите семејства сè уште не можат да го регулираат 
државјанскиот статус, поради што се принудени во своите домови да се 
пријавуваат како странци. Органите за внатрешни работи кои одлучуваат за 
правото за државјанство наместо да соработуваат во интерес на ефикасно 
остварување на правата на граѓаните, тие меѓу себе се однесуваат крајно 
бирократски и доставата на писмената кореспонденција (дописи, ургенции) 
трае долго иако нивните канцеларии се под ист кров.

• Управата за водење на матичните книги и нејзините подрачни одделенија 
немаат капацитети за сервисна ориентација кон остварување на правата и 
интересите на граѓаните.

Бројот на претставките по кои Народниот правобранител постапуваше во извештајниот 
период во оваа област незначително е намален, а проблемите за кои притворените и 
осудените лица бараа заштита се исти, како и претходните години. Општа констатација која 
произлегува од постапувањето во оваа област за заштита на човековите права е дека нема 
позначителни промени во севкупните услови за сместување во затворите, здравствената 
заштита, исхраната, хигиенските и санитетските услови и сл. иако Народниот правобранител 
и овој извештаен период континуирано укажуваше и препорачуваше преземање мерки за 
надминување на лошите состојби во затворите и обезбедување почитување на правата на 
притворените и осудените лица. 

Најмногу претставки се поднесени во врска со здравствената заштита и третман на 
осудените и притворените лица, во кои поплаките се поради ненавремена и отсуство на 
континуирана заштита на здравјето, лоша и недоволна опременост на затворските амбу-
ланти со соодветни медицински апарати и медикаменти, а се укажуваше и на тоа дека 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ
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нередовно или со големо задоцнување се носат на контролни прегледи во соодветни 
специјализирани установи – факт што е констатиран и од Народниот правобранител.

Проблемот со несоодветен стоматолошки третман на лицата во затвор не е решен, 
и во овој извештаен период особено беше присутен во КПД Идризово, каде што нема 
вработен стоматолог, па овие услуги ги врши стоматолог од  Затворот Скопје, два дена 
во неделата. Нема промени ниту во однос на обезбедувањето здравствен и медицински 
персонал во текот на целиот ден, што резултира со ограничен пристап на осудените и 
притворените лица до правата од здравствената заштита. 

Во овој контекст, група осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПД Идризово 
поднесоа претставка во која изразија незадоволство од здравственатa служба на установата 
поради несоодветниот здравствен третман кој им се дава. Имено, осудените лица се жалеа 
дека редовно не им се даваат потребните лекови, односно не ги примаат потребните 
терапии на редовна основа поради недостаток на лекови во домската амбуланта, така 
што понекогаш истите ги добивале со задоцнување и од по еден месец, поради што биле 
принудени да ги нарачуваат на свој трошок кај нивните семејства.

Народниот правобранител поради серозноста на поплаките дека се повредуваат 
правата на осудените лица на кои со нередовното примање на потребните терапии се 
доведува во прашање не само нивната здравствена состојба, туку и нивните животи побара 
од директорот на Управата за извршување на санкциите да преземе мерки и да изврши 
надзор во КПД Идризово. 

По извршениот надзор, Народниот правобранител, меѓу другото е известен дека 
во однос на здравствената заштита на осудените лица Управата постојано укажува 
на задолжителното следење на сите упатства, процедури и протоколи од областа на 
здравствената заштита во затворите, а по однос на зголемувањето на медицинскиот кадар 
во континуитет се бара вработување нов кадар, при што со целосното преземање на 
здравствената заштита од Министерството за здравство се очекува овој проблем да биде 
надминат. 

При надзорот било утврдено немање посебни сандачиња за пријавување на осудените 
лица, што е спротивно на Упатството за пристап до лекар на осудени лица во установата, 
дистрибуција на медикаменти, лекарски преглед вон установата. 

Народниот правобранител е известен дека набавката на лекови се врши врз основа 
на спецификација на лекови направена според проценка на потребни и употребени 
лекови од претходната година и истата се доставува до Комисијата за тендерска набавка 
на потребните лекови. Меѓутоа, иако дефицитарните лекови биле ставени на тендерските 
листи, фармацевтските веледрогерии многу често бараните лекови не ги доставуваат. 
Оттука, доколку на некое осудено лице му е потребен специфичен фармаколошки препарат, 
а истиот не е во можност да се набави, здравствената служба на установата поднесува 
барање до директорот за негова набавка. За оние осудени лица кои се во можност да ги 
набават лекарствата преку нивните семејства, се препишува рецепт со кој семејството го 
набавува потребниот лек, а доколку и оваа опција не е возможна, потребите на осудените 
лица се задоволуваат со ординирање лек кој е со паралелно фармаколошко дејство.

Народниот правобранител во овој извештаен период, по сопствена иницијатива 
постапуваше по добиени сознанија за 4 смртни случаи на затвореници, а ја продолжи 
постапката и по предметите за 6 смртни случаи на затвореници, од минатата година. За 
два од случаите постапката е во тек, а за сите останати Основното јавно обвинителство 
извести дека не постојат индиции ниту околности кои упатуваат на тоа дека смртта 
настанала како резултат на кривично дело.

По однос на мерката за спроведување на препораката на Народниот 
правобранител за измена на Законот за извршување на санкциите, во насока 
на тоа здравствената заштита да се врати во надлежност на Управата за 
извршување на санкциите и да се обезбеди соодветен и ефикасен пристап до 
здравствените услуги, Министерството за правда не достави информација, дали 
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и што е преземено. Наместо тоа, Министерството информира генерално по однос 
на здравствената заштита на осудените,притворените и малолетните лица во 
КПУ и ВПУ, за тоа дека со решение на директорот на Управата за извршување 
на санциите била формирана работна група задолжена за изработка на Предлог 
измени и дополнување на националното законодавство, кое ја регулира областа на 
социјалното и здравственото осигурување, здравствената заштита на овие лица, 
како и статусот на здравствените работници во овие установи, при што работната 
група во проширен состав донесе шест заклучоци: доставување на Информација 
до Владата за состојбата со здравствената заштита на лицата лишени од слобода 
и потребните активности за надминување на состојбата; потпишан Меморандум 
за соработка со ФЗО за да се спроведе анализа ,односно да се провери дали има 
лица лишени од слобода кои може да се корисници на здравствено осигурување 
по друг основ; Управата за извршување на санкциите како обврзник на уплатата 
на здравственото осигурување на лицата лишени од слобода да пристапи кон 
техничко усогласување со Управата за јавни приходи за да може да се врши 
уплата, откако ќе се обезбедат финансиски средства; да се достави до Владата 
програма за ослободување од партиципација на лицата лишени од слобода; 
по отпочнување со уплатата на здравственото осигурување за лицата лишени 
од слобода ќе се преземат и здравствените работници од КПУ и ВПУ во јавните 
здравствени установи, како и тоа дека метадонскиот центар во КПД Идризово ќе 
треба да се издвои како посебен центар кој би бил под контрола на Центарот за 
зависници во Кисела Вода.

Во тој контекст се информира дека во меѓувреме скоро сите здравствените 
работници од казнено-поправните установи Идризово и Затвор Скопје се презе-
мени во Јавните здравствени установи што вршат примарна здравствена заштита, 
во мрежата на здравствени установи на подрачјето на Скопје, а за останатите 
здравствени работници од другите установи постапката е во тек. 

Наспроти овие информации, во пракса преземањето не е во целост имплементирано, 
а многу малку или воопшто не се преземени мерки за опремување на затворските 
амбуланти со соодветни медицински апарати. Загрижува податокот дека во некои казнено-
поправни установи воопшто нема вработен медицински персонал, и здравствената грижа 
се обезбедува преку Клиничките болници од градот каде што се сместени овие установи. 
Имено, вработен медицински прерсонал има само во КПД Идризово, КПД Штип, КПУ Скопје, 
КПУ Битола и КПУ Тетово, а нема во КПУ Прилеп, КПУ Куманово со отворено одделение во 
Крива Паланка, КПУ Гевгелија, КПУ Струмица, КПУ Охрид и КПУ Струга.

Проблемот со немањето на документи за лична идентификација на осудени лица беше 
присутен и оваа година. По доставени претставки за заштита на правата на осудените 
лица и сознанијата дека овие лица  по истекот на казната се соочуваат со проблем 
во однос на натамошна здравствена заштита, и остварување на други права за кои е 
потребно поседување на содветни лични документи, Народниот правобранител спроведе 
Истражување, кое потврди дека е голем бројот на осудени лица кои се примаат на 
издржување казна затвор, но и оние кои по истекот на казната се отпуштаат од установата 
без никаков документ за лична идентификација. Казнено-поправните установи не распо-
лагаат со точна евиденција за лица кои не поседуваат документи за идентификација, а 
отсуствува и ажурност на овие установи по однос на покренување постапки за издавање 
лични карти на осудени лица кои не поседуваат документи, што се потврдува со мал број 
на постапки кои се покренати од страна на установата за разлика од оние покренати по 
иницијатива на самите осудени лица.

Во врска со вака констатираните состојби, Народниот правобранител достави препо-
раки до Управата за извршување на санкциите и до директорот на КПД Идризово, при 
што побара да бидат преземени потребните мерки со цел за сеопфатно согледување на 
состојбата со осудените лица кои немаат документи за лична идентификација, како и да се 
утврди и точно да се знае кое лице е упатено на издржување казна затвор без документи 



 

87WWW.OMBUDSMAN.MK

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

за лична идентификација. 
Едновремено, препорача да бидат преземени мерки заради воспоставување на точна 

евиденција и ажурирање на истата во врска со лицата кои се на издржување казна затвор 
и имаат документи за лична идентификација, времетраењето т.е. истекот на важноста на 
овој документ и следствено да се преземат континуирани мерки со цел да им се овозможи 
на осудените лица навремено вадење нови лични карти или замена на оние со истечен 
рок. 

Во врска со дадените препораки горенаведените органи го информираа Народниот 
правобранител дека биле преземени одредени активности во правец на надминување на 
ваквата состојба, на начин што Управата за извршување на санкциите остварила контакти 
со Министерството за внатрешни работи и Управата за матичната евиденција, и дека овој 
проблем е во фаза на решавање, како во техничкиот дел, така и во делот на финансиите 
заради негово спроведување.

Осудените лица доставуваа и претставки во врска со судските одлуки врз основа на 
кои им била определена казна затвор, за начинот и постапката на водење на судскиот 
процес, како и за одлуките на надлежните судови за изречена мерка притвор, во кои 
случаи Народниот правобранител поради ненадлежност не преземаше дејствија, но правно 
ги советуваше овие лица за начинот на кој може да ги заштитат своите права. 

Во претставките пак, со барање за разговор со Народниот правобранител, бараа 
совети во врска со преместување, прогресирање, прекин на казна и користење погодност. 
Народниот правобранител се одзиваше на секое барање на осудено и притворено лице 
и доколку оценеше дека има место за преземање на какви било дејствија соодветно 
интервенираше пред надлежните органи, во спротивно овие лица добиваа правен совет 
за начинот и постапката за нивно користење.

По донесувањето на Законот за амнестија, на почетокот на извештајниот период, 
осудените лица поднесуваа претставки затоа што истите не биле опфатени со законот, но 
по преземените мерки за испитување на секој случај поединечно не беше констатирано 
дека на каков било начин им се повредени правата. Како резултат на амнестијата се 
намали бројот на осудени лица во одделни КПУ, што особено дојде до израз во установите 
со помал број осудени лица. Инаку, во врска со Законот за амнестија осудените лица 
започнаа штрајк со глад во КПД Идризово и бараа да бидат опфатени со амнестијата 
која беше најавена во врска со настаните во Собранието. При извршениот увид во КПД 
Идризово, Народниот правобранител и укажа на Управата на установата континуирано 
да ја следи здравствената состојба на осудените лица кои штрајкуваат со глад, а доколку 
дојде до влошување на нивната здравствена состојба да преземат мерки за целосен 
здравствен третман и санирање на здравствената состојба. Исто така, ги советуваше 
осудените лица за штетните последици кои можат да настанат поради штрајкот со глад, по 
однос на нивната здравствена состојба. 

Од претставката доставена до Народниот правобранител се утврди дека станува збор 
за барање од група (околу 500) осудени лице од КПД Идризово, во име на сите осудени 
лица кои издржуваат казна затвор во казнено поправните установи, а во врска со амнестија 
на сите осудени лица. Народниот правобранител, имајќи предвид дека во рамките на 
Интерпартиската парламентарна група беа во тек преземање активности во смисла на 
помирување, интеграции и реформи, Народниот правобранител побара известување дали 
барањата на осудените лица се пристигнати до оваа парламентарна група, дали истите 
се земени предвид и каков е ставот по однос на истите. Меѓутоа, Законот беше донесен и 
стапи во сила, а одговор од Интерпартиската парламентарна група не е доставен. 

Мал број претставки од осудените лица се однесуваа на непрофесионално однесување 
и насилство од лица од Секторот за обезбедување, и во текот на постапувањето по истите 
Народниот правобранител не најде елементи за поднесување барање за одговорност за 
таквото однесување на службените лица. 
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Во однос на мерката по препораката на Народниот правобранител за воспос-
тавување и реализирање на основно и средно образование, Министерството за 
правда извести дека е изработена Стратегија за развој на процесот на образование 
и учење и истата е доставена на мислење до сите засегнати институции. Едно-
времено, во постапка на донесување е Правилник за систематизација на работни 
места во Управата за извршување на санкциите, во кој е систематизирано работно 
место за лице одговорно за развивање на образовниот процес во КПУ и ВПУ.

Исто така, извести за спроведени обуки за стручно оспособување на осудени 
лица во Затвор Куманово, со отворено одделение во Крива Паланка, КПД Штип, 
женското одделение на КПД Идризово, дека во Затвор Охрид беше реализиран 
пилот проект за комплетирање на основното образование на малолетните лица, 
како и за спроведени обуки на осудените лица во Затвор Тетово.

Управата за извршување на санкциите извести дека во согласност со 
Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем и Стратегијата за 
обука на затворскиот персонал, започна со спроведување на континуирани обуки 
за затворскиот персонал, меѓу кои и обуки за човекови права со цел превенирање 
на лошо постапување во затворски услови.

Препораката во казнено-поправните установи да се обезбеди односно соод-
ветно да се адаптира просторија за непречено остварување на правото на лични 
односи и контакти меѓу детето со родителот кој е на издржување казна затвор е 
имплементирана само во КПД Штип.

Народниот правобранител, континуирано ја следи и состојбата со децата од ВПД 
Тетово, кој се уште функционира во КПУ Охрид каде што децата се сместени во не-соодветни 
услови од аспект на видот на установата, како и нејзината локација која е во близина 
на градот, без соодветни услови за заштита на нивната приватност при извршување на 
секојдневните активности. Проблем претставува и недоволната опременост на просториите, 
ограничениот простор за движење, како и несоодветно опремените простории за нивно 
образование, исполнување на слободното време, занимални и др. 

КОНСТАТАЦИИ
• Во дел од казнено поправните установи во земјава пренатрупаноста е видно 

намалена, но условите за издржување на казната затвор и натаму се многу 
лоши и деградирачки. 

• Здравствената заштита не е функционална. Затворските амбуланти не се 
екипирани со соодветен и доволен персонал, има недостаток од медика-
менти, како и опременост со медицинска апаратура. Проблемот не е над-
минат ниту во оние КПУ каде здравствената заштита се обезбедува на повик 
или 2 пати во неделата.

• Нема ефикасна ресоцијализација во КПУ. Секторите за обезбедување и за 
превоспитување имаат потреба од стручно обучување за почитување на 
човековите права.

• И натаму не е воспоставен редовен образовен процес, иако е изработена 
Стратегија за развој на процесот на образование и учење во КПУ и ВПУ.

• Препораката во казнено-поправните установи да се обезбеди место за 
непосредни контакти на децата со родителите - осудени лица е имплемен-
тирана само во КПД Штип.
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• Да се преземат мерки за целосно надминување на пренатрупаноста во 
затворите, како и мерки за подобрување на сместувачките услови согласно 
стандардите за издржувањето на казната затвор, со почитување на човеч-
кото достоинство на лицата.

• Обезбедување на редовна, навремена и континуирана здравствена заштита 
на сите осудени лица, преку ефикасен и применлив систем на здравствена 
заштита. Доекипирање на установите со соодветен и стручен медицински 
персонал, овозможување редовен пристап до лекар, како и доопремување 
на затворските амбуланти со содветни медицински апарати, редовно 
снабдување со неопходните медикаменти и сл.

• Да се преземат мерки за континуирани и редовни обуки на вработените во 
Секторите за обезбедување и ресоцијализација во сите казнено поправни 
установи, заради видлив ефект во процесот на ресоцијализација.

• Министерството за правда на Република Северна Македонија, Управата за 
извршување на санкциите во соработка со Министерството за образование 
и наука на Република Северна Македонија да ги преземат потребните 
мерки со цел конечно воспоставување на редовен образовен процес во КПУ 
и ВПУ.

• По примерот на КПД Штип, да се обезбеди, односно соодветно да се 
адаптира просторија и во другите казнено-поправни установи заради 
непречено остварување на правото на лични односи и непосредни контакти 
дете - родител (осудени лица), согласно најдобриот интерес на детето и 
правото да одржува контакти и непосредни односи со родителот со кого 
живее. 

Народниот правобранител во 2018 година активно го следеше процесот на остварување 
на избирачкото право, бидејќи во овој период беше организиран референдум на државно 
ниво. За таа цел, како и за секој изборен циклус, граѓаните на бесплатната телефонска 
линија, можеа да пријават каква било повреда на гласачкото право на слободно изразување 
на нивното мислење и став по однос на референдумското прашање.

Токму затоа и беше зголемен бројот на телефонски јавувања, како и претставки за 
заштита на избирачкото право. Така, во овој период беа поднесени 35 претставки, од 
кои 26 се однесуваа за ограничување и повреда на избирачкото право поради бришење 
од Избирачкиот список, 6 за обезбедување право на исплата на надомест на членови 
на избирачки органи, 2 за неправилности во работењето на избирачките органи и 1 за 
вознемирување од организации кои спроведуваат анкети во врска со изборите.

Анализата на состојбата утврдена од Народниот правобранител врз основа на спро-
ведената постапка по поднесените претставки и следењето на изборниот процес во 

ИЗБИРАЧКИ ПРАВА
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целина, повторно покажува дека поголем број на лица (неофицијално повеќе од 40.000) 
иако на денот на гласањето имаат важечка лична карта/патна исправа, поради постојани 
формални образложенија за пропусти на системот кои произлегуваат од некоординација 
на Државната изборна комисија (ДИК) со Министерството за внатрешни работи (МВР) и 
другите органи, се бришат од Избирачкиот список, им се одзема избирачкото право и се 
ставаат во нееднаква положба во однос на другите граѓани. 

Поради истите причини, избирачкото право им се ограничува и на лицата кои на 
денот на распишувањето на изборите/референдумот немале важечки документ за лична 
идентификација, односно истиот го обновиле по нивното распишување, по завршувањето 
на јавниот увид или по заклучувањето на Избирачкиот список. ДИК на истиот начин, 
постапува и со лицата кои наполниле 18 години во овој период.

Овој проблем кој со години предизвикува повреда на избирачкото право, произлегува 
поради методологијата за изработка на избирачкиот список.  

Имено, од МВР до ДИК, без постоење какво било разумно објаснување и адекватна 
цел која со таквиот начин на постапување би се постигнала, се испраќаат податоци во 
кои ги нема имињата на сите оние граѓани, кои на денот на гласањето ќе имаат истечени 
и неважечки лични карти или пасоши. Тие пак, податоци согласно методологијата се 
пресликуваат во Избирачкиот список и сите што ги нема во податоците на МВР, ги нема и се 
бришат и од списокот, односно не може да гласаат, без разлика дали тој граѓанин ќе извади 
лична карта/патна исправа или истите ќе ги обнови во периодот меѓу заклучувањето на 
списокот и отворањето на гласачките места. Во овој сегмент, нема никакво оправдување и 
тоа што ДИК во текот на изборната/кампањата за референдум, воопшто не презема дејства 
барем да ги повика овие лица, да ги информира дека се избришани од Избирачкиот список 
и да им укаже што треба да направат за да го искористат правото на глас.

Ваквите пропусти иако се случуваат во повеќе изборни циклуси, се уште се евидентни, 
Изборниот законик се уште не е сменет, па голем број граѓани без каква било своја вина 
и натаму остануваа без право да го искористат своето гласачко право.

Народниот правобранител во согласност со уставните и овластувањата од Законот 
за народниот правобранител, во текот на извештајната година, за овој и сите други 
констатирани проблеми, вклучително и за дискриминацијата при остварувањето на изби-
рачкото право за одредени посебни категории граѓани (болни и немоќни, со телесна 
попреченост, слепи лица и лица со оштетен вид), до Владата достави и посебен извештај 
за остварувањето и заштитата на избирачкото право, во кој се содржани препораки за 
надминување на констатираната состојба, со предлог на соодветни решенија.

Притоа, освен формалните одговори дека при изготвувањето на измените и допол-
нувањата на Изборниот законик, ќе бидат земени предвид препораките на Народниот 
правобранител, досега практично ништо не е спроведено. 

Истото се однесува и во поглед на усвоените мерки од Собранието, за спроведување 
на препораките во областа „Избирачки права”. 

Конкретно, Министерството за правда информира дека е формирана меѓу-
ресорска работна група за подготовка на Изборниот законик со цел да се надминат 
сите слабости и констатирани проблеми, вклучително и тие од Народниот право-
бранител. Во таа насока, предмет на дискутураните измени треба да бидат 
и прашањата за избирачкиот список, овозможување на услови за гласање на 
лицата со попреченост, лицата сместени во институции, старателски семејства и 
сл., како и спречување на институциите да се злоупотребуваат за партиски цели 
во периодот пред и за време на изборниот процес, но во текот на 2018 година, 
такви измени воопшто не се предложени.
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КОНСТАТАЦИИ
• Поради методолгијата на изготвување на Избирачкиот список поголем број 

на граѓани во континуитет се ограничени во остварувањето на избирачкото 
право.

• Поради неприлагоден начин на гласање, непристапност и недостапност до 
избирачките места, продолжува дискриминацијата при остварувањето на 
избирачкото право на лицата со телесна попреченост, слепите лица, лицата 
со оштетен вид и лицата од категоријата болни и немоќни.

ПРЕПОРАКИ

• Да се изврши измена и дополнување на Изборниот законик со цел Минис-
терството за внатрешни работи на Република Северна Македонија до 
Државната изборна комисија да доставува извештај по заклучувањето на 
Избирачкиот список, со податоци за бројот на обновени или целосно нови 
лични карти, за лица кои во меѓувреме станале полнолетни.

• Во насока на еднаков третман и заштита од дискриминација по кој било со 
закон предвиден основ, преземање на соодветни мерки од нормативен и од 
технички аспект за отстранување на сите ограничувања и прилагодување 
на инфраструктурата и просторот за слепите, лицата со оштетен вид, 
лицата со физичка попреченост, како и лицата од категоријата болни и 
немоќни, да можат да го остварат избирачкото право. 

Во текот на 2018 година иако со намален интензитет, бегалската криза и постапувањето 
со бегалците/мигрантите кои транзитираат или пак, се задржуваат во државата станаа 
во фокус на мониторирање на Народниот правобранител. Притоа, извршени се вкупно 
31 посета, од кои, 8 посети во Прифатниот центар за странци во Гази Баба, 5 посети 
во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, 8 посети во Прифатниот 
транзитен центар Винојуг, 8 посети во Прифатниот транзитен центар Табановце и 2 посети 
во Безбедната куќа за сместување на ранлива категорија на лица. При овие посети се 
вршеше мониторирање на материјалните и здравствените услови во центрите, како и увид 
во постапувањето со бегалците и степенот на почитување на нивните права. 

Следејќи ги состојбите, во овој извештаен период, неспорна е констатцијата дека во 
2018 година имаше зголемена нерегуларна миграција на територијата на Републиката, 
со зачестени случаи на неформално протерување и колективни депортации на бегалци/
мигранти, недоволна информираност на задржаните бегалци во Прифатниот центар за 
странци во Гази Баба во однос на постапките во кои се вклучени, како и промени во 

ПРАВА НА БЕГАЛЦИ/МИГРАНТИ



 

92

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

правната рамка со донесување на новиот Закон за меѓународна и привремена заштита и 
Законот за странци.

При посетите во Прифатниот центар за странци во Гази Баба, Народниот правобранител 
констатира дека не се имплементирани препораките од Годишниот извештај за 2017 година, 
а од разговорите со задржаните лица во овој Центар произлегува дека, поради тоа што не 
е ангажиран преведувач, јазичната бариера во комуникацијата помеѓу службените лица 
и задржаните лица останува еден од најголемите проблеми. Понатаму, не се почитува 
правото на прошетки на свеж воздух на задржаните лица иако истото е предвидено во 
Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци, и во тој контекст не се 
прифатливи оправдувањата дека тоа се должи на недостатокот на службени лица во 
смена. Задржаните лица во Прифатниот центар за странци не се доволно информирани 
за причината на нивното задржување, ниту пак за процесот на присилно враќање и 
дестинацијата каде што ќе бидат вратени. Покрај наведеното, во рамки на Прифатниот 
центар за странци нема систем за жалби и поплаки од страна на задржаните лица, преку 
кој би можело да го информираат управителот за сите проблеми и ограничувања на права 
со кои се соочуваат. 

Во текот на 2018 година беа донесени Законот за меѓународна и привремена 
заштита и Законот за странци, кои се од клучна важност за регулирање на правата и 
обврските на бегалците, барателите на азил и странците во државата. Имено, со Законот 
за меѓународна и привремена заштита се надминати дел од спорните одредби на Законот 
за азил и привремена заштита, со кои се ограничуваше правото на семејно обединување 
и пристап до ефективна постапка за азил. Според новото законско решение, правото на 
семејно обединување со членовите на потесното семејство, лицето со статус на бегалец 
го стекнува по добивање на статусот на бегалец, а лицето под супсидијарна заштита го 
стекнува по две години од добивањето на статусот на лице под супсидијарна заштита. 

Според Народниот правобранител иако ова решение е поповолно од претходно 
предвиденото во Законот за азил и привремена заштита, и со истото не се врши повреда 
на европските директиви, сепак временските ограничувања во однос на остварувањето на 
правото на семејно обединување не се целосно во корист на овие лица.

Инаку новиот Закон за меѓународна и привремена заштита предвидува како основ за 
припадност на одредена социјална група, а со тоа и причина за прогон по овој основ да 
се смета сексуалната ориентација и елементите поврзани со родот и родовиот идентитет. 
Покрај наведеното, новина во овој закон е можноста за ограничување на слободата на 
движење на барателите на право на азил, што во пракса веќе се применува во прифатниот 
центар за странци, каде што се задржуваат барателите на азил, повикувајќи се на 
исклучителните случаи предвидени со закон.

Народниот правобранител изразува загриженост за ваквата одредба, од причина што 
„исклучителните случаи“ коишто се наведени во член 63 став 2 не се доволно прецизни, и 
се остава можност за арбитрерно постапување на надлежните органи. Иако оваа законска 
можност е во согласност со европското право, сепак отсуствуваат гаранциите за правата 
на барателите на азил предвидени во Директивата 2013/33/ЕУ.

Прифатниот центар за странци инфраструктурно нема услови за задржување и 
ограничување на слобода на движење на баратели на азил и ранлива категорија на лица, 
а како најчести основи коишто се наведуваат во Решенијата за мерката ограничување на 
слобода на движење на барателите на азил се заради утврдување на идентитет и закана 
по националната безбедност. Наспроти ова, Народниот правобранител како позитивно го 
оценува намалувањето на бројот на задржани лица во Центарот како сведоци во кривична 
постапка. 

Во прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, годинава се регистрирани 
вкупно 299 баратели на азил, од кои 4 се со статус на лице под супсидијарна заштита, а 
ниту едно од лицата не се стекна со статус на бегалец. 

Во Прифатниот центар за баратели на азил со новата ситематизација е предвидено 
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да се ангажира лекар кој ќе биде секојдневно присутен во центарот на располагање на 
барателите на азил. Донесени се и нови правилници заради подобрување на организацијата 
и функционирањето на Центарот, а е поставен и видео надзор во внатрешниот и 
надворешниот дел на прифатниот центар за баратели на азил. Според сознанијата, во тек 
се градежни активности за комплетна реконструкција на сместувачките капацитети, и во 
еден дел од овие простории е предвидено сместување на ранлива категорија на лица. 

Новиот Закон за странци е усогласен со европското законодавство, но неговата 
примена е одложена за една година, период, во кој треба да се утврдат процедури, обврски 
на институциите и лицата кои по истиот треба да постапуваат.

Покрај овие два закона кои се јавуваат како новина, во текот на 2018 година, поточно 
во јули, државата ја ратификуваше Истанбулската конвенција со која се признава родово 
базираното насилство како законска причина за барањето на азил во безбедната земја.

Во однос на имплементација на мерката по препораката за подобрување на 
условите во Прифатниот центар за странци, кој ќе ги исполнува меѓународните 
стандарди за задржување на странци, Владата извести дека препораката е во 
фаза на имплементација, при што во тек се активности за изградба на нов објект 
за Прифатниот центар за странци. Во рамките на проектот на ИОМ „Јакнење на 
националните капацитети во областа на азилот, миграцијата и трговијата со луѓе“ 
ангажиран е меѓународен експерт кој ќе изврши анализа на предлог дизајнот на 
новиот Прифатен центар за странци, во поглед на степенот на исполнетост на 
меѓународните стандарди за сместување на различни категории на странци во 
истиот. 

Постапено е по препораката за измени на законската регулатива во однос 
на правата на бегалците/мигрантите и донесен е нов Закон за меѓународна и 
привремена заштита, со кој се изврши висок степен на усогласување на европските 
директиви во областа на азилот, односно меѓународната заштита.

КОНСТАТАЦИИ
• Не е решен проблемот со групните депортации коишто Министерството 

за внатрешни работи ги спроведува на јужната граница со Република 
Грција, без никакви формалности и почитување на предвидените законски 
процедури;

• Во Прифатниот центар за странци  се задржуваат лица баратели на азил 
иако Центарот не ги задоволува меѓународните стандарди за задржување, 
а решенијата донесени од страна на Министерството за внатрешни работи 
не содржат доволно јасни и образложени  причини за правниот основ за 
задржување;

• Немањето преведувач во Центарот за странци ја отежнува комуникацијата 
помеѓу службените лица и задржаните лица, што доведува до недоволна 
информираност на лицата за текот на постапките во кои се вклучени 
(кривична постапка, прекршочна постапка или постапка за присилно 
враќање);

• На задржаните лица во Прифатниот центар за странци во Гази Баба не им 
се овозможува искористување на нивното право да излезат на прошетка на 
свеж воздух иако тоа право им е загарантирано согласно Правилникот за 
куќниот ред на Прифатниот центар за странци;

• Во Прифатниот центар за странци не постои систем за жалби и поплаки со 
што задржаните лица се ограничени во правото да бараат заштита.
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ПРЕПОРАКИ

• При спроведување на присилното враќање на бегалците да се почитуваат 
правата на бегалците загарантирани со меѓународната и домашната регу-
латива, постапките да се спроведуваат согласно предвидените процедури и 
за истите да се води официјална евиденција;

• Да се воспостават функционални и ефикасни алтернативи со кои ќе се 
избегне задржувањето на баратели на азил со мерка ограничување на 
слобода на движење во места каде што не се исполнети меѓународните 
стандарди за задржување на баратели на азил. Во Решенијата на Мини-
стерството за внатрешни работи со кои се изрекува мерката ограничување 
на слобода на движење за баратели на азил и нивно задржување јасно да 
бидат наведени причините за правниот основ за користење на оваа мерка 
како исклучителна околност;

• Да се преземат мерки за обезбедување на преведувач во Прифатниот 
центар за странци заради непречена и ефикасна комуникацијата помеѓу 
службените лица во Центарот и задржаните лица, со цел навремено и 
целосно информирање за правата, но и за прашања поврзани со нивниот 
статус;

• Да им се овозможи на задржаните лица во Прифатниот центар за странци 
во Гази Баба остварување на загарантираното право на свеж воздух во 
рамки на Центарот согласно Правилникот за куќен ред.

• Да се воспостави функционален систем за жалби и поплаки за задржаните 
лица, со цел заштита на нивните права. 

Во извештајната 2018 година, е карактеристично зголемување на бројот на претставки 
поднесени од граѓаните кои се однесуваа на барања за слободен пристап до информации 
од јавен карактер по кои државните органи не постапиле, односно не доставиле одговор. 
Исто така, голем дел од претставките поднесени од граѓаните до Народниот правобранител, 
како и изминатата година, се однесуваа за недобивање на одговори по нивните барања, 
претставки или предлози.

Народниот правобранител, постапувајќи по овие претставки и по испитување на 
секоја претставка одделно, на органите на државната управа им укажуваше на обврската 
да достават известување за добиените барања кои се однесуваа на слободен пристап до 
информации од јавен карактер, а исто така од органите до кои беа поднесени барања, 
претставки или предлози, Народниот правобранител бараше да биде информиран за 
причините поради кои не е постапено. При тоа, Народниот правобранител им укажуваше 
на институциите на обврската во законски определен рок да се одговори на барањето. 

Како и во 2017 година, така и во 2018 година, голем дел од претставките се однесуваа 
на непостапување на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот 

ДРУГИ ПРАВА
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развој. Во претставките, граѓаните реагираа на ненавремено постапување во врска со 
нивните барања за исплата на субвенции поврзани со земјоделството. Најголемиот дел од 
претставктие беа решени позитивно, во полза на граѓаните. 

При постапување по претставки кои беа надвор од делокругот на неговото работење, 
Народниот правобранител им помагаше на подносителите на претставките со совет, како 
да ги заштитат нивните права.

Народниот правобранител, раководејќи се од потребата да се обезбеди непречено 
остварување на правата на граѓаните кои претрпеа материјална штета настаната од 
поплавите во 2016 година во скопскиот и тетовскиот регион, презеде низа дејствија и во 
текот на 2018 година. 

Така, Народниот правобранител со дописи неколку пати во текот на 2018 година се 
обрати до Комисијата за вршење на проценка на оштетувањата на недвижниот и движен 
имот во подрачјата зафатени со силното невреме и поплавите во скопскиот и тетовскиот 
регион, во кои побара во рамките на овластувањата како Комисија, формирана од страна 
на Владата, да преземе мерки за надминување на утврдената состојба, за секој предмет 
одделно.

Постапувајќи по барањата, Народниот правобранител од страна на Комисијата беше 
известен дека Владата извршила избор на нови членови на Комисијата за процена и 
утврдување на висината на штетата на недвижен и движен имот на подрачјата во скопскиот 
и тетовскиот регион заради зголемен обем на врнежи и поплави, формирана со Решение 
од 13.06.2017 година, при што беше потенцирано дека изборот на нов персонален состав 
на Комисијата е причина за застој во работењето на ова тело. 

Исто така, Народниот правобранител беше известен дека претходниот персонален 
состав на Комисијата, не извршил примопредавање на предмети со ново-формираната 
Комисија. За да можела Комисијата да постапува и одлучува по доставените барања 
за исплата на проценетите штети, морала претходно да располага со целокупната 
документација за барањата и дека откако на Комисијата ќе и се достави потребната 
документација по која ќе може да постапува, ќе го извести Народниот правобранител 
дополнително за текот на постапките и исходот од истите.

Иако помина подолг временски период, Комисијата не достави известување во однос 
на нашите барања, поради што Народниот правобранител до Претседателот на Комисијата 
за вршење проценка на недвижниот и движниот имот во подрачјата зафатени со силно 
невреме и поплави во скопскиот и тетовскиот регион, достави покана за разговор заради 
давање на информација за текот на постапките, односно информација за барањата на 
Народниот правобранител доставени до Комисијата, меѓутоа Претседателот на Комисијата 
не одговори на поканата. Следствено, бараната средба не се реализира.

Врз основа на ваквата состојба, а заради спречување натамошно предизвикување 
штетни последици по однос на правата и непосредните правни интереси на подносителите 
на претставките, Народниот правобранител согласно овластувањата ја информираше и 
побара Владата да преземе мерки за надминување на утврдената состојба по однос на 
непостапувањето на Комисијата за вршење проценка на недвижниот и движниот имот во 
подрачјата зафатени со силно невреме и поплави во скопскиот и тетовскиот регион по 
предметните барања на Народниот правобранител и за исходот од постапката да биде 
известен во што е можно пократок рок.

Владата го извести Народниот правобранител дека врз основа на членовите 143, 144 и 
146 од Законот за заштита и спасување, на Комисијата за процена и утврдување на висината 
на штетата на недвижниот и движен имот на подрачјата на скопскиот и тетовскиот регион 
заради зголемен обем на врнежи и поплави и биле престанати надлежностите за вршење 
на процена и утврдување на висина на штета на недвижниот и движен имот на подрачјата 
на скопскиот и тетовскиот регион заради зголемен обем на врнежи и поплави и за истото 
била доставена Информација до Владата за престанување на надлежностите по сила на 
закон на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата на недвижниот и 
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движен имот на подрачјата на скопскиот и тетовскиот регион заради зголемен обем на 
врнежи и поплави.

Со тоа, десетици лица и семејства останаа дополнително оштетени, поради тоа 
што по институционален пат не успеаа да добијат обештетување за претрпените штети 
од невремето. Имајќи ја предвид ваквата состојба, како и околноста дека Народниот 
правобранител нема овластување да презема дејства и мерки за обезбедување права 
во далеку поголем обем и на поинаков начин од утврдениот во Уставот и соодветните 
закони, во врска со некое поединечно право на граѓаните мериторно да одлучува, ниту 
пак да ги преиспитува, оценува или менува одлуките донесени од надлежните органи и 
организации, Народниот правобранител немаше основ за натамошно постапување, при 
што во потполност беа исцрпени овластувањата на Народниот правобранител определени 
во Законот за народниот правобранител.

Согласно Информацијата на Владата, во врска со спроведувањето на препо-
раките на Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби 
содржани во Извештајот на Народниот правобранител од страна на органите на 
државната управа, усвоена од страна на Собранието, Центарот за управување 
со кризи е задолжен за Имплементацијата на единствениот Европски број за 
итни повици Е 112. Врз основа на гореспоменатата Информација и усвоените 
препораки, се очекува најголемиот дел од активностите да се завршат до крајот 
на 2019 година.

Во однос на препораката поврзана со издвојување на повеќе средства за 
субјектите на системот 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, Владата во Информацијата не наведува 
никакви конкретни мерки и активности.

КОНСТАТАЦИИ
• И покрај постоечката правна рамка која го регулира прашањето за 

постапување по претставки и предлози, органите на државната управа и 
органите и организациите со јавни овластувања не постапуваат навремено 
по барањата на граѓаните ниту повратно ги известуваат. 

• Дел од граѓаните оштетени од невремето во август 2016 године не успеаа 
по институционален пат да добијат обештетување за штетите кои ги 
претрпеа. Ад хок Комисијата за проценка на штети настанати со поплавите 
во скопскиот и тетовскиот регион не успеа да ги реши сите барања во 
законски предвидениот рок на постоење, и со престанок на работа на ад 
хок комисијата, бројни прашања поврзани со поплавите останаа нерешени.
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ПРЕПОРАКИ

• Органите на државната управа и органите и организациите со јавни 
овластувања навремено да постапуваат по барањата на граѓаните 
доставувајќи им соодветен писмен одговор. Потребна е анализа на 
постојната правна рамка и развивање на нови и посоодветни решенија 
за воведување на поконкретни механизми за заштита на уставно 
загарантираното право за поднесување претставки и добивање на одговор 
на истите. 

• Собранието на Република Северна Македонија да одржи Надзорна 
расправа за последиците од поплавите во скопскиот и тетовскиот регион, 
како и за работењето на Комисијата за вршење проценка на недвижниот 
и движниот имот во подрачјата зафатени со силно невреме и поплави во 
скопскиот и тетовскиот регион. 

Следењето на работата на локалната власт и однесувањето на граѓаните кон неа 
покажува дека сè уште е присутно недоволното учество на граѓаните во креирањето на 
локалните политики. Затоа, не треба да зачудува фактот што граѓаните немаат доверба 
во локалната власт, не веруваат дека истата има волја да ја практицира власта во нивен 
интерес, односно во задоволување на нивните барања и определување на нивните 
приоритети. 

Токму затоа, потребно е локалните власти да вложат поголеми напори да се приближат 
до граѓаните, да ја зголемат довербата и преку унапредување на процесот на комуникација 
со граѓаните, подобро да ги разбираат нивните барања и проблеми. 

Народниот правобранител и во оваа пригода укажува дека локалната самоуправа 
треба да биде заснована врз постулати кои на граѓанинот му гарантираат праведност, 
еднакви можности, доверба, толеранција и почитување бидејќи со таков пристап и однос 
таа ќе биде нивен јавен сервис и граѓаните ќе имаат целосна доверба во нејзиниот 
капацитет и ефикасност.

Во овој дел од Годишниот извештај, Народниот правобранител ги презентира 
согледувањата за степенот на остварување на правата на граѓаните пред локалната власт 
по области кои се во надлежност на локалната самоуправа, а за кои граѓаните поднесуваа 
претставки пред подрачните канцеларии во Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово 
и Штип.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Следењето на состојбата во областа на уредувањето на просторот преку донесувањето 
на генералните и детални урбанистички планови и понатаму не покажува подобрување 

Урбанизам и градба
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на состојбите, од оние констатирани во минатите години. Имено, локалната власт при 
донесувањето на урбанистичките планови, најчесто се раководи од бизнис интересите, 
наместо од урбаните потреби на жителите во чиј интерес единствено би требало да ги 
носи одлуките. Додека, јавните анкети при донесувањето на плановите и натаму се чиста 
формалност, без никаков ефект, затоа што не се прифаќаат барањата и забелешките на 
граѓаните, со што 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. 

Иако Народниот правобранител континуирано укажува локалните власти да ја почи-
туваат законската обврска за правење ревизија на ДУП-вите на секои 5 години и доколку 
истите се покажат дека не се во интерес на локалното население, или пак, не може да 
бидат реализирани, благовремено да бидат променети, сепак, тоа не се случи (единствено 
Општина Центар покрена активности во оваа насока).

Посебен поттик на локалата власт за ревизија на веќе донесените ГУП-ови, а преку 
нив и на ДУП-овите се очекуваше од Законот за урбано зеленило, донесен во јануари 
месец 2018 година, а кој се најавуваше како револуција во просторното планирање што ќе 
ги спаси општините од урбаниот бетонски хаос и загадување. Значајно во овој закон е тоа 
што со истиот е пропишано дека во процесот на урбанистичко планирање, при изработка 
на Генералниот урбанистички план, потребно е да се обезбеди 25 м2 зеленило по жител, 
во рамките на планскиот опфат на град, како и обврската при изработка на деталните 
урбанистички планови и архитектонско-урбанистичките проекти, да се обезбеди најмалку 
20% зеленило на секоја градежна парцела, а во веќе изградените парцели да се прави 
компензација, односно надоместување преку поставување дрвореди. Меѓутоа, откако 
законот стапи во сила, локалните власти речиси воопшто не ја промениле планската 
документација за да гo применат новиот Закон. 

Ваквата состојба е поради тоа што локалните власти имаат законска обврска за 
примена на Законот само доколку започнат со изработка на нови урбанистички планови, 
а додека важат старите планови, одобренија се издаваат по старите правила. Од друга 
страна, еден урбанистички план се изработува за период од пет години, и ако нема нов 
план, продолжува да важи стариот. Токму поради ваквото законско решение, Народниот 
правобранител укажуваше  локалните власти да постапат во насока на ревидирање на 
урбанистичките планови. Во тој контекст, Народниот правобранител укажува и на потребата 
од донесување на нов Закон за просторно и урбанистичко планирање, со кој подобро ќе 
се регулираат прашањата од оваа област, а ќе се усогласи и со ново донесениот Закон 
за јавно зеленило кој во многу важен аспект допира до регулирање на урбанистичко 
планското уредување на просторот. 

Народниот правобранител, исто така ја потенцираше потребата локалните власти да 
преземаат конкретни активности, мерки и политики за едукација на граѓаните за важноста 
и влијанието од  добро и професионално испланиран и реализиран урбанистички план, 
со што ќе се иницира поактивно учество на граѓаните во овие постапки,  но и локалните 
власти ќе бидат мониторирани, а со тоа и попречувани наместо индивидуалниот или 
комерцијалниот интерес при донесувањето на плановите да даваат приоритет на јавниот 
интерес. 

Во однос на областа – градба, во оваа Извештајна година најмногубројни се претстав-
ките за административно неизвршување на донесените правосилни управни акти за 
рушење на бесправните градби, кои не се опфатени во процесот со легализација. При 
постапувањето по овие претставки, Народниот правобранител ја констатира истата состојба 
како и претходно, односно административно извршување скоро и да не се спроведува 
од страна на локалните власти. Образложението за вака грубо повредување на правото 
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на мирно владеење со сопственоста на граѓаните, е идентично со претходните, односно 
или постапката за избор на изведувач е во тек, или пак административното извршување 
на бесправната градба е ставено во Програмата за извршување, но, поради немање на 
финансиски средства тоа не се спроведува, односно ќе се спроведе согласно утврдената 
динамика на извршување предвидена со програмата, а што всушност во реалноста значеше 
- не рушење. 

Во пракса се забележува дека доколку и се започне со спроведување на одлуките за 
отстранување на бесправните градби, со ангажирана фирма за таа намена, отстранувањето 
на градбата не се вршеше целосно, а општината ги задолжуваше граѓаните со енормно 
високи износи за извршување како отстранувањето целосно да било изведено, а по укажу-
вање на градежниот инспектор започнатите отстранувања, граѓаните беа приморани да ги 
отстрануваат на сопствен трошок. 

На овој начин, со неспроведување на одредбите од Законот за градење, локалните 
власти само ги поттикнуваат бесправните градители да продолжат со градењето до целосна 
изградба, овозможуваат продлабочување на урбаниот хаос во просторното уредување, 
притоа свесно избегнувајќи ја примената на останатите овластувањата кои ги имаат – 
донесување на решенија за престанок на изградбата и крајно поднесување на кривични 
пријави против бесправните градители. 

Во однос на соработката на градежните инспекции со Народниот правобранител, 
оваа година се забележува стагнација, па постапувањата по барањата се извршуваат 
дури по доставување на повеќе ургенции и изминување на подолг временски период. 
Неажурното постапување по поднесените пријави на граѓаните за бесправни градби и 
неблаговременото постапување по барањата на Народниот правобранител, не ретко дове-
дуваше бесправниот градител да ја заврши градбата, што е показател на неумешност на 
локалната власт преку своите органи да им гарантираат и овозможуваат на граѓаните 
еднаквост во примената на законите и заштита на нивните права. 

Народниот правобранител и оваа година укажуваше на неопходноста одделенијата за 
инспекциски работи кадровски да се зајакнуваат, како и со материјални ресурси, инспе-
кциските органи да бидат присутни на терен, да вршат контролни надзори и благовремено 
да интервенираат, така што ќе се зголеми превентивната активност на одделенијата за 
инспекциски работи и ќе се спречат нелегални градежни активности. 

Покрај наведеното, Народниот правобранител констатира одолжување на изготовка 
на управните акти по извршените надзори, неблаговремено доставување до странките, 
како и одолжување на повторување на постапките по поднесени жалби на нивни управни 
акти, кога истите им се поништуваат од второстепениот орган. Друг проблем со кој се 
соочуваат граѓаните во некои општини е немањето на вработен градежен инспектор во 
општинската администрација и потребата од склучување на Договор за меѓуопштинска 
соработка преку кој се обезбедува вршењето на надлежноста на општината од областа 
градба.

Нема забележано подобрување во начинот на остварување на потрошувачките права 
на граѓаните. Напротив, граѓаните се незадоволни од квалитетот на комуналните и други 
јавни услуги кои ги добиваат, се чувствуваат немоќни да влијаат на подобрувањето на 
состојбите, додека 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. 

Од предметното постапување произлегува дека во многу случаи Јавните комунални 
претпријатија не се во состојба непречено да ги вршат своите надлежности, пред сè 
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поради амортизираните машини, стари возни паркови, недоволниот степен на наплата на 
комуналните такси или финансиските загуби, поради што не ретко локалните власти го 
субвенционираат работењето на нивните комунални претпријатија. 

Имајќи предвид дека редовното и функционално вршење на јавните услуги се од голема 
важност за квалитетот на животот на граѓаните во една локална самоправа, Народниот 
правобранител континуирано укажуваше дека недостатокот, или недоволниот квалитет 
на услугите, локалните власти не смеат да го оправдуваат со недостигот на финансиските 
средства, 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. 

Граѓаните при соочување со проблеми поврзани со комуналните услуги, најпрво 
се обраќаа до давателот на услугата, кој најчесто не го решава проблемот, но дури и 
кога постигнале некаков резултат, тие биле само делумно задоволни како со исходот, 
така и со времето кое било потребно за надминување или ублажување на проблемот. 
Постапувањето потврдува дека дел од давателите на комунални услуги немаат соодветен 
систем за постапување по поплаки и приговори, а со самото тоа немаат или не водат 
статистика за проблемите на потрошувачите. 

Поставените апарати за следење на задоволството на граѓаните од дадената услуга и 
прием од службените лица во службените простории,  доколку се во функција, не го даваат 
очекуваниот резултат, а реално, многу мал број на граѓани истите ги користат. Ваквата 
состојба доведува до заклучок дека голем дел од давателите на основните комунални 
услуги немаат соодветен и методолошки издржан пристап за следење на задоволството на 
потрошувачите, па нивните политики не се засноваат врз реално согледување на клучните 
проблеми и потреби на крајните корисници - граѓаните.

Обидот за наплата на застарени долгови беше карактеристичен и оваа година. 
Јавните претпријатија до граѓаните доставуваа опомени со кои се бара наплата на долг за 
испорака на вода, канализација, собирање на смет и сл. под закана за присилна наплата 
на истиот, или под закана за исклучување од водоводната мрежа. 

Во сите овие постапки, Народниот правобранител успеа да ги заштити правата на 
граѓаните да не плаќаат за она што со закон не се обврзани да го платат. Имено, по 
доставените барања од страна на Народниот правобранител јавните претпријатија ги 
прекинуваа постапките со достава на опомени за плаќање на обврски настанати пред 
неколку години, како што ги повлекуваа и постапките покренати кај нотар. Видно од 
содржината на опомените кои овие претпријатија ги доставуваа, граѓаните се предупредуваа 
дека доколку не ја платат обврската (која во најголем број на случаи се однесуваше 
за сметки постари од 1 година), ќе бидат изложени на дополнителни трошоци за нотар, 
извршител, адвокатски трошоци. На овој начин, граѓаните се доведуваа во состојба на 
страв, збунетост и не ретко, под заканата за присилното извршување вршеа плаќања на 
стари и по неколку години сметки.

На реакцијата на Народниот правобранител за недозволивоста на ваквото манипу-
лирање со граѓаните, јавните претпријатија укажуваа дека секој кој ќе се обрател до 
нивните служби бил информиран за периодот за кој се однесувал долгот, и самиот одлу-
чувал дали ќе ја плати обврската. Со ваков начин на постапување спрема граѓаните, 
недавајќи им информација за можноста на неплаќање на долгови постари од една година, 
продолжува манипулативното, и пред сè незаконско работење, за наплата на комунални 
услуги кои биле должни навремено и во рамките на закон да ја побараат од граѓаните.

Јавното осветлување, исто така е проблем кој мора институционално, преку измена 
на Законот за комунални такси конечно да биде надминат, и наплатата на  оваа услуга  да 
се бара од граѓани кои и реално се корисници, а не обврската за истата да се поврзува 
само со вклучено електрично броило. Имено, граѓаните реагираа за ваквото задолжување 



 

101WWW.OMBUDSMAN.MK

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

од единствена причина што во реонот, местото, или улицата каде живеат, каде што се 
наоѓаат нивните викендички, или каде што имаат други објекти не е спроведено јавно 
осветлување, а од страна на локалните власти се задолжуваа со оваа такса, под закана на 
присилно извршување доколку истата не ја плаќаат. 

Со Законот за комунални такси се одредуваат комуналните такси што граѓаните треба 
да ги платат за користење на определени права, предмети и услуги од јавен интерес, а сè 
од локално значење, меѓу кои е и комуналната такса за јавно осветлување. Ослободување 
од плаќање на оваа комунална такса можат да бидат имателите на електрично броило 
во населените места каде нема јавно осветлување и истите ги определува Советот на 
општината со посебна одлука. Меѓутоа, и оваа извештајна година, Народниот правобранител 
наиде на веќе воспоставената практика на работа на Советите на Општините, да не 
донесуваат одлуки за ослободување од оваа комунална обврска на граѓаните иако свесни 
дека се работи за реони (села, планински подрачја) каде реално нема спроведено улично 
осветлување, но се третира како да го има, со образложение дека подрачјето припаѓа во 
територијалниот опфат на општината каде има јавно осветлување. 

Народниот правобранител им укажуваше на локалните власти дека на граѓаните 
треба да им се наплаќа за услуги кои реално ги добиваат, и граѓаните кои имаат куќи во 
места каде не е инсталирано јавно осветлување треба да бидат ослободени од плаќање 
комунална такса за јавно осветлување. Токму ова е причината за потребата од промена 
на Законот за комунални такси, со кои измени ќе се изнајде праведно решение оваа 
комунална такса да ја плаќаат само корисниците на истата.

Покрај наведеното, констатирани се повеќе случаи на непреземање мерки или 
реагирање после подолг временски период од страна на општините, по пријавите 
на граѓаните за потребата од менување на светилки кои прегореле во нивните улици. 
Без никакво образложение, или со образложение дека постапката за јавен тендер за 
обезбедување на светилки е во тек, граѓаните и по неколку месеци остануваа во темница 
пред нивните домови и пристапот до нив, а таксата редовно им се наплаќаше. Овој 
проблем е уште подрастично видлив во руралните средини каде се чека и по една година, 
а по пријавите на граѓаните се одговара само дека е забележана пријавата и дека ќе се 
испрати екипа за промена на прегорената светилка, но тоа не се реализира.

Имајќи ја предвид вака констатираната состојба, која години наназад не се променува, 
Народниот правобранител укажува на потребата локалните власти да го активираат 
работењето на Советот за заштита на потрошувачите и истиот во целост, континуирано, 
ефективно и ефикасно да ги врши работите од негова надлежност.

Во оваа област, која иако е важна за здравјето на граѓаните и непречено уживање 
на нивното загарантирано право да живеат во здрава животна средина, Народниот 
правобранител не забележува никаков напредок како во однос на загаденоста, преземањето 
мерки за решавање на проблемот, така и во однос на реакцијата на граѓаните. Имено, 
градовите Тетово, Скопје, Битола, Кичево, на моменти ги уриваа светските рекорди во 
концентрации на суспендираните честички ПМ10 во воздухот. Водата во реките излегува 
од градовите за една до две класи позагадена отколку кога влегува, повеќето јавни 
комунални претпријатија го натрупуваат собраното ѓубре од домаќинствата на ѓубришта 
во непосредната околина на населените места, надвор од сите стандарди за управување 
со отпад. Неконтролираниот исцедок, палењето, загадувањето на воздухот, расфрлањето 
на ѓубрето од ветрот, се дел од бројните проблеми забележани на депониите со кои 
управуваат локалните власти.

Меѓутоа, и покрај ваквата крајно загрижувачка состојба, не се забележува зголемување 
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на бројот на поднесени претставки од оваа област во Подрачните канцеларии, кој и оваа 
година е незначителен. Поднесените претставки не се однесуваат ниту за загадениот 
воздух, ниту за дивите депонии околу градовите, загадените води, туку за конкретни 
проблеми со кои се соочуваа подносителите на претставките, а се во врска со запушена 
канализациона шахта од која со секој дожд водата се излева на улица и шири неподнослива 
смрдеа, нечистење на септичка јама, неправилно приклучување на канализациона мрежа 
од сосед, дива депонија од која се шири неподнослива смрдеа, место каде што се одлага 
ѓубрето и отпадот од околните села и често се пали, што претставува и опасност од пожар 
и сл.

Останува отворено прашањето дали незаинтересираноста на граѓаните за непречено 
и целосно остварување на нивното право на здрава животна средина е поради недовербата 
во локалните власти и непреземањето на ефикасни и ефективни мерки за подобрување на 
алармантната состојба со животната средина, недоволната едуцираност на граѓаните за 
важноста на живот во здрава животна средина или нешто друго, што треба да е предизвик за 
секоја локална самоуправа која навистина се грижи за своите граѓани. Инаку, граѓанските 
иницијативи организираа протести и реагираат единствено против загадувањето на 
амбиенталниот воздух во Битола, Тетово, Кичево и Скопје и депонијата околу Тетово.

Поради ваквата состојба, Народниот правобранител цени дека е потребно од локал-
ните власти преземање на многу поактивни, поефикасни мерки со цел подигање на 
јавната свест за потребата на здрава животна средина и мобилизирање на граѓаните кои 
го поддржуваат спроведувањето на плановите и програмите за здрава животна средина. 

И оваа извештајна година е нотирано непреземање доволно ефикасни и ефективни 
мерки во насока на подобрување на организацијата на инспекциските и други надлежни 
органи, ниту видливо подобрување во менаџирањето со животната средина од страна на 
локалните власти, поради што загрижувачките размери на загадување на почвата, водите 
и воздухот не се намалени. Во тој контекст, Народниот правобранител бараше од локалните 
власти зајакнување на инспекциските служби, нивно професионално доусовршување, 
како и одговорност за пропустите во нивното работење. 

Народниот правобранител ја потенцира неопходноста од зголемена превентивна 
активност од локалните органи во насока на спречување на загрозувањето на животната 
средина од секој вид и на кој било начин, како и обезбедување на доволно финансиски 
средства во буџетите на општините со кои локалните власти реално би можеле да започнат 
со справување на алармантниот проблем со животната средина.

Неподнесувањето на ниту една претставка од вработени во општинските админи-
страции, или јавните претпријатија основани од локалните власти, карактеристика е и за 
оваа извештајна година. За жал, и оваа година вработените не се осмелуваа да бараат 
заштита на своите права само поради сè уште присутниот страв од можноста да трпат 
поголеми последици од страна на раководните лица и свесно одбираат да молчат. 

Забележана е и појава на игнорантски однос на градоначалниците кон поголем број 
на вработени, со кои воопшто не сакаат да комуницираат и покрај работните задачи кои 
истите ги вршат, а се од важност за непреченото тековно работење на општината. Неретко 
Градоначалниците од повеќе општини избираат да работат, поточно да имаат соработка 
со мал број на вработени, најчесто ново вработени по смената на локалната власт, преку 
кои комуницираат со останатите вработени. 

Ваквата појава, според Народниот правобранител, не е одраз на професионално, 
транспарентно и отчетно раководење со општинската администрација, не води кон 

Работни односи
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обезбедување на ефикасна, ефективна и професионална администрација која навремено и 
законито ги остварува правата на граѓаните, туку кон тромава, неефикасна администрација 
и попречување на правата на граѓаните за навремено и пред сè професионално одлучување 
по нивните барања. 

Најбројни претставки поднесени пред подрачните канцеларии, беа од вработените 
во детските градинки со договори на определено време. Поставените директори на овие 
установи од новата локална власт, со истек на времето за кои договорите беа склучени, на 
најголем број вработени истите не им ги продолжија, иако веќе имаа обезбедено согласност 
за вработувања и финансиски средства. Информирани за овој факт, вработените сметаа 
дека таквите согласности се однесуваа за нив, поточно сметаа дека токму нив треба да им 
се продолжат договорите за работа за уште два месеца. 

Народниот правобранител констатира дека упразнетите работни места на кои 
подносителите на претставките работеле веќе неколку години со договори за работа на 
определено време, се пополнети согласно одредбите од Законот за работни односи, без 
оглас за итни и неодложни работи со посредување на Агенцијата за вработување, преку 
упатување на лица за вработување од евиденцијата на невработени лица. Во тој контекст, ги 
информираше подносителите на претставките дека по истек на времето за кои се склучени 
договорите за работа на итни и неодложни работи, работодавачот за пополнување на 
работните места треба да објави јавен оглас на кој, доколку ги исполнуваат законските 
услови, истите можат повторно да конкурираат. Воедно, информира дека согласноста 
од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за реализирање на 
вработувања, се дава за работно место, а не конкретно за работникот кој дотогаш ги 
извршувал работните задачи на тоа работно место.

И покрај констатираното дека во овие постапки не е повреден закон, сепак останува 
впечатокот дека непродолжувањето на договорите за работа со лица кои години наназад 
веќе работеле на тие работни места е политички мотивиран, што, за жал, е појава после 
одржување на секој изборен процес, а што Народниот правобранител редовно го критикува 
во своите Годишни извештаи како лоша пракса која мора да запре.

Народниот правобранител укажува и потенцира дека при извршување на работите, 
администрацијата има обврска истите да ги извршува непристрасно и без притисоци и 
влијанија од политичките партии и од други центри на моќ. Воедно, при вршењето на 
работните задачи да не се раководи од своите политички уверувања, од личните финан-
сиски интереси, да не ги злоупотребува овластувањата и статусот, штитејќи го притоа и  
угледот на Општината. 

Само една таква општинска администрација,но и вработените, особено раководните 
лица во сите останатите претпријатија, установи, училишта кои се под ингеренциите на 
локалната власт, може и ќе ја врати довербата на граѓаните дека локалната власт работи 
во нивен интерес, ги штити нивните права и овозможува непречено уживање на истите. 
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Поранешен осуденик побара интер-
венција од Народниот правобранител затоа 
што од страна на припадник на затворската 
полиција му бил одземен мобилен телефон 
во времето кога, заради оперативен зафат 
престојувал на Клиниката за дигестивна 
хирургија, а кој не му бил вратен при него-
вото излегување од КПД Идризово по издржу-
вањето на казната затвор. 

Во текот на постапувањето по прет-
ставката од страна на управата на установата 
беше потврдено дека на осуденото лице му 
бил одземен мобилен телефон од страна на 
припадник на затворската полиција и дека 
подносителот на претставката може истиот да 
го подигне во осуденичката благајна, за што 
веднаш беше информиран подносителот на 
претставката. Но, во тоа не успеал наводно 
поради тоа што телефон воопшто не бил 
предаден во благајната. 

Ова од причина што подносителот 
на претставката не сакал да признае дека 
телефонот е негов, при што одбил и да го 
потпише записникот за одземени предмети, 
било постапено на начин што предметот не 
бил привремено одземен, туку трајно, како 
предмет чиј сопственик е непознат, при што 
било постапено согласно Куќниот ред на 
установата во кој се предвидени ваквите 
случаи. 

Имајќи го предвид претходното Народ-
ниот правобранител достави укажување 
директорот да преземе мерки со цел случајот 
да се разреши и на подносителот на претстав-
ката му биде вратен телефонот. Постапу-
вајќи по даденото укажување директорот на 
КПД Идризово во целост постапи по истото, 
односно на поранешно осуденото лице му бил 
вратен телефонот, со што го оствари неговото 
право.

С.Х. од Тетово, поднесе претставка за 
заштита на неговите уставни и законски права 
по основ на денационализација, и побара 
интервенција во Комисијата за одлучување по 
барањата за денационализација со седиште 
во Тетово во Министерство за финансии 
(Комисијата).

Постапувајќи по претставката, а врз 
основа на нејзината содржина, добиените 
објаснувања, информации и докази, како и 
извршениот непосреден увид во списите од 
конкретниот предмет за денационализација, 
Народниот правобранител констатира дека 
во случајот станува збор за состојба на пов-
реда на уставните и законските права на 
подносителот на претставката и на другите 
странки учесници во постапката.

Имено, од Комисијата се сторени пов-
реди на правилата на постапката и е постапено 
несовесно бидејќи не е одлучено по барањето 
за денационализација на сите баратели, ниту 
пак, на нив им е доставен примерок од пос-
ледно донесеното решение од 28.02.2014 
година. Покрај тоа, ова решение е заверено и 
со клаузула за правосилност иако лицето, за 
кое од Комисијата е утврдено дека уредно го 
примило, починало пред 7 години, односно во 
текот на 2007 година.

Предвид на таквата состојба, Народниот 
правобранител до Комисијата даде предлог 
повторно да спроведе постапка по односниот 
предмет за денационализација.  

По доставувањето на посебен извештај 
за непочитување и неспроведување на укажу-
вањето до Владата од Комисијата, дадениот 
предлог е прифатен на начин што е донесено 
решение за уважување на предлогот за 
повторно спроведување на постапка и воедно 
поништена клаузулата за правосилност на 
предметното решение за денационализација.

ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКАТА

НП бр. 413/18 НП бр. 688/18 
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В.К. од од Скопје, до Народниот право-
бранител поднесе претставка поради одолжу-
вање на постапката во Основното јавно 
обвинителство Скопје, во предмет оформен по 
поднесена кривична пријава што се однесува 
на кривично дело – злоупотреба на лични 
податоци од профил на социјалната мрежа 
Facebook.

Народниот правобранител интервени-
раше во Основното јавно обвинителство 
и Министерството за внатрешни работи, 
во контекст на што предметната постапка 
беше ажурирана, меѓу другото и со барање 
за доставување на податоци од односната 
социјална мрежа.

Притоа, по добивање одговор за пред-
метниот случај и утврдување на фактичката 
состојба, Обвинителството донесе соодветна 
јавно-обвинителска одлука.

До Народниот правобранител претстав-
ка поднесе Ж.И. од Крушево, во која побара 
интервенција пред Центарот за вработување 
- Крушево при Агенцијата за вработување.

Во претставката, подносителката наве-
дува дека со Решение на Агенцијата за 
вработување - Центар за вработување - Кру-
шево не и било признато правото на матери-
јално обезбедување во вид на паричен надо-
месток, а во образложение на решението 
било наведено дека причината за одбивањето 
е тоа што работниот однос и престанал по 
нејзина вина.

Народниот правобранител, со цел да се 
утврди фактичката состојба, покрена постапка 
и од Центарот за вработување - Крушево 
побара да биде известен, односно да му се 
достави доказ за вината на подносителката 
на претставката, поради која и престанал 
работниот однос. Ова, од причина што во 
образложението на горенаведеното решение 
не е наведено точно за каква вина се работи.

По преземените дејствија, Народниот 
правобранител од страна на Агенцијата за 
вработување - Централна служба со допис 
е известен дека со Решение донесено од 
страна на Центарот за вработување Крушево 
и е признато остварување на правото на 
материјално обезбедување во вид на паричен 
надоместок.

Б.Т. од Скопје поднесе претставка до 
Народниот правобранител, во која наведе 
дека иако помеѓу него како купувач и 
Министерството за транспорт и врски, како 
продавач уште на 04.07.2016 година бил 
склучен договор за отуѓување на градежно 
земјиште со непосредна спогодба, (согласно 
кој, ја платил целокупната цена, како и 
данокот на промет на недвижности), истиот 
се уште не е заверен/солемнизиран кај нотар.

Народниот правобранител врз основа 
на спроведената постапка, констатира дека 
во случајот од Државното правобранителство 
прво било издадено негативно мислење поради 
тоа што „Изводот од односниот урбанистички 
план не содржи податоци за бројот на 
градежната парцела, број на катастарската 
парцела, ниту податоци за површината на 
градежната парцела, а откако се обезбедени 
докази дека таквата состојба е надмината, 
било издадено мислење дека купувачот не 
ги испочитувал одредбите од членот 4 од 
договорот”. Следствено на тоа, Министерство-
то за транспорт и врски смета дека при таква 
фактичка состојба е потребно е да се постапи 
согласно членот 5 од склучениот договор, 
односно истиот еднострано да се раскине, со 
задржување на 80% од уплатената цена. 

Ценејќи дека во случајот треба да се 
има предвид дека во периодот по склучу-
вањето на договорот, подносителот на 
претставката постапувал последователно 
и нема каква било вина за одолжување на 
постапката од Градот Скопје за наплата 
на данокот на промет на недвижности и 
права, како и околноста дека во тој период 
се реализирани парламентарни избори, во 
контекст на што постапките за отуѓување 
на градежно земјиште мируваат, Народниот 
правобранител побара од Министерството за 
транспорт и врски, да направи координации 
со Државното правобранителство со цел 
предметниот договор да биде солемнизиран 
и односниот граѓанин да го оствари своето 
право.

Постапката по односниот предмет, сè 
уште е во тек.

НП бр. 1755/18 

НП бр. 359/18 

НП бр. 1279/18 
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До Народниот правобранител доставена е претставка од родител кој побара заштита на 
правата на нејзиниот син поради несоодветното и пристрасно постапување на стручните лица 
од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје во постапката за уредување на 
правото на лични односи и контакти со родителот со кого детето не живее.

Во постапувањето по предметот преземени се дејствија пред ЈУ Меѓопштински центар за 
социјална работа на Град Скопје, Министерството за труд и социјална политика и Министерството 
за внатрешни работи, а од добиените одговори за случајот Народниот правобранител утврди дека 
видувањата на малолетното дете со таткото се реализираат по Решение, а во меѓувреме според 
мислењето на стручниот тим при Центарот нема изменети околности кои би биле основ за измена 
на постоечкото решение. Од нивна страна е констатирана нарушена и неадекватна комуникација 
по однос на остварување на видување на малолетното дете со таткото, поради што со двајцата 
родители се обавени стручно - советодавни разговори, а им е понудена и стручна помош по 
однос на конструктивна родителска комуникација, се со цел заштита на правата и интересите на 
малолетното дете.

Жалбата на подносителката на претставката против наведеното решение е одбиена како 
неоснована со Решение на Министерството за труд и социјална политика, за што подносителката 
е известена за можноста за покренување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена 
по приемот на истото.

Во однос на наводите за несоодветното постапување на таткото како и постоењето на 
основ за измена на постоечкото решение подносителката е информирана дека само Центарот 
за социјална работа има надлежност да врши надзор над родителското право, и како таков 
во случај на постоење на околности може да одлучи за промена на начинот и динамиката на 
остварувањето на личните контакти на детето со родителот со кој не живее. Во врска со наводите 
на подносителката за несоодветно и пристрасно постапување на надлежниот тим по случајот, 
истата е советувана дека ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје е установа која има надлежност 
да врши надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и вработените во 
нив, заради согледување, следење, контрола, увид и унапредување на начинот и квалитетот на 
стручната работа. 

Од Министерството за внатрешни работи, Народниот правобранител е известен дека од 
надлежните полициски станици се превземени соодветни мерки и дејствија по пријавитем а за 
што доставено е писмено известување до подносителката, која изрази благодарност за севкупното 
постапување на Народниот правобранител.

До Народниот правобранител со претставка се обрати Н.Д. од Битола, во која наведува дека 
до Фондот за пензиско и инвалидско сигурување доставила барање за валоризација на пензијата, 
по кое не е постапено. 

Имајќи ги предвид изнесените наводи на подносителката во претставката и решението за 
старосната пензија, Народниот правобранител се обрати до Фондот и побара да биде известен 
дали и што е преземено за да се коригира висината на пензијата на именуваната, која како 
што наведува, по пресметувањето на износот добива помала пензија за разлика од останатите 
пензионери. 

Постапувајќи по интервенцијата на Народниот правобранител, Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување со свое писмо извести дека е донесено решение и истото е доставено до 
Филијалата на Фондот во Битола за да и се врачи на подносителката.

Доставувајќи известување до подносителката, заедно со копија од споменатото решение, 
Народниот правобранител ја извести дека доколку евентуално е незадоволна од утврдениот 
износ, има право во рок од 15 дена од приемот на решението да поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.

НП бр. 2043/18 

НП бр. 1310/18 
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Б.Б. од Кочани, до Народниот правобранител поднесена претставка заради заштита на 
правата во постапка за извршување врз недвижност.

Имено, подносителот наведе дека иако за конкретниот случај се води судска постапка по 
кривична пријава против доверителот, вештакот, како и против судија од основниот суд, сепак 
извршителот му доставил налог за извршување врз недвижноста.

Народниот правобранител по утврдување на фактичката состојба, достави барање за 
времено одлагање на налогот за извршување врз недвижност, се до правосилно завршување на 
постапката по правните средства изјавени од страна на должникот/подносителот на претставката, 
пред надлежните судски органи.

Согласно ваквата интервенција на Народниот правобранител, извршителот ја одложи усната 
јавна продажба на недвижноста.

Народниот правобранител постапуваше по претставка од родител, во која изрази незадо-
волство од постапувањето на основното училиште во кое учи нејзиното дете поради непреземање 
мерки за соодветна заштита на детето, кое како член во играорна секција се здобило со тешка 
физичка повреда на пределот на главата, за време на активност организирана во фискултураната 
сала на училиштето, во соработка со Детскиот културен центар „Карпош“-Скопје.

По преземените мерки за испитување на наводите од претставката Народниот правобрани-
тел се обрати до директорот на училиштето и до Државниот просветен инспекторат, при што 
тргнувајќи од најдобриот интерес на детето укажа на правото на детето да биде заштитено од 
секаков вид на повреди по неговото здравје, особено за време на неговиот престој во училиште, 
но и за време на воншколски активности, уште повеќе кога истите се реализираат со знаење и 
договор на училиштето. 

Со оглед на сериозноста на настанот, како и животно загозувачката состојба во која 
била доведена малолетната ученичка, Народниот правобранител побара Државниот просветен 
испекторат целосно и темелно да го испита овој настан и правилно и објективно да ја утврди 
фактичката состојба, а за преземените мерки и исходот од постапката да биде известен со 
доставување на Записникот по извршен надзор.

Народниот правобранител, во случајот констатираше низа пропусти, за што го информираше 
Министерството за образование и наука и побара да му наложи на Државниот просветен 
иснепкторат да преземе мерки за повторен надзор заради целосно утврдување на состојбата. 
Министерството го прифати барањето и го задолжи Државниот просветен инспекторат да изврши 
дополнителен надзор во училиштето, меѓутоа и во повторниот увид остана на ставот дека не се 
утврдени пропусти во постапувањето на училиштето.

Водејќи се од најдобриот интерес на детето и заштита на неговите права, согласно Конвен-
цијата за правата на детето, со оглед дека родителот иницира постапка пред надлежното Јавно 
обвинителство против училиштето и негрижата за детето во случајот, Народниот правобранител 
ја запре постапката, но на барање на Основното јавно обвинителство детално го информира за 
сознанијата и констатациите од постапувањето по претставката. При тоа, го изнесе мислењето 
дека во конкретниот случај не се преземени, односно отсуствуваат мерки, и не е утврдена обврска 
за соодветна грижа за децата, а исто така отсуствуваат и клаузули за превенирање на евентуални 
повреди на децата за време на оваа активност во училиштето кое има склучено договор со Детскиот 
културен центар. Исто така, спорно е тоа што од страна на училиштето заради спроведување на 
активноста на Детскиот културен центар му се дава друг простор - фискултурна сала наместо 
холот на училиштето, кој бил предмет на договорот, а за истото нема Анекс, со кој би се уредиле 
правата и обврските на корисникот од аспект на безбедност и грижа на децата.

НП бр. 1660/18 

НП бр. 898/18 
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Љ.Х.Н. од Скопје, до Народниот право-
бранител поднесе претставка во која побара 
интервенција во Центарот за катастар на 
недвижности Скопје во Агенцијата за катастар 
на недвижности (Центарот).

Постапувајќи по претставката, Народ-
ниот правобранител од нејзината содржина, 
околностите на случајот, како и приложените 
факти и докази, констатира дека е основана.

Конкретно иако со Пресуда У-1 бр. 
1021/2016 од 17.11.2017 година на Управниот 
суд, била уважена тужбата на именуваниот 
граѓанин, од Центарот во законски опреде-
лениот и дозволен рок, се уште не е постапено 
со донесување соодветна потврда.

Предвид на таквата состојба, Народниот 
правобранител на Центарот му укажа, по 
однос на конкретниот предмет приоритетно да 
преземе дејства за извршување на означената 
пресуда и тоа на начин што во контекст на 
предметната пријава за отстранување на 
техничка грешка во катастарот на недвиж-
ностите за КО Кисела Вода 1, ќе издаде 
соодветна потврда.

Центарот по повод конкретната пријава, 
постапи, но на начин што повторно спро-
тивно на изнесеното правно мислење на 
Управниот суд, согласно Законот за катастар 
на недвижности, издаде потврда за нејзино 
одбивање.

Од извршената посета на ЈУ Дом за 
доенчиња и мали деца во Битола и врз основа 
на затекнатата состојба, Народниот право-
бранител покрена постапка по сопствена 
иницијатива заради заштита на правата на 
децата пред ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа - Кавадарци.

Имено, при посетата Народниот право-
бранител затекна дете кое со решение на ЈУ 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
- Кавадарци е сместено интервентно во Домот, 
но освен посетите од страна на стручниот тим 
и планот за работа, детето сè уште не беше 
запишано во книгата на родени, поради што 
во Домот се водеше како НН дете. 

Во врска со случајот Народниот право-
бранител се обрати до ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Кавадарци, 
како старателски орган, укажувајќи на член 
7 и член 8 од Конвенцијата за правата на 
детето, согласно кои детето има право на 
име, односно државјанство и право на свој 
идентитет, а во таа насока укажа на итноста 
од постапување по предмети кога станува 
збор за дете, поради тоа што одолжувањето 
на овие постапки е на штета на детето и 
повреда на неговите права, за што препорача 
веднаш и без одлагање да се преземат мерки 
за запишување на детето и добивање на извод 
од книгата на родени. Во овој контекст беа 
преземени дејствија и мерки и пред Управата 
за водење на матичните книги. 

Постапувајќи по барањето на Народ-
ниот правобранител, со Решение на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Кавадарци определено е личното име 
на детето, и детето со решение е ставено 
и под старателство на лице вработено во 
Службата за услуги од социјална заштита, 
при надлежниот Центар за социјална работа. 
Со определување на личното име, од страна 
УВМК-ПО-Велес, е доставено барање до МВР-
ОУР-Велес со кое е определен и матичниот 
број на детето, за што како доказ доставен е 
препис од Матичната книга на родени. 

НП бр. 124/18 

НП бр. 2162/18 

Постапувајќи по претставка за оства-
рување на право на семејна пензија и 
вклучување на пензиски стаж од работа во 
друга држава, Народниот правобранител 
се обрати до омбудсман институцијата во 
Република Србија, со замолница за интервен-
ција за побрзо решавање по барањето на 
подносителката за да го оствари своето право 
на семејна пензија пред надлежниот орган во 
Република Србија.

Постапувајќи по замолницата на Народ-
ниот правобранител беше изготвен потреб-
ниот акт и доставен до Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување, кој извести дека 
српскиот орган носител на социјалното осигу-
рување со акт го признал правото на семејна 
пензија.

НП бр. 274/18 
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А.С. од Скопје, како лице без решено станбено прашање достави претставка до Народниот 
правобранител која се однесува на постапка за распределба на социјални станови изградени 
според Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Републиката, при што 
наведе дека има поднесено барање со податоци и контакт број и е-меил за остварување на 
правото, но по истото нема добиено никаков одговор.

Постапувајки по претставката, а со цел заштита на правата на подносителот на претставката, 
Народниот правобранител се обрати до Комисијата за распределба на социјални станови при 
Министерството за транспорт и врски-Скопје, со барање да биде известен за околностите во врска 
со овој случај, односно за причините за неодлучување по барањето за доделување на социјален 
стан. Едновремено, побара да му се достави целокупната документација во врска со предметот.

Од добиениот одговор Народниот правобранител утврди дека во Министерството за тран-
спорт и врски-Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура има евидентирано барање 
од подносителот и по истото е постапено, за што писмено е известен граѓанинот, но поштенскиот 
оператор го има вратено назад дописот, од причина што адресата на која го има пријавено 
барателот е непозната. Министерството за транспорт и врски извести дека нема активен оглас 
за распределба на социјални станови под закуп во градот Скопје. Притоа, имајќи предвид дека 
Министерството за транспорт и врски нема надлежност да изврши непосредно доделување на 
стан под закуп, без претходно објавување на оглас и спроведување на постапка, во дописот 
истиот е советуван за можноста да се обрати со барање до Комисијата за станбени прашања при 
Владата, која е надлежна да одлучува за давање под закуп на станови кои се во сопственост на 
Републиката, на лица во социјален ризик и други ранливи групи кои не се станбено обезбедени.

Со оглед на вака утврдена фактичка состојба, Народниот правобранител ја запре постапката, 
но го советува подносителот доколку во меѓувреме се има обратено до оваа Комисија, а оттаму нема 
одговор или на друг начин е попречен во работата, да поднесете нова претставка до Народниот 
правобранител, како и дека треба да ги следи огласите со цел навремено да се пријави во случај 
на активен оглас за распределба на станови.

До Народниот правобранител доставена е претставка од Х.М. од Скопје, кој изразува 
незадоволство од непостапувањето на Министератвото за здравство, како второстепен орган 
во однос на остварувањето на правата од здравствената заштита и здравственото осигурување. 
Имено, како што е наведено во претставката, подносителот по донесената Пресуда на Управниот 
суд со која е поништено решението на Министерството за здравство побарал согласно судската 
одлука повторно да се одлучува, но досега тоа не било сторено и не е донесена одлука како што 
наложил судот. На овој начин со непостапувањето подолго од 2 години, Народниот правобранител 
оцени дека во конкретниот случај подносителот трпи штетни последици и му се оспорува правото, 
како на здравствена заштита, така и правото на правна сигурност и воопшто непречено владеење 
на правото, поради што побара итно и неодложно постапување на Министерството за здравство.

Во врска со овој случај Народниот правобранител постапи и спрема подрачната служба на 
Фондот за здравствено осигурување со барање да се комплетира предметот со сите списи и да се 
достави до второстепениот орган заради одлучување.

Постапувајќи по интервенциите на Народниот правобранител, Министерството за здравство 
извести дека е донесена нова одлука која беше доставена и до подносителот на претставката, со 
што истиот го оствари правото за кое побара интервенција.

НП бр. 1448/18 

НП бр. 1513/18 
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М.С. од Скопје, до Народниот правобра-
нител, поднесе претставка со цел да интер-
венира во ЈП „Водовод и канализација” 
– Скопје (ЈП) заради бришење на долгот 
евидентиран на нејзина корисничка шифра, 
а бидејќи истиот произлегувал од користење 
на услугите од претходниот сопственик на 
станот.

Од увидот во предметната документа-
ција, беше констатирано дека спорниот долг 
се однесува за период пред склучување на 
купопродажниот договор и стекнувањето на 
сопственоста на недвижниот имот од страна 
на подносителот на претставката.

Предвид на таквата состојба, односно 
немањето на никаква поврзаност со потрошу-
вачката на претходниот корисник, Народниот 
правобранител до ЈП даде укажување однос-
ниот долг веднаш да биде избришан, да се 
повлече опомената пред присилна наплата 
и исклучување и во иднина за истиот, да 
не се преземаат никакви дејства против 
подносителката на претставката.

ЈП постапи по даденото укажување.

НП бр. 1062/18 

До Народниот правобранител претставка 
поднесе А.С. од Скопје, во која побара интер-
венција пред Управата за прашања на борците 
и воените инвалиди при Министерството за 
труд и социјална политика.

Конкретно, во претставката подносител-
ката наведе дека со Решение на Управата за 
прашања на борците и воените инвалиди и 
била запрена постапката за продолжување 
на својството воен инвалид, признат мирно-
временски воен инвалид од 5-та група со 70% 
воен инвалидитет, привремено до 01.06.2017 
година, со образложение дека не пристапила 
на преглед кај Првостепената лекарска коми-
сија и дека не доставила писмено известување 
за отсуството.

По преземените дејствија од страна 
на Народниот правобранител, Управата за 
прашања на борците и воените инвалиди - 
Министерство за труд и социјална политика 
со допис извести дека, Управата ќе ја повика 
подносителката на преглед кај Првостепената 
лекарска комисија и за истото ќе бидете 
уредно известена, за што во прилог на дописот 
беше доставена фотокопија од испратената 
покана на адресата на подносителката.

НП бр. 1399/18 

Народниот правобранител постапуваше 
по претставка од група родители на студенти 
кои посетуваат настава на Правниот факултет 
Јустинијан Први во Скопје, Економскиот 
факултет во Скопје и Филозофскиот факултет 
во Скопје, која се однесуваше на делењето 
на таблети во форма на капсули кои според 
упатството, на студентите „ќе им помогнело 
за концентрација при учењето, особено во 
периодот пред колоквиумската недела“.

Имајќи го предвид правото на образо-
вание, но и личната безбедност и здравјето 
на студентите, Народниот правобранител 
достави барања до Правниот, Економскиот и 
Филозофскиот Факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје, до Ректоратот 
на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, 
МВР-СВР - Скопје и до Агенцијата за храна 
и ветеринарство, да биде известен дали 
управите на споменатите факултети се 
запознаени со изнесената состојба, односно 
дали некоја факултетска управа презела 
соодветни дејствија за да се утврди основот 
по кој на студентите им се делат овие таблети 
од страна на „БИОНИКА“. Од друга страна, 
од медиумите Народниот правоберанител 
се стекна со сознанија дека во конкретниот 
случај на „БИОНИКА Фармацеутикапс“ го 
промовирала производот на „VIGORIX IN-
TENSE“ по претходно добиена дозвола од 
страна на Ректоратот на Универзитетот.

По доставените барања, следуваше 
реакција од МВР-СВР Скопје, како и од 
Агенцијата за храна и ветерина, кои доставија 
известување по барањето, образложувајќи 
го статусот на производот, и воедно достави 
и Мислење со кое се изразува согласност 
дека наведените таблети VIGORIX INTENSE, 
се во согласност со пропишаните барања за 
безбедност на храната и може да се стават во 
промет на пазарот.

Истовремено, во доставениот одговор 
од Ректоратот на Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ во Скопје беше наведено дека заради 
низата реакции во јавноста, Универзитетот  
во иднина се затвора кон стопанските и 
други правни лица кои промовираат услуги и 
производи со комерцијална намена.

НП бр. 2648/18 
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Народниот правобранител во врска со поднесената претставка од полномошник адвокат, во 
име на Д.Д од Штип, во која се изнесува незадоволство од постапувањето и дискриминација од 
страна на наставничка кон ученикот Е.Д. припадник на ромска етничка заедница, отвори постапка 
и презеде соодветни дејствија. Имено, постапувајќи по наводите изнесени во претставката и во 
насока на утврдување на состојбата претставник на Народниот правобранител изврши посета на 
училиштето и увид во документацијата, а исто така беа остварени и разговори со одговорните 
лица во училиштето.

При тоа, преставникот на Народниот правобранител констатираше дека во моментот на 
приемот на детето во паралелката кај наставничката В.М. има елементи на дискриминација 
спрема детето по однос на етничка припадност, поради што Народниот правобранител до 
директорката на училиштето достави препорака. Во тој контекст Народниот правобранител 
поаѓајќи од меѓународните стандарди утврдени со Конвенцијата за правата на детето препорача 
дека е потребно во континуитет да се преземаат мерки за заштита на правата на детето и 
превенција од секаков вид на натамошна дискриминација по кој било основ.

Исто така, во правец на непречено спроведување на образовниот процес спрема секој 
ученик, без разлика на етничката припадност Народниот правобранител препорача при раково-
дењето со училиштето задолжително да се почитува Законот за основното образование со кој 
се забранува дискриминација по основ на пол, раса, боја на кожа, национална, социјална, 
политичка, верска, имотна и општествена припадност во остварувањата на правата од основното 
воспитание и образование. 

Од друга страна, претставникот на Народниот правобранител при посетата констатираше 
дека во моментот на посетата детето е интегрирано во училиштето во друго одделение, дека е 
вклучено во образовниот процес и дека нема понатамошни поплаки како по основ на некој облик 
на дискриминација, ниту по основ на процесот на образование.

Во постапување по дадената препорака директорката на училиштето го извести Народниот 
правобранител дека ќе се преземат дејствија за елиминирање и санкционирање на секаков вид 
на дискриминација, а образовниот процес во иднина ќе се заснова на погоре споменатиот член 
од Законот за основното образование, без дискриминација по кој било основ. 

Н.С. од Охрид до Народниот правобранител достави претставка во која наведе дека до 
Агенцијата за лекови и медицински средства поднела Барање за бришење од носител на дејност 
за приватна аптека бидејќи не била во работен однос во предметната аптека, поради што не 
може да биде носител на дејност, но иако поминал доста долг временски период одговор на 
барањето не и бил доставен. Подносителката во прилог доставила Одлука за промена на основач 
и Договор за пренос на удели на содружник.

Имајќи го предвид наведеното, во насока на натамошно постапување по претставката, 
Народниот правобранител се обрати до Агенција за лекови и медицински средства со барање 
да биде известен за причините поради кои се уште не е доставен одговор по барањето на 
подносителката, имајќи предвид дека од поднесување на истото изминал доста долг временски 
период, а побара објасување и информации за наводите во претставката, поткрепени со 
соодветни докази.

Во одговор на упатеното барање, Народниот правобранител е известен дека  по барањето 
е постапено, односно Агенцијата за лекови и медицински средства донела Решение со кое 
подносителката беше избришана како основач, а во исто време беше поставен нов основач на 
приватната аптека.

НП бр. 3273/18 

НП бр. 499/18 
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До Народниот правобранител поднесена е претставка од Д.Ј. од Скопје, вработена на 
определено работно време со полн фонд на часови во СМУГС „ Д-р Панче Караѓозов“-Скопје, 
која наведува дека од страна на директорот на училиштето до Град Скопје поднесено е барање 
за трансформација на нејзиниот работен однос од определено на неопределено работно време, 
но по ова барање до училиштето не е доставено известување, па во таа насока од Народниот 
правобранител побара интервенција за ажурирање на постапката по поднесеното барање за 
трансформација на нејзиниот работен однос.

Заради целосно утврдување на фактичката состојба, како и за објективно постапување 
и одлучување по претставката, Народниот правобранител се обрати до Град Скопје - Сектор 
за образование, со барање да биде известен дали е разгледано Барањето за трансформација 
на работниот однос од определено на неопределено работно време, упатено од  училиштето, 
и доколку не е, истото да биде разгледано во најкус временски период и за исходот да биде 
известено училиштето и Народниот правобранител.

Во текот на постапката Народниот правобранител беше известен дека Барањето за 
трансформација на работниот однос од определено на неопределено работно време, со целокупната 
документација за подносителката биле примени во Град Скопје - Сектор за образование, но дека 
истото не било разгледано поради промена на составот, односно дека Комисијата не отпочнала 
со работа.Во натамошниот тек на постапката, Народниот правобранител повторно упати 
барање до Град Скопје, по што беше известен дека Комисијата на Град Скопје за извршување 
стручни и административно технички  работи, констатирала дека подносителката ги исполнува 
законските услови за трансформација на работниот однос , при што бил изготвен Записник за 
анализираната состојба на ниво на училиште и на ниво на Град Скопје за трансформација на 
работниот однос од определено на неопределено работно време, а од страна на Министерството 
за образование и наука се обезбедени финансиски средства за трансформација на работниот 
однос на подносителката на претставката.

НП бр. 400/18 

Народниот правобранител постапувајќи по претставка од родител, кој при уписот на 
детето во училиште кон потребните документи за упис, доставил  потврда за примени вакцини 
на неговиот син која првично била прифатена од страна на училиштето, но подоцна бил известен 
дека неговиот син не може да посетува настава во прво одделение затоа што по укажување 
на Државниот просветен инспекторат неговиот син не бил вакциниран од сите задолжителни 
вакцини, покрена постапка за заштита на правото на непречено образование на детето.

Народниот правобранител, повикувајќи се на Меѓународната Конвенција за заштита на 
правото на детето, Пресуди на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, како и на Уставот, 
Законот за основно образование, Законот за спречување и заштита од дискриминација, сметајќи 
дека е крајно дискриминаторско и спротивно на закон постапувањето на училиштето поради 
што го одбил уписот  во прво одделение поради фактот што детето не било вакцинирано од 
сите задолжителни вакцини, до директорот на училиштето достави укажување за констатирана 
повреда на правото на образование и побара веднаш детето да биде запишано во прво одделение. 
Истовремено, Народниот правобранител напомена дека по добиено уверување од родителот, 
вакциналниот статус на детето во наредниот период ќе се дополни на кој начин нема опасност од 
загрозување на здравјето на останатите ученици. Училиштето постапи по даденото укажување и 
детето е запишано во прво одделение.

НП бр. 1509/18 
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Народниот правобранител отвори пред-
мет по сопствена иницијатива, по добиени 
сознанија од интернет портал дека во ООУ 
„Крсте Петков Мисирков“ во Радовиш бил 
вршен верски обред за време на исламските 
празници, кога во аулата на училиштето се 
служела вечера на која пеел оџа во световна 
одора.

Со оглед што од презентираните 
снимки од свечаната вечера е воочено 
прекршување на членот 11 од Законот за 
основното образование, со кој се забранува 
организирање на верски собири или истак-
нување на верски обележја во училиштата, 
Народниот правобранител упати Укажување 
за констатирани повреди до училиштето, а 
воедно беше побарано преземање на дејствија 
и од Државниот просветен инспекторат.

Со оглед на реакцијата и делувањето на 
надлежниот инспектор преку градоначални-
кот и Советот на општината, преземени се 
соодветни дејствија, по што директорот на 
основното училиште е сменет од вршењето на 
оваа функцијаа, а во меѓувреме е поставен 
нов вршител на должност на директор.

Граѓанинот И.Н. од Скопје поднесе 
претставка до Народниот правобранител 
поради непостапување од страна на ЈП Радио-
телевизија, по Решение за исплата на паричен 
надоместок за непрекинато боледување по-
долго од шест месеци.

Народниот правобранител се обрати 
до ЈП Радиотелевизија со барање да биде 
известен за причините поради кои и по 
истекот на подолг временски период не се 
преземени дејствија во насока на реализација 
на наведеното решение и воедно побара во 
најкраток можен рок да се постапи по истото.

Барањето на Народниот правобранител 
беше прифатено, односно веднаш на подно-
сителот му беше исплатен паричниот надо-
месток по основот наведен во решението, 
што беше лично потврдено од подносителот 
и изразена благодараност за интервенцијата, 
поради која го остварил правото.

НП бр. 1488/18 

НП бр. 340/18 

Народниот правобранител постапуваше 
по претставка по основ на повреда на 
права од страна на Министерството за труд 
и социјална политика со одолжување на 
постапката за донесување на решение по 
Пресуда на Управниот суд. Министерството, 
до Народниот правобранител достави 
одговор со кој се известува дека Пресудата 
е благовремено примена, но, при увидот во 
содржината на истата е констатирана грешка 
во однос на правото за кое е одлучувано по 
поднесена тужбата. Поточно, во Пресудата 
се одлучува за право на паричен надоместок 
за помош и нега од друго лице, а Решението 
на Министерството кое се поништува со 
Пресудата е за право на социјална парична 
помош. 

 Народниот правобранител му укажа на 
Судот дека констатира повреда на правото 
на професионално, ажурно и навремено 
постапување од страна на Судот во постапката 
за заштита на право кое граѓанинот го бараше 
со поднесување на тужбата. Исто така, укажа 
на недозволивоста на ваквите типови на 
грешки од судската власт како највисока 
инстанца во правниот систем пред која 
граѓаните бараат заштита на своите права. 

Судот постапи по укажувањето и 
веднаш даде тек на постапката за исправка на 
пресудата, иако имајќи го предвид погрешниот 
основ по кој претходно одлучувал, а што е 
суштински елемент, се доведува во прашање 
и самата постапка дали треба да се води како 
„исправка на грешка“ или нова постапка во 
која ќе се одлучува по точниот правен основ 
на поднесената тужба.

НП бр. 440/18 
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Народниот правобранител постапуваше по претставка од граѓанин за повреда на 
правото на исплата на паричен надоместок по основ боледување. Имено, според наводите од 
претставката и приложените докази кон истата, граѓанинот поради повреда на работно место 
користел боледување подолг временски период. Проблемот со кој се соочи овој граѓанин, 
настанал кога второстепената лекарска комисија при ФЗО ПЕ - Битола, донела оценка дека 
привремената спреченост му се продолжува заклучно со 25.03.2018 година иако тој сè уште 
бил на болничко лекување во Клиничка болница Битола заради рехабилитација по оперативен 
зафат на скршеницата на десната шака (од 19.03.-05.04.2018) и видно од отпусното писмо, 
рехабилитацијата била без успех и е издаден упат за Клиниката за трауматологија за 30.04.2018 
година.

При ваква фактичка состојба, за Народниот правобранител остана неразбирливо врз 
која медицинска документација второстепената комисија при ПЕ Битола дала оценка дека 
здравствената состојба на подносителот е добра и го заклучила боледувањето со дата 25.03.2018 
година, поради што на граѓанинот, веќе неколку месеци не му се исплаќаше надомест за 
боледување. 

Народниот правобранител до ФЗО достави укажување со кое укажа на констатирано 
прекршување на правото на здравствено осигурување и исплата на паричен надоместок на 
граѓанинот и побара Фондот да преземе соодветни мерки и дејствија да се продолжи со исплата 
на надоместокот, како и да се изврши исплата за целиот период наназад (од кога е запрена). 

Фондот во целост постапи по даденото укажување на Народниот правобранител и изврши 
корекција во компјуретскиот систем, по што подносителот на претставката го оствари правото на 
боледување до денот кога заврши рехабилитацијата на телесната повреда.

НП бр. 1296/18 

На почетокот на 2018 година до Народниот правобранител доставена е претставка од 14 
административни службеници вработени во Општина Гостивар, кои во претставката наведоа 
дека се дискриминирани по политичка основа од градоначалникот на Општина Гостивар, при 
што доставија релевантен доказен материјал. Во претставката е наведено дека сите 14-мина 
се дислоцирани во просториите на ЈП Комуналец – Гостивар, објект кој физички нема никаква 
врска со општинската зграда. Покрај неразумната дислокација, сите лица се сместени во две 
мали канцеларии на јавното претпријатие, при што не им се обезбедени никакви услови за 
работа, односно немаат персонални сметачи, фиксна телефонска линија, службени електронски 
адреси и слично.

Согледувајќи ја тежината на повредите наведени во претставката, веднаш од страна на 
Народниот правобранител е направен ненајавен увид, при што дополнително се прибрани сите 
неопходни докази (фотографии, искази, копии од решенија и слично), со кои непобитно се 
потврдува дејствието дискриминација по политичка основа, како и вршење на вознемирување 
на работното место. 

Следствено на затекнатата фактичка состојба и констатациите кои произлегоа по 
извршениот увид, од страна на Народниот правобранител доставена е Препорака за начинот на 
отстранување на констатираните повреди, со која конкретно се наведуваат извршените повреди, 
при што се даваат и јасни напаствија за надминување на затекнатата состојба.

Од страна на градоначалникот на Општина Гостивар доставен е краток и несериозен 
одговор со образложение дека во општинската зграда нема доволно простории за овие 14 лица, 
па поради тие причини истите тие се префрлени во зградата на ЈП Комуналец-Гостивар, при што 
не е наведено дека во меѓувраме се примаат нови службеници кои треба да работат со договор 
на определено време.

Поради неспроведување на упатената Препорака, Народниот правобранител ги упати 
подносителите на претставката своите права од работни односи и извршена дискриминација по 
политичка основа да ја побараат пред надлежен суд. 

НП бр. 106/18 
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Б.Е. од Скопје, до Народниот правобра-
нител поднесе претставка во која побара 
интервенција во ЕВН Македонија АД – Скопје 
(ЕВН), за да го реализира правото на нов 
приклучок.

Народниот правобранител по спроведе-
ната постапка за утврдување на фактичката 
состојба, констатира повреда на правата 
на односниот подносител на претставка 
поради нееднаков и селективен пристап во 
постапувањето.

Имено, од ЕВН за обезбедување на 
предметниот приклучок, му било побарано 
да плати сума од 120.000,оо денари, со 
образложение дека станува збор за објект 
којшто се наоѓа надвор од градежен реон, 
додека пак, на сите други лица, кои исто 
така, извршиле легализација на бесправно 
изградените објекти, за истата услуга, им 
било наплатено по 30.000,оо денари.

По интервенција на Народниот право-
бранител во Регулаторна комисија за енер-
гетика, од нејзина страна, беше донесена 
одлука, ЕВН на именуваниот граѓанин да му 
го реализира приклучокот на ист начин, како 
и за сите други лица од односната населба.

До Народниот правобранител со претставка се обрати Н.Д. од Битола во која наведува дека 
до Фондот за пензиско и инвалидско сигурување доставила барање за валоризација на пензијата, 
по кое не е постапено. 

Имајќи ги предвид изнесените наводи на подносителката во претставката и решението за 
старосната пензија, Народниот правобранител се обрати до Фондот и побара да биде известен 
дали и што е преземено за да се корегира висината на пензијата на именуваната на која, како 
што наведува по пресметувањето на износот добива помала пензија за разлика од останатите 
пензионери. 

Постапувајќи по интервенцијата на Народниот правобранител Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување со свое писмо извести дека донело решение и истото е доставено до Филијалата 
на Фондот во Битола за да и се врачи на подносителката.

Доставувајќи известување до подносителката, заедно со копија од споменатото решение 
Народниот правобранител ја извести дека доколку евентуално е незадоволна од утврдениот износ, 
има право во рок од 15 дена од приемот на решението да поднесе жалба до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.

НП бр. 1497/18 

НП бр. 1083/18 

Народниот правобранител постапуваше 
по претставка на осудено лице од КПД 
Идризово во врска со загрозеноста на неговиот 
живот и здравје поради влошена здравствена 
состојба поради неговите чести суицидни 
обиди, самоагресивност, и агресивност спре-
ма другите осудени лица.

Тргнувајќи од оправданоста на него-
виот натамошен престој во оваа установа од 
безбедносен аспект, Народниот правобра-
нител на директорот на КПД Идризово му 
укажа да ги преземе сите потребни мерки со 
цел да се постапи согласно препораките во 
Судско-невропсихијатриската експертиза на 
вешто лице, односно доктор-невропсихијатар, 
по однос на мерките кои е потребно да 
се преземат заради соодветен здравствен 
третман на осуденото лице, поради немож-
носта да биде соодветно третиран, имајќи 
ја предвид неговата зависност на опијати, 
како и да се разгледа можноста за негово 
преместување во друга казнено-поправна 
установа со посоодветни услови по однос 
на неговата здравствена состојба, но и од 
безбедносен аспект. 

По укажувањето на Народниот право-
бранител директорот на КПД Идризово 
постапи на начин што до Управата за извршу-
вање на санкциите доставил предлог за 
преместување на осуденото лице во друга 
казнено-поправна установа на натамошно 
издржување на казната затвор во која има 
подобри усови и осуденото лице ќе биде 
сигурно од безбедносен аспект.

НП бр. 1902/18 
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Постапувајќи по претставката на А.М од Скопје, Народниот правобранител утврди дека 
и покрај уважената тужба од Управниот суд и по донесеното Решение од Министерството за 
труд и социјална политика за уважена жалба, и вратен предмет на повторно разгледување и 
одлучување, од страна на надлежниот Центар за социјална работа-Карпош донесено е Решение 
со кое се потврдува претходно донесеното решение за престанок на правото на социјална 
парична помош. 

Во конкретниот случај и покрај правното мислење на Судот кое е задолжително согласно 
член 52 од Законот за управните спорови, првостепениот орган не ги ценеше забелешките на судот 
во поглед на правилно утврдување на фактичката состојба, односно при повторното одлучување 
по предметот донесе исто решение за престанок на правото. Притоа, во образложението овој 
Центар потврдува дека има сознание дека подносителот од здравствени причини не се јавил 
навремено во Агенцијата за вработување во месец 05/2017 (лекарска потврда), но само поради 
тоа што ист таков доказ не доставил и во Центарот, односно затоа што не се пријави на контролен 
картон, донесе негативно решение по неговото барање.

Народниот правобранител укажа дека во случајот не само што комплетно се занемарува 
фактот дека се работи за лице во социјален ризик, кое опстојува од социјална парична помош 
како единстевн извор на средства за егзистенција туку не се прифаќа доказот кој подносителот 
го доставил  во Агенција за вработување, а согласно кој се потврдува дека од објективни причини 
(здравствени проблеми) не бил во можност да го почитува рокот за пријавување, што значи и 
рокот да се јави на контролниот картон во Центарот иако неспорно е дека услов за остварување 
на право на социјална парична помош е лицето редовно да се пријавува во Агенцијата, односно 
да биде активен барател на работа. 

Со оглед на наведеното Народниот правобранител укажа на повреда на правата на 
подносителот и побара во постапката по жалба Министерството за труд и социјална политика да 
ги има превид жалбените наводи и горенаведената констатација на Народниот правобранител, 
и по правилно и целосно утврдување на сите факти кои се од важност за донесување на одлука 
мериторно да одлучи по предметот, имајќи ги притоа предвид и забелешките изнесени во 
одлуката на Управниот суд.

Во меѓувреме подносителот на претставката го извести Народниот правобранител дека 
Министерството му достави решение по жалбата и поради незадоволство од одлуката ќе поднесе 
тужба до Управниот суд.

Б.П. од Скопје, до Народниот правобра-нител поднесена претставка заради заштита на 
правата во постапка за извршување со издавање налог за запирање на 1/3 од пензијата.

Народниот правобранител по спроведената постапка, утврди дека подносителот остварува 
примања од старосна пензија, во износ од 12.000,00 денари и дека од истата, со траен налог 
отплаќа хипотекарен кредит  во износ од 6.000,00 денари, што значи дека му останува само 
половина од пензијата.

Ценејќи дека во случајот се загрозува егзистенцијата на должникот, Народниот право-
бранител интервенираше до извршителот за промена на начинот на извршување, во смисла да 
му се дозволи да уплаќа месечен износ на средства кој може да си го дозволи.

Извршителот постапи по интервенцијата на Народниот правобранител и во договор со 
доверителот, на должникот му  дозволи долгот да го исплаќа на месечни рати, во износ од 1.000, 
00 денари

НП бр. 1477/18 

НП бр. 1083/18 
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До Народниот правобранител се обрати со претставка Ц.Ш. од Кавадарци преку полно-
мошник-адвокатот, во која наведе дека е корисник на семејна пензија, согласно Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, односно правото го остварила по смртта на нејзиниот 
сопруг. Меѓутоа, како и во случајот на нејзиниот сопруг, за кој проблем Народниот правобранител 
водеше претходно постапка пред Фондот и достави препорака, и во овој случај повторно е 
присутен истиот проблем.

Во насока на надминување на овој проблем присутен подолго време и со кој се повредува 
правото на граѓанинот, Народниот правобранител го потсети надлежниот орган за изнесеното во 
препораката дека сопругот на подносителката работел во  Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми „Македонски шуми“ - Скопје и за неисплатени придонеси за пензиско и инвалидско 
осигурување со стаж со зголемено траење завел судска постапка која завршила со Пресуда со 
која тужбеното барање му било прифатено, а работодавачот ЈП „Македонски шуми“- Скопје бил 
задолжен да изврши доплата на придонесите во Фондот на пензиското и инвалидско осигурување. 
Доплатата на наведената сума од должникот на Фондот во корист на доверителот била извршена 
преку извршител, но и покрај наведеното се уште не го остварил правото на старосна пензија, 
од причина што стажот за утврдената бенефиција е платен преку извршител, со кој проблем сега 
неговата сопруга се соочува повторно.

Имајќи го предвид изнесеното, Народниот правобранител препорача под итно да се 
преземат мерки за забрзување на постапката за отстранување на наведениот проблем за кој 
одговорните информираа дека е од техничка природа. Едновремено, Народниот правобранител 
укажувајќи дека привременото решение само одреден период ќе ја ублажи состојбата во која 
се наоѓа подносителката, препорача Фондот како надлежен орган да донесе правилен и законит 
управен акт, со утврден законит износ на пензија согласно уплатените придонеси и годините на 
пензиски стаж на подносителот. 

По интервенција на Народниот правобранител од филијалата на Фондот во Кавадарци 
доствено е известување за постапување по препораката и укажувањето, што беше потврдено и 
од страна на адвокатот, за оставрување на право на семејна пензија, односно дека именуваната 
го примила решението од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со што го остварила 
своето право.

НП бр. 1253/18 

Граѓанин со постојано живеалиште во Австралија и корисник на старосна пензија од 2013 
година, побара заштита на правата од Народниот правобранител во врска со исплата на пензијата. 
Народниот правобранител по преземените дејствија и увид во документацијата констатира дека 
исплатата на пензијата од страна на ФПИОМ се исплатувала на непостоечка банкарска сметка на 
корисникот во Австралија. Поточно, поради тоа што тој последните години не добивал пензија 
на неговата сметка, се обратил во тамошната банка во Австралија и побарал да му ја наведат 
сметката на која тој требало да ја прима пензијата. Тогаш утврдил дека даден е погрешен број 
на сметката во кои случаи, банката пристигнатите средства ги враќала назад до исплаќачот, а 
тоа е Фондот за ПИОМ-Скопје. 

Народниот правобранител побара од Фондот веднаш да изврши целосна исплата на сите 
пензии од минатите години на точната банкарска сметка која ја доставил корисникот, со укажување 
дека Фондот е тој што требало да реагира веднаш, уште при првото враќање на пензијата од 
странската банка и по службена должност да го контактира корисникот на пензијата, а не да 
ја чека реакцијата на граѓанинот и цели три години да го попречува правото на навремена и 
континуирана исплата на пензија. 

Фондот постапи по укажувањето на Народниот правобранител и изврши еднократна 
исплата на сите заостанати неисплатени пензии за период од три години.

НП бр. 3137/18 





ПРОМОЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
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Во 2018 година институцијата Народен правобранител прослави 20 години постоење 
чие одбележување се преклопи со десет годишнината од основањето на Асоцијацијата 
на омбудсмани на Медитеранот (АОМ), каде по принципот на ротација при изборот на 
домаќин на Годишните собранија, во 2016 година таа чест и беше укажана на институцијата 
Народен правобранител како полноправна членка со право на глас во Асоцијацијата и 
еден од нејзините основачи.

По повод одбележувањето 20 години постоење на Народниот правобранител, во Соб-
ранието се одржа пригодна свеченост, на која присуствуваа голем број гости од земјата, 
дипломати, како и омбудсмани од регионот, но и од земјите членки на Асоцијацијата на 
омбудсмани на Медитеранот.

На свеченоста, покрај народниот правобранител, свое обраќање имаше и претседа-
телот на Собранието, г.Талат Џафери, кој истакна дека човековите слободи и права 
се принципи и стандарди врз кои се гради сегашноста, но и иднината на човековата 
цивилизација.

Исто така, на свеченоста присуствуваше и претседателот на Владата, г. Зоран Заев, 
кој честитајќи го јубилејот, истакна дека Институцијата ја има целосната поддршка за 
ефикасно и достоинствено функционирање.

На присутните, преку видео порака честитки за јубилејот упати и европската 
омбудсманка, г-ѓа Емили Орајли, а од името на Асоцијацијата на омбудсманите на 
Медитеранот се обрати претседателката г-ѓа Еринда Баланца, која воедно е и омбудсман 
на Република Албанија.

Во име на комесарот за човекови права на Советот на Европа, г-ѓа Дуња Мијатовиќ, 
свое обраќање имаше г-ѓа Бојана Урумова, заменик -директор на Канцеларијата на 
Високиот комесар за човекови права на Советот на Европа.

Во вториот дел од свеченоста се одржа панел дискусија на тема „Институцијата 
Народен правобраниел: почетоци, развој и предизвици“.

На панел дискусијата учествуваа народниот правобранител, г.Иџет Мемети, поранеш-
ниот претседател на Собранието, г. Тито Петковски, претседателката на Европската 
мрежа на национални институции за човекови права (ЕННХРИ) и омбудсман на Република 
Хрватска, г-ѓа Лора Видовиќ, омбудсманот на Босна и Херцеговина, г-ѓа Јасминка Џумхур, 
како и поранешниот омбудсман на Република Албанија, г.Ермир Добјани, и претседателот 
на Здружението на новинари, г.Насер Селмани. 

Вториот дел од свеченото одбележување на двете годишнини и беше посветен 
на Асоцијацијата на омбудсмани на Медитеранот (АОМ) каде со пригодни обраќања и 
презентации говореа претставници од земјите членки на Асоцијацијата. 

Конференцијата на АОМ заврши со усвојување на Декларација од Скопје посветена 
на социјалната инклузија, промоција на културните права и заштитата на животната 
средина. 

Во текот на 2018 година, со поддршка од Високиот Комесаријат за бегалци на ООН 
– Канцеларија Скопје, продолжи да се спроведува проектот „Подобрување на системот 
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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. 

Дел од проектно ангажираните лица добија постојано вработување во институцијата 
Народен правобранител, а нивните упразнети места беа пополнети со нови лица. Во 
рамките на проектот се реализираа вкупно 31 посета на двата транзитни центри „Винојуг“ 
и „Табановце“, потоа на Центарот за странци „Гази Баба“ и Центарот за баратели на азил 
„Визбегово“.

Посетите се вршеа заради надзор и следење на материјалните и други услови во 
овие центри за привремен престој на бегалци и мигранти, како и следење на процедурата 
низ која минуваат овие лица со цел подобрување на третманот кон нив и условите во кои 
привремено живеат, 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 реализираа и 4 едукативни обуки на припадници на 
граничната полиција, како и на претставници од невладината организација „Македонско 
здружение на млади правници“.

Меѓу реализираните активности таа година беше и истражувањето кое го обработи 
степенот на почитување на правата на странските државјани кои издржуваат казна затвор 
во КПД Идризово со фокус на лицата од бегалската криза.

Проектот ќе продолжи да се спроведува и во 2019 година.

Во текот на 2018 година се реализираше проектот „Инклузијата на Ромите по 
завршување на Декадата на Ромите - тековна состојба и идни предизвици“ како резултат на 
Договорот за имплементација потпишан во декември 2017 година од страна на народниот 
правобранителот, г. Иџет Мемети и тогашниот амбасадор на Република Бугарија, г. Иван 
Петков.

Во рамките на проектот се спроведе истражување кое направи преглед на постигнатите 
резултати по однос на инклузијата на Ромите по завршување на Декадата на Ромите, 
презентирано на меѓународна конференција на која учество зедоа Омбудсман институции 
на регионот од Југоисточна Европа, како и релевантни институции и тела од земјата. Со 
поддршка на проектот се реализираше и студиска посета на Омбудсман канцеларијата на 
Република Бугарија и други релеванти институции на таа земја кои работат на полето на 
човековите права, а особено на прашања за инклузијата на Ромите.

Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, изминатата година се одржаа 
две работилници од интерен карактер кои имаа за цел запознавање на подрачните 
канцеларии на Народниот правобранител со одредени сегменти од предметното работење 
на Институцијата, но и со новите надлежности воведени со новиот закон за Народниот 
правобранител. Првата работилница се одржа во Кочани и беше посветена на предметното 
работење по однос на дискриминацијата, додека втората работилница се одржа во Битола 
и ги обработи новите надлежности на Институцијата. 

Мисијата на ОБСЕ во Скопје поддржа и трета работилница која се одржа на Академијата 
за судии и јавни обвинители во Скопје и која имаше за цел да ги запознае судиите со 
новата надлежност на Народниот правобранител „пријател на судот“. За потребите на 
работилницата, но и за интерната обука на вработените во Народниот правобранител 
која се организираше непосредно пред работилницата, беше ангажирано стручно лице 
од Канцеларијата на Омбудсманот на Полска која го пренесе тамошното искуство по ова 
прашање. 



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ
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Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, во рамките на 
својот мандат и надлежности, континуирано го следи постапувањето и почитувањето на 
правата на лицата во местата на лишување од слобода и задржување, а со цел превенција 
од тортура и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

Националниот превентивен механизам (НПМ), којшто поради игнорантскиот однос на 
властите повеќе од три години функционираше без ниту еден вработен, во текот на 2018 
година конечно успеа да се екипира како тим составен од тројца советници за превенција 
од тортура и друго сурово и нечовечко постапување или казнување. Иако тимот се оформи 
во јули 2018 година, успешно беа реализирани сите активности и превентивни посети 
предвидени во Годишната програма за работа.

Во оваа смисла, во текот на извештајната година Националниот превентивен меха-
низам спроведе вкупно 11 ненајавени превентивни посети, од кои 2 посети во казнено 
поправни установи, 3 посети во полициски станици од општа надлежност, како и 6 посети 
во полициски станици за гранична контрола и граничен надзор. 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.

Заради обезбедување на мултидисциплинарен пристап во работата, тимот на Нацио-
налниот превентивен механизам и оваа година при спроведувањето на превентивените 
посети ангажираше надворешни соработници, стручни лица од разни области, од органи-
зации и здруженија со коишто Националниот превентивен механизам има склучено 
меморандуми за соработка и тоа: членови на Здружението на психијатри, на Институтот 
за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Здружението на млади 
правници, Здружението за кривично право и криминалогија, на Здружението на социјални 
работници на Град Скопје, Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на 
РМ, како и Комората на психолози.

Од извршените посети во казнено поправните установи Затвор Гевгелија и Затвор 
Тетово, тимот на НПМ констатира дека лошите материјални услови, несоодветниот систем 
на здравствена заштита, нефункционалниот систем на ресоцијализација, малиот број 
на програмски активности, како и недоволниот број на стручен кадар во установите, се 
фактори што во заедничка комбинација влијаат третманот спрема затворените лица во 
овие установи да се оцени како понижувачки. 

Исто така, беа посетени полициските станици од општа надлежност Ѓорче Петров, 
Кисела Вода и Неготино. Изградбата на целосно нов објект за Полициската станица 
Ѓорче Петров укажува дека властите вложиле извесни напори во подобрување на 
материјалната инфраструктура, но сепак ова е недоволно ако се има предвид фактот 
дека во Полициската станица Неготино се уште не е постапено по препораките за итно 
реновирање на просториите за задржување и нивно приспособување во согласност со 
минимум предвидените стандарди за задржување на лица.

Сè уште актуелната политика на затворени граници и зголемиот обем на ирегуларна 
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миграција беа повод тимот на Националниот превенитвен механизам и во 2018 година 
особено внимание да посвети на постапувањето на граничната полиција, а фокусот беше 
ставен на полициските станици за гранична контрола и граничен надзор. Во оваа смисла 
беа извршени посети на полициските станици Белановце, Пелинце, Михајлово, Стар 
Дојран, како и на полициските станици за гранична контрола на аеродромите во Скопје и 
Охрид. 

Лошите материјални услови, заедно со недоволната информираност на полициските 
службеници за прашањата од областа на азилот и ниското ниво на познавање на методите 
за идентификација и упатување на ранливи категории мигранти се идентификувани како 
едни од главните индикатори што упатуваат на можен ризик од несоодветно постапување 
спрема оваа категорија на лица. 

Како дел од програмските активности, во рамки на проектот „Подобрување на 
системот за правна заштита во врска со азил и натурализација“, Националниот превентивен 
механизам во соработка со надворешен соработник спроведе и тематско истражување 
со наслов: „Степен на почитување на правата на странските државјани кои издржуваат 
казна затвор во КПД Идризово, со фокус на лицата од бегалската криза“. За оваа цел беа 
извршени и 2 наменски посети во КПД Идризово, каде што во моментот на спроведување 
на посетите казна затвор издржуваа вкупно 102 странски државјани, од кои 13 лица се 
со потекло од државите опфатени со бегалската криза (Иран, Пакистан, Авганистан и 
Судан). Целта на ваквото истражување е преку согледување на положбата на странските 
државјани кои издржуваат казна затвор во КПД Идризово да се понудат препораки што ќе 
продуцираат мерки за ублажување на можноста од изолирање на странските затвореници 
и олеснување на нивниот третман, со цел нивна ресоцијализација.

Националниот превентивен механизам во текот на извештајната година, покрај 
вршењето на превентивни посети и тематски истражувања, спроведе и голем број на 
активности што имаа за цел зголемување на видливоста и препознатливоста на тимот, 
како и зајакнување на капацитетите и проширување на соработката, преку учество на 
разни обуки, состаноци и меѓународни работилници и конференции. Во оваа смисла, 
како дел од промотивните активности предвидени во Годишната програма на тимот на 
НПМ, беа спроведени четири обуки наменети за полциските службеници од граничната 
полиција од сите четири регионални центри за гранични работи (Исток, Запад, Север 
и Југ), како и една заедничка обука наменета за претставниците од канцеларијата на 
Високиот Комесаријат за бегалци (УНХЦР) и од граѓанскот сектор. Обуките имаа за цел да 
ги запознаат учесниците со надлежностите и методологијата на работа на Националниот 
превентивен механизам при спроведување на превентивни посети во местата каде што се 
врши или би можело да се врши лишување од слобода и задржување. 

Во однос на обуките на коишто учествуваа претставници од Националниот превентивен 
механизам во текот на 2018 година, може да се истакне учеството на првиот регионален 
тренинг на тема „Мониторинг на присилно враќање на мигранти во земја на потекло“, 
кој се одржа во Белград, Република Србија, организиран во рамките на ИПА 2 проектот 
кој е финансиран од Европската Комисија, а имплементиран од Фронтекс во соработка 
со меѓународната организација ИОМ и Високиот Комесаријат за заштита на правата на 
бегалците (УНХЦР). На тренингот учествуваа претставници од повеќе омбудсман институции 
од регионот коишто имаа можност преку голем број на интерактивни вежби и задачи да 
се запознаат со специфичните карактеристики на процедурите при спроведувањето на 
присилните депортации на мигрантите, како и да се обучат за вршење на мониторинг при 
спроведувањето на вакви депортации. 

Претставници од тимот учествуваа и на обука за начините на документирање тортура 
во согласност со Истанбулскиот протокол, организирана од страна на Центарот за граѓанска 
иницијатива – Прилеп, во партнерство со Центарот за човекови права – Ниш, на којашто 
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беа презентирани актуелните меѓународни документи поврзани со превенцијата, заштитата 
и санкционирањето на актите на тортура, а беше целосно разработен и Истанбулскиот 
протокол како прирачник за делотворна истрага и документирање на тортура и други 
свирепи, нехумани, понижувачки постапки или казни. 

Претставник на НПМ, исто така, учествуваше и на дводневна тренинг сесија на тема 
„Правата на притворениците на национална територија и на притворените во странство: 
улогата на институциите на Народниот правобранител“ во Рабат, Мароко, во организација 
на Асоцијацијата на омбудсмани од Медитеранот. 

Во поглед на меѓународните активности, претставници на Националниот превентивен 
механизам, исто така, земаа активно учество на повеќе состаноци, конференции и 
работилници кои се однесуваа на различни тематски содржини.

Во рамки на НПМ мрежата на Југоисточна Европа, Националниот превентивен меха-
низам учествуваше на двата редовни состаноци што се одржаа во Подгорица, Црна 
Гора, а на кои се дискутираше за теми што се од интерес за остварување на мандатот на 
националните превентивни механизми од регионот. Вредно да се напомене е дека една од 
точките на дневниот ред на вториот состанокот беше и понатамошното претседателствување 
со мрежата, при што претставниците од сите земји членки на мрежата изразија согласност 
Народниот правобранител и НПМ тимот да бидат домаќини и претседавачи со мрежата во 
текот на 2019 година.

Националниот превентивен механизам зема активно учество и 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 Копенхаген, 
Данска, каде беше организирана 4-та Работилница на Интернационалниот институт 
на омбудсмани од страна на Данскиот Парламентарен Омбудсман и Асоцијацијата за 
Превенција од Тортура (APT), на тема „Зајакнување на „follow-up” препораките на НПМ”. 
Работилницата имаше за цел да ги поддржи националните превентивни механизми со 
нивната работа во превенирање на тортурата, а за време на истата претставниците имаа 
можност да разменат искуства во делот на зголемувањето на импактот на НПМ преку 
подобрување на препораките, формирање на ефективна методологија и можностите за 
следење на препораките на НПМ.

Претставник од Националниот превентивен механизам присуствуваше на Конференција 
на тема „Проценка на влијанието на Националните превентивни механизми”, којашто се 
одржа во Љубљана, Словенија, во организација на Националниот превентивен механизам 
на Словенија и Советот на Европа.

Исто така, претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам, присуствуваше на работна средба што се одржа во Брисел, 
Белгија, во организација на Европската мрежа на национални институции за заштита 
на човековите права (ЕННХРИ /ENNHRI) и Белгискиот федерален центар за миграција 
(Myria), а на која присуствуваа претставници на Национални институции за човекови 
права од повеќе Европски држави –членови на Работната група за Азил и Миграција при 
ЕННХРИ. Целта на работната средба беше размена на искуства и практики за работењето, 
споведените активности и постигнатите резултати во текот на изминатата година, во 
поглед на заштита на правата на мигрантите и бегалците, како и предочувањето на идните 
активности во истата област. 

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превен-
тивен механизам присуствуваше на Регионалниот состанок на Национални превентивни 
механизми и Здруженија на граѓани од ОБСЕ регионот, којшто се одржа во Милано, Италија, 
во организација на Асоцијацијата за превенција од тортура (АПТ/APT) и Канцеларијата за 
демократски институции и човекови права при Организацијата за безбедност и соработка 
во Европа (ODIHR/OSCE). На средбата присуствуваа претставници на Национални превен-
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тивни механизми од над 25 Европски држави, претставници на Здруженија на граѓани 
од истите држави, како и меѓународни експерти од областа на превенција од тортура 
и заштита на правата на мигрантите - претставници на Обединетите нации, Европскиот 
Комитет за превенција од тортура, Подкомитетот за превенција од тортура и Совет на 
Европа.

Кон крајот на извештајната година претставници од тимот на Националниот 
превентивен механизам учествуваа и на регионалната конференција посветена на лицата 
со ментална попреченост чијашто слобода на движење е ограничена, организирана 
од Совет на Европа и омбудсманот на Косово во Приштина, Косово. Учесниците на 
конференцијата имаа можност да ги споделат искуствата од своето постапување во делот 
на мониторингот врз постапувањето со лицата со ментална попреченост во установите во 
кои слободата на движење им е ограничена, како и да разменат мислења и практики во 
однос на предметната тематика. 

Еден од заклучоците на конференцијата е дека лицата со ментална попреченост 
чијашто слобода на движење е ограничена, претставуваат особено ранлива категорија на 
лица изложена на зголемен ризик од нехумано, нечовечко или понижувачко постапување. 
Во оваа смисла беше истакната потребата од континуиран мониторинг во местатата каде 
што се врши задржување и ограничување на слободата на движење на овие лица заради 
превенција од евентуални акти на тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
ПРИЈАТЕЛ НА СУДОТ
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Народниот правобранител согласно новата надлежност продолжи да дејствува и како 
пријател на судот (amicus curaie), со овластувања да учествува во сите фази од постапката, 
со право да дава предлози и мислења, кои судот треба да ги земе предвид. 

Со оглед на фактот дека се работи за нова надлежност, Народниот правобранител 
на почетокот имаше потешкотии при комуникацијата со судовите, односно не му беше 
дозволено да дејствува како пријател на судот (amicus curiae), па сметаа дека  Народниот 
правобранител на рочиштата може да присуствува само како јавност, а не како што 
предвидува Законот за народниот правобранител со овластувања да учествува во сите 
фази од постапката, со право да дава предлози и мислења, кои судот треба да ги земе 
предвид. 

Меѓутоа, по кадровското екипирање на ова одделение и организираните работилници 
за судиите и јавните обвинители на тема „Народниот правобранител како пријател на 
судот (amicus curiae)“ оваа пракса на судовите се промени и Народниот правобранител 
во поголемиот број случаи каде што дејствува како пријател на судот активно учествува 
во постапките и дава свои предлози и мислења кои судот ги зема предвид и со ова 
поефективно придонесува за заштита на уставните и законските права на граѓаните по 
однос на поднесените претставки во делот на судството.

Народниот правобранител во својство на пријател на судот (amicus curiae) во овој 
извештаен период дејствуваше најчесто со цел почитување на принципот за судење во 
разумен рок предвиден во Законот за судовите и Европската конвенција за заштита на 
човековите права, како и за предмети во кои беше очигледно дека станува збор за повреда 
на уставните и законските права на граѓаните.

Во тој контекст, 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, компанијата сакала да постави метален столб 
за далновод за пренос на електринчна енергија на приватно градежно земјиште, каде што 
е планирано изградба на стопански деловен објект, Народниот правобранител, имајќи ги 
предвид претходно собраните докази и дадени препораки и барање за времено запирање 
на градежните активности се до донесување на судска одлука и во судската постапка го 
изнесе својот став и наведените докази.

Во друг случај, Народниот правобранител се вклучи во судската постапка за кривично 
дело Полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години,  при што оваа постапка ја 
следи од самиот почеток и внимава да не дојде до повреда на постапката, а со тоа да се 
повредат уставните и законските права на учесниците, меѓу кои е и малолетникот кој не 
наполнил 14 години.

Народниот правобранител, по поднесена претставка како пријател на судот се вклучи 
и даде мислење и пред Врховниот суд, со кое побара приоритетно да биде одлучено по 
однос на поднесеното барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда, од 
причина што осудениот со упатен акт беше упатен на издржување на казната затвор и 
чекаше одлука по однос на поднесеното барање. И овој предмет по даденото мислење 
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доби приоритет при решавањето.

Народниот правобранител како пријател на судот дејствуваше и по судски предмет 
заведен во 2015 година, кој се до вклучувањето на Народниот правобранител не беше 
започнат, односно беа одложени 24 закажани претреси и настана застареност на кривичното 
гонење за двајца од обвинетите. По однос на овој предмет Народниот правобранител 
изврши увид, ги прибра сите потребни информации во врска со одложените претреси 
и достави известување до претседателот на советот дека ќе дејствува како пријател 
на судот (amicus curiae). Веднаш по вклучувањето во наведениот предмет се обрати до 
јавниот обвинител со давање предлог во својство на пријател на судот (amicus curiae) и 
побара да ги преземе сите законски дејствија во насока за раздвојување на постапката за 
обвинетите кои не се достапни и судење во отсуство на обвинетиот за кој има сознанија 
и докази дека ја напуштил државата и не им е достапен на органите на прогонот. Во овој 
предмет Народниот правобранител детектираше дека причината покрај недостапноста на 
дел од обвинетите е и тоа што затворската управа не врши спровод на обвинетите кои се 
наоѓаат во притвор.

Поради наведеново, Народниот правобранител во својство на пријател на судот 
(amicus curiae) се обрати до Казнено поправната установа, со мислење, обвинетиот, кој 
моментално се наоѓа во притвор да биде спроведуван, од причина што во оваа постапка 
биле одложени 24 претреси, настанала застареност на кривичното гонење за двајца од 
обвинетите и со неприсуството на обвинетиот би дошло до повторно одложување, а со тоа 
и до повреда на принципот за судење во разумен рок. Откога Народниот правобранител 
се вклучи, постапката започна, при што сите обвинети беа сослушани, свој исказ даде и 
оштетената и судската постапка е во тек.

По примена претставка дека на учесник во постапката му се повредуваат правата, 
кои истиот ги има согласно Законот за парнична постапка, односно судот не вршел прием 
на поднесоци кои истиот ги доставувал и не му се дозволувало да дава свои изјави пред 
Судот, Народниот правобранител се вклучи во својство на пријател на судот и дејствува со 
цел заштита на уставните и законските права на странката во постапката и во овој случај 
кој се уште е во тек.

Оттука, за разлика од 2017 година, во извештајната година беше подобрена комуни-
кацијата со судовите и Народниот правобранител во поголемиот број на случаи непречено 
ја остваруваше оваа надлежност.



ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕШТАИ, 
ИНФОРМАЦИИ И ИНИЦИЈАТИВИ
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Истражувањата, посебните извештаи, иницијативите за оценување на уставноста 
и законитоста на прописите, иницијативите за законски измени, како и барањата за 
автентично толкување на одредени законски норми се само дел од она што се нарекува 
вон предметно работење на Народниот правобранител.

Целта на овие активности, кои се однесуваат на разни области/сегменти од неговото 
работење е согледување на општите состојби, степенот на почитување на човековите 
слободи и права, како и предлагање на мерки за подобрување на законската регулатива, 
а со тоа и овозможување на граѓаните на полесен начин да си ги остварат со Устав и закон 
загарантираните права.

Во фокусот на интересирање, извештајната година беше состојбата со вклученоста на  
децата со попреченост во предучилишното образование. Со ова истражување, Народниот 
правобранител го заокружи циклусот на согледување на степенот на вклученоста на 
децата со попреченост во образовниот процес, бидејќи претходните години беа спроведени 
истражувања, кои се однесуваа на основните и средните училишта.

Така, со финансиска поддршка на Канцеларијата на UNICEF и во соработка со 
Здружението за асиситивна технологија „Отворете ги прозорците“, до сите предучилишни 
установи беа доставени анкетни прашалници, за да се оцени интеграцијата на децата со 
попреченост во градинките.

Општа констатација во Извештајот која произлезе од ова истражување е дека, 
предучилишното образование не ги нуди потребните услови и можности за прием и 
оптимален развој на секое дете. Добиените податоци посочуваат и на непочитување или 
само на делумно почитување на воспоставените стандарди за бројноста на групите, како 
и на просторните услови и опременоста на градинките. Исто така, стручните тимови во 
градинките, генерално не се комплетни, односно постои недостиг на стручни служби.

За надминување на констатираните состојби, Народниот правобранител препорача 
измени и дополнувања на законската регулатива за целосно усогласување на националното 
законодавство со клучните меѓународни документи од оваа сфера. Покрај тоа, при изградба 
на нови или при реконструкција на постоечките објекти, да се почитуваат воспоставените 
стандарди во однос на достапноста и пристапноста на објектите, бројноста на групите,  
како и обезбедување на соодветни дидактички помагала и кадар кој ќе одговори на 
потребите на децата.

Од областа на заштита на правата на детето, Народниот правобранител спроведе 
истражување и изготви посебен Извештај за состојбата на децата кои користат дроги 
и други психотропни супстанции. Имено, Институцијата постапувајќи по предмети 
оформени од страна на граѓани и здруженија на граѓани за заштита на правата на децата 
од секаков вид на злоупотреби, а во таа смисла и на децата кои користат дрога и други 
психотропни супстанции, доби сознанија дека овој проблем е присутен кај деца на возраст 
под 18 години дека многу од нив со текот на времето станале и зависници, а дека државата 
нема воспоставено систем за нивно откривање и превенирање. Сознанијата велат дека 
нема ни протоколи за фармаколошко и психијатриско лекување, како и дека нема посебен 
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медицински третман за овие деца.

Со истражувањето, меѓу другото констатирани се следниве слабости: стручните лица 
кои работат во институциите чија надлежност е заштитата на децата и нивниот најдобар 
интерес не го препознаваат ризикот од употреба на дрога и други психоактивни супстанции 
кај децата, како и дека нема доволно стручен кадар кој би работел со овие деца. Ова 
истражување покажа дека нема соодветни програми за рехабилитација и ресоцијализација 
во ниту една од надлежните институции.

За надминување на слабостите, Народниот правобранител препорача да се зајакне 
и надгради системот на превенција и заштита од дроги и други психотропни супстанции, 
што подразбира и континуирана едукација на стручните лица во институциите, како 
и донесување на соодветни програми за рехабилитација и ресоцијализација во сите 
надлежни институции.

Индициите на Нардониот правобранител дека малолетни деца/девојчиња кои 
се наоѓаа во социјален ризик, како и малолетничките сместени во јавните установи 
за згрижување, честопати забременуваат во рана возраст, по што или ја прекинуваат 
бременоста или одлучуваат да ги родат децата, беше доволен мотив минатата година да 
се спроведе истражување и да се изготви посебен Извештај за прекин на бременоста 
на рана возраст и раѓање од страна на малолетни мајки.

За спроведување на ова истражување беше изготвен посебен Прашалник кој беше 
доставен до 17 Клиники и Општи болници во земјата чија дејност е и гинекологија и 
акушерство. Истовремено, во периодот јули-август се изврши и непосреден увид во 
досиејата на малолетните мајки и оние кои ја прекинале бременоста во овие јавни 
здравствени установи, а се оствари и посета на Домот за доенчиња во Битола.

Спроведеното истражување, меѓу другото покажа дека малолетничката бременост 
во земјата е присутна, а она што е уште по загрижувачко е податокот дека станува збор 
за деца кои не само што не се психо-физички доволно зрели, туку тие во ран развој на 
нивната личност одлучуваат да ја прекинат бременоста, иако има и такви кои одлучуваат 
да го родат бебето. Значителен е бројот на деца кои се породиле на возраст помеѓу 14 и 
16 години иако има случаи кога малолетнички се породиле и на возраст помеѓу 11 и 13 
години. Речиси сите малолетни родилки се породиле во вонбрачна заедница. Воочено е 
дека во ниту една здравствена установа не постои пишан документ за евидентирање на 
преземањето на новороденчињата од болницата од страна на Центрите за социјална работа, 
во случај кога малолетната мајка не  сака да се грижи за бебето и го остава во болницата, 
како и дека комуникацијата на релација здравствена установа-центар за социјална работа 
како старател на децата оставени  од малолетните мајки е незадоволителна.

Во однос на препораките, Народниот правобранител смета дека мора да се воведе 
едукација на младите поврзана со репродуктивното здравје, а Министерството за здрав-
ство да преземе мерки во насока на изготвување на посебен Правилник и Протокол за 
постапување при прием на малолетни пациентки, како и подобрување на комуникацијата 
на релација, болница - центри за социјални работи.

Проблемите со кои се соочуваат граѓаните, а кои се повторуваат во изминатите 
неколку изборни циклуси, особено со не ажурираниот избирачки список, дискриминацијата 
на лицата од категоријата болни и немоќни лица, лица сместени во старските домови, 
геронтолошки заводи, центрите за рехабилитација, како и непристапноста на избирачките 
места за лицата со телесна попреченост, слепите лица и лицата со оштетен вид, беа причина 
Народниот правобранител минатата година до Владата да достави посебен Извештај за 
остварување и заштита на избирачкото право.

Народниот правобранител препорача да се изврши измени и дополнувања на 
Изборниот законик со цел Министерството за внатрешни работи до Државната изборна 
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комисија (ДИК) да доставува извештај по заклучување на избирачкиот список, со податоци 
за бројот на обновените или целосно нови лични карти, за лицата кои во меѓувреме 
станале полнолетни, како и да се изнајдат адекватни решенија и да се обезбедат услови 
од нормативен и материјален аспект, лицата сместени во старски домови, центрите за 
рехабилитација, геронтолошките заводи, без условувања да можат да го остваруваат 
избирачкото право и да се прилагодат избирачките места за слепите лица, лицата со 
оштетен вид и лицата со физичка попреченост.

За согледување на состојбите во врска со осудените/притворените лица кои не 
поседуваат документи за лична идентификација, Народниот правобранител спроведе 
истражување и подготви посебен Извештај за општите состојби во врска со осудените/
притворените лица кои не поседуваат документи за лична идентификација при 
приемот на издржувањето на казната затвор, односно по нивното напуштање 
од установата. Имено, и оваа популација со години наназад на изборите се соочува 
со проблемот за неможност на остварување на избирачкото право, поради немање на 
биометриски исправи за идентификација.

Констатираните состојби покажуваат дека бројот на осудените лица кои немаат таква 
документација е скоро двојно поголем од бројот на оние за кои од казнено-поправните 
установи/домови, до Министерството за внатрешни работи биле поднесени барања за 
утврдување на идентитетот. 

Но ажурноста на ова министерство е незадоволителна. Исто така, Народниот правобра-
нител смета дека е недопустливо казнено-поправните установи да не располагаат со точна 
евиденција на лицата кои не поседуваат важечки документи за идентификација, како и 
тоа што установите не покренуваат постапки за издавање на лични карти на осудените 
лица на кои истите им истекле.

Соодветно на констатираните состојби, Народниот правобранител во овој извештај 
препорача во сите случаи кога по приемот на осудените лица нема податоци врз основа на 
кои може да се утврди неговиот идентитет во рок од 24 часа да ги преземе потребите мерки 
заради утврдување на идентитетот. Водење  и ажурирање на евиденцијата на осудените 
лица кои имаат документи за лична идентификација, нивното времетраење, односно рокот 
на истекот, како и целосно и навремено информирање на осудените лица за потребата од 
вадење нови лични карти.

Во контекст на завршување на декадата на Ромите, Народниот правобранител спроведе 
истражување по што изготви и Извештај за инклузија на Ромите по завршување 
на Декадата на Ромите-тековна состојба и предизвици. Истовремено, до Владата 
достави и Информација за состојбата по спроведување на Декадата на Ромите со конкретни 
препораки, како што се одвојување на поголеми буџетски средства  за институциите кои 
имаат обврски за спроведување на Старегијата на Ромите 2014-2020 и запознавање на 
локалните самоуправи со обврските кои тие ги имаат преземено со оваа стратегија.

Во извештајната година, Народниот правобранител два пати поднесе барање за 
давање автентично толкување до Собранието. Првиот пат за членот 13 од Законот 
за изменување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со цел да се 
утврди дали треба да се плати радиодифузната такса и за месец септември 2017 година 
и доколку треба, дали во целосен износ или сразмерно. Имено, со оглед на фактот што 
во преодните и завршните одредби на овој закон пишува дека тие влегуваат во сила со 
денот на објавување во „Службен весник“, а тоа е 20 септември, голем број на граѓани се 
обратија до Народониот правобранител со претставки дека им се наплатува радиодифузна 
такса за цел месец.

Второто барање за автентично толкување се однесуваше на членот 11 од Законот за 
основно образование, кој предвидува дека во основното училиште се забранува политичко 
и верско организирање и дејствување, како и истакнување на партиски и верски обележја. 
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Во таа насока, дилемата беше дали носењето на шамија на работно место може да се 
подведе под овој израз.

Собранието и за двете барања одговори дека членовите се јасни и дека нема потреба 
од давање на автентично толкување.

Народниот правобранител минатата година поднесе и иницијатива до овластените 
предлагачи за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти, а која 
се однесуваше на утврдена дискриминација на вработените во јавниот сектор по однос 
на исплатата на регрес за годишен одмор, попознат како К- 15. Имено, од анализата на 
прописите, се утврди дека вработените во јавниот и приватниот сектор имаат нееднаков 
третман кога станува збор за исплатата на овој регрес. Од тие причини, Народниот 
правобранител побара од Владата да ја разгледа Иницијативата и да преземе мерки за 
изедначување на правата на вработените во насока на изменување и дополнување на 
постојниот Општ колективен договор за јавниот сектор, со внесување на одредба со која 
ќе се додели правото на користење на регрес и на вработените во јавниот сектор.

До Министерстото за здравство, Народниот правобранител достави Информација со 
предлог за преземање на мерки, по однос на проблемите произлезени од содржината на 
Правилникот за индикациите на правото на ортопедско помагало и други помагала. Според 
овој Правилник, право на ортопедско помагало на сметка на Фондот имаат осигуреници, но 
само во случај ако имаат здравствено осигурување непрекинато шест месеци. Народниот 
правобранител сметаше дека ваквото ограничување е на директна штета на граѓаните и 
побара да се измени Законот за здравствено осигурување кој го регулира ова прашање. 
Во својот одговор, Министерството искажа подготвеност да се направат измени согласно 
барањата на Народниот правобранител.

Минатата  година до Уставниот суд беше поднесен и Предлог за оценување на 
уставноста на членот 11 став 2, како и на членовите 47 став 3 точка 2 и членот 61 
став 1 од Законот за денационализација.

Имено, Народниот правобранител смета дека содржината на оспорените одредби 
согласно кои како барател единствено се смета поранешниот сопственик, односно лицата 
кои се негови наследници на денот на влегувањето во сила на Законот за денационализација, 
според прописите за наследување, се исклучува правото на наследниците што таквото 
својство го добиле по влегувањето во сила на Законот за денационализација.

Преку ваквиот приод кон определувањето на терминот „Барател“, овие лица, без 
постоење какво било разумно и објективно оправдување се ставени и во нерамноправна 
положба со граѓаните на кои одземениот имот им се враќа, а со што во краен случај, се 
повредува и уставниот принцип на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, како 
и нивните права гарантирани со одредбите од член 6 и член 14 од Европската конвенција 
за заштита на човековите слободи и права и член 1 од Протоколот бр. 1 и член 1 од 
Протоколот бр. 12 на Конвенцијата, кои се ратификувани од Републиката.



КОМУНИКАЦИЈА И СОРАБОТКА НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО 
МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛА И АСОЦИЈАЦИИ
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Народниот правобранител и претставници на Канцеларијата на Народниот 
правобранител и оваа извештајна 2018 година, учествуваа на средби и настани организирани 
од страна на асоцијациите и мрежите на омбдусмани во Европа, но и пошироко во светот.

Во првата половина од годината, поточно во мај, институцијата Народен правобранител 
беше домаќин на десеттиот состанок на Асоцијацијата на омбудсманите на Медитеранот 
(АОМ). Главна тема на состанокот беше „Улогата на народниот правобранител како 
заштитник на социјалните, културни и еколошки права“.

На овој, десетти состанок на АОМ се усвои т.н. Декларација од Скопје и се изврши избор 
на нови членови на управните тела. Претставниците на земјите членки на Асоцијацијата 
дискутираа за заштита на социјалните права на ранливите групи, потоа за културните 
права, како и за заштита на правата во областа на екологијата.

Во јуни, народниот правобранител, Иџет Мемети, учествуваше на дводневен настан, 
конференција на омбудсманите, со работна тема „Улогата на националните институции 
за човекови права во обезбедување и промоција на еднакви права“, што во организација 
на Комесарот за човекови права на Република Азербејџан се одржа во главниот град на 
земјата, Баку.

Народниот правобранител, Иџет Мемети се обрати со говор посветен на дведецениското 
постоење на институцијата Народен правобранител. Конференцијата претставуваше 
размена на искуства меѓу омбудсманите на земји од два континента: Србија, Романија, 
Турција, Грузија, Татарстан, Пакистан, Русија и други.

Во септември, народниот правобранител, Иџет Мемети, учествуваше на 39. завршна 
конференција на Асоцијација на омбудсмани на Соединетите Американски Држави што се 
одржа во Портланд, Орегон.

Темата на оваа меѓународна конференција беше „Трасирање на патот до праведноста“.

На конференцијата се дискутираше за истражните алатки ставени на располагање на 
институциите, соработката со медиумите, постапување по претставки, расната еднаквост 
во американското општество и друго.

Во септември, во Брисел, претставник на Народен правобранител учествуваше 
на дводневна регионална обука на независни тела за заштита на човековите права и 
слободи и невладиниот сектор под наслов „Наследство од минатото“, во организација на 
инструментот на Европската комисија TAIEX.

Целта на оваа работилница беше да се воспостави доверба меѓу земјите кои беа 
зафатени со вооружен конфликт, ставајќи акцент на вистината, правдата, репарациите, 
меморијата и спречувањето конфликти.

Истиот месец во Братислава, Словачка, се одржа обука на тема „Мерки за колективна 
заштита на потрошувачи“, каде што учествуваше претставник на институцијата Народен 
правобранител.

СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И ТЕЛА ВО ЕВРОПА 
И СВЕТОТ
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Во извештајната година Народниот правобранител достави Извештај до Комитетот 
за правата на лицата со попреченост, во кој се осврна на состојбата со оваа ранлива и 
маргинализирана група на граѓани, односно на остварувањето и заштитата на нивните 
права. 

Во својот извештај до Комисијата, Народниот правобранител даде детално толкување 
на состојбата по прашањата за еднаквоста и недискриминацијата, пристапноста, 
подигањето на свеста, еднаквото признавање пред законот, како и пристапот до правда. 

Покрај гореспоменатиот извештај, до Европската комисија против расизмот и 
нетолеранцијата (ЕКРИ), Народниот правобранител достави Периодична (алтернативна) 
информација како придонес по однос на преземените чекори на властите за имплементација 
на итните препораки од Извештајот на Европската комисија против расизмот и 
нетолеранцијата (ЕКРИ) од 5-тиот круг на набљудување, усвоен на 18 март 2016 година.

Во Информацијата на Народниот правобранител беа прикажани состојбите кои 
произлегуваат од делокругот на работењето на Институцијата од датумот на усвојување 
на Извештајот, до август 2018 година. 

Оваа Периодична (алтернативна) информација беше подготвена согласно делокругот 
на работа на Народниот правобранител, добиените претставки и предметното работење во 
делот на заштита на правата на граѓаните во однос на дискриминаторско постапување и 

ДОСТАВЕНИ ИНФОРМАЦИИ/ИЗВЕШТАИ ДО МЕЃУНАРОДНИ 
ИНСТИТУЦИИ И ТЕЛА 

Настанот беше организиран од Отворениот фонд за правни реформи на Југоисточна 
Европа, во соработка со Европска потрошувачка организација.

Во октомври, претставници на Народниот правобранител учествуваа на 13-от состанок 
на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, што се одржа во седиштето на Европска 
комисија во Брисел.

Претставникот на Народен правобранител, државниот советник, Зоран Билбиловски, 
ги информираше присутните за функционирањето и капацитетот на институцијата Народен 
правобранител.

Посебен акцент беше ставен на кадровското зајакнување, соработката со извршната 
власт, како и за активностите во наредниот период.

Исто така, во октомври, во Атина, се одржа Генералното собрание и Годишната 
конференција на Европската мрежа на Национални институции за човекови права 
(ЕННХРИ), на која учествуваше претставник на канцеларијата на Народен правобранител.

Се дискутираше за трендот на прекршување на правата на граѓаните и алатките на 
располагање што ги имаат Омбудсман институциите со цел санирање на прекршувањата 
и заштита на правата.

Државниот советник, Лилјана Илиевска, ја претстави состојбата со мигранти и 
азиланти во државата, како и заштитата на нивните права.

Во ноември, во Брисел се одржа семинар на тема „Правен семинар за заштита од 
дискриминација и полова еднаквост“, на кој земаа учество претставници на земји-членки 
на Европската Унија и земји кандидати за членство во Унијата, како и на земји од бившиот 
Советски сојуз. На семинарот учествуваше претставник на Институцијата кој работи на 
полето на заштита од дискриминација и правична застапеност.
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Во февруари, во Сараево се одржа регионална конференција посветена на борбата 
против кршењето на човековите права.

Конференцијата беше во организација на Омбудсман институцијата на Босна и 
Херцеговина, Делегација на ЕУ, канцеларија на Совет на Европа и ОБСЕ, а учествуваа и 
претставници на Народен правобранител.

Во август, заменик-народниот правобранител Васка Бајрамовска-Мустафа го посети 
омбудсманот на Република Хрватска за лица со попреченост. На оваа студиска посета 
покрај неа учествуваа и претставници на Одделот за заштита на правата на деца и права 
на лицата со попреченост.

Средбата беше плодно искуство за работа со лица со попреченост, постапување во 
случаи на кршење на нивните права и предизвици со кои се соочуваат советниците на 
омбудсманката за попреченост на Хрватска, во разни области од работата.

Во октомври, во Нови Сад, Република Србија, претставници на Народен правобранител 
учествуваа на регионална конференција „Заштита на човекови права: од противправност 
до законитост“ во организација на покраинскиот омбудсман од Нови Сад.

Конференцијата заврши со потпишување на Меморандум за соработка меѓу 
Омбудсманите од регионот.

Во октомври, во Софија, Република Бугарија, претставници од канцеларијата на 
Народниот правобранител беа во посета на Омбудсман канцеларијата на Република 
Бугарија.

Делегацијата ја предводеше заменик-народниот правобранител, Васка Бајрамовска-
Мустафа, а посетата беше дел од проектот што Народниот правобранител го спроведуваше 
со поддршка на Министерството за надворешни работи на Бугарија и Амбасадата на 
Република Бугарија.

Тема на состанокот беше „Инклузија на Ромите по завршување на Декадата на Ромите: 
тековна состојба и предизвици“.

Во ноември, претставник на Народен правобранител учествуваше на регионална 
конференција „Толерантни инклузивни општества на Западен Балкан“, што се одржа во 
Подгорица, Црна Гора.

На оваа конференција учествуваа претставници на разни министерства, невладини 
организации, институции за човекови права и малцински прашања, како и тела за 
еднаквост.

Народниот правобранител, преку свој претставник кој работи на полето на заштита 
од дискриминација и соодветна и правична застапеност, зеде активно учество на оваа 
конференција во разни работни групи.

Во ноември, во Софија, претставници на Народниот правобранител, предводени од 
заменичката Васка Бајрамовска-Мустафа учествуваа на Регионален форум на Омбудсмани 
од Балканот, а институцијата Народен правобранител беше кодомаќин на оваа средба.

На форумот беше договорено формирање платформа за вмрежување на Омбудсман 
институциите од регионот на Југоисточна Европа. Оваа неформална мрежа има за цел 

СОРАБОТКАТА ВО РЕГИОНОТ

неспроведување на начелото на соодветна и правична застапеност, како и врз основа на 
извршените поединечни истражувања во одредени области.
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размена на искуства и пракси, но и заедничко дејствување по прашања од интерес на 
овие национални институции за човекови права.

Во ноември, во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа конференција „Националните 
институции за човекови права од Западен Балкан во застапување на човекови права и 
забрана на дискриминација“.

Меѓународната конференција третираше повеќе прашања интересни за регионот, 
како што се говор на омраза, нетолеранција, предрасуди и сите форми на дискриминација.

На конференцијата учествуваше заменик-народниот правобранител, Сузана Салиу и 
двајца други претставници.

Во декември во Приштина се одржа конференција „Пристап до правда на жртвите 
на семејно насилство и родова основа“, на која учествуваше претставник на Народниот 
правобранител, заменик Сузана Салиу.

Конференцијата се одржа под мотото „Ти не си сама“.

Теми на дискусија на конференцијата беа семејното насилство како кривично дело, 
обврските кои произлегуваат од Истанбулската конвенција, казнените политики, борба со 
предрасуди и влијание на традицијата во почитување на позиција на жената во семејството 
и општеството, едуцирање на младите како гаранција за иднина без семејно насилство и 
друго.



СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
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Број % 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 77 2,23

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 4,72 199 5,75

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 57 1,65

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 17,87 945 27,33

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 4,87 127 3,67

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 6,17 335 9,69

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 35 1,01

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 77 2,23
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 4,28 142 4,11

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 27 0,78

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 3,69 153 4,42

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 4,90 131 3,79

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 16 0,46

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 15,82 166 4,80

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 3,88 175 5,06

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 8,19 281 8,72 230 6,65

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 8,19 247 7,14

Деца и лица со посебни 
потреби

10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4 5 0,16 21 0,61

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 35 1,01

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 7,45 263 7,61

ВКУПНО: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3223 100 3458 100

2018

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 

2017201620142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

 Преглед бр.1

Во извештајната година Народниот правобранител постапуваше по вкупно 4.482 
претставки, од кои 3.458 беа примени во извештајниот период  од 3.654 подносители 
(граѓани-подносители, организации, здруженија), а останатите 1.024 беа пренесени од 
претходната година.

Најголем број претставки 2.414 беа доставени лично од подносителите во канцелариите 
на Народниот правобранител, потоа по пошта 545, по електронска пошта 244, преку веб-
страницата 149, по телефонско јавување 53, по телефакс 3, а 50 претставки се формирани 
по сопствена иницијатива.

Народниот правобранител и во 2018 година ја продолжи праксата за непосреден 
прием на граѓани во канцеларијата во Скопје, како и во канцелариите во Битола, Кичево, 
Тетово, Куманово, Штип и Струмица. На овој начин, граѓаните имаа можност директно 
да ги изнесат проблемите со кои се соочуваат, нивните размислувања и перцепции за 
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Штип
3% Тетово

7%
Струмица

5%

Скопје
62%

Кичево
7%

Куманово
5%

Битола
11%

Оваа извештајна година канцела-
ријата на Народниот правобранител 
во Скопје постапуваше по 2.152 
претставки, канцеларијата во Битола 
по 365, во Тетово по 247, во Кичево по 
235, во Куманово по 184, во Струмица 
по 156 и во Штип по 119 претставки.

Од вкупно 3.458 примени претставки во 2018 година, најголем број 1.374 или 
39,76% се однесуваат на повреда на правата од страна на јавните служби и установи, 
1.140 или 32,97% се однесуваат на повреда на правата од страна на централната власт, 
во 345 претставки или 9,98% се повредени правата од страна на локалната власт, во 167 
претставки или 4,83% се повредени правата од страна на правните лица, во 45 претставки 
или 1,30% имаше повреда на правата, како од централната, така и од локалната власт, 
а во 387 претставки или 11,19% подносителите се жалат на повреда на правата од други 
субјекти.

Слика бр.1

388

1374

345

167

1139

45

Друго

Јавни служби и установи

Локална власт

Правни лица

Централна власт

Централна и локална власт

Графикон бр.1

Од вкупниот број подносители на претставки 54,81% или 1.913 граѓани се изјасниле 
за нивната етничка припадност, а 1.577 или 45,19% не се изјасниле. Овој статистички 
податок покажува дека граѓаните се охрабрени и се повеќе се сигурни дека изјаснувањето 
за етничката припадност не влијае на остварувањето и заштита на нивните човекови 
права и слободи кај Народниот правобранител.

начинот на постапување и односот на органите/институциите кон нив, како корисници на 
права и услуги. Во тој контекст, голем број граѓани беа советувани за правната можност 
за остварување на нивните права пред управните и други органи. 
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Недискриминација и соодветна 
и правична застапеност 77 1 2 12 68 12 4 1 1 1 1 2 45 1

Полициски овластувања 199 1 19 185 76 20 7 4 76 2

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 57 9 48 14 14 1 2 1 15 1

Правосудство 945 2 24 928 380 117 6 16 2 2 2 29 371 3

Социјална сигурност и заштита
127 1 137 42 31 13 1 1 5 43 1

Работни односи 335 3 2 9 373 107 23 4 5 1 4 226 3

Станбени односи 35 1 34 16 1 1 2 14

Здравствена заштита 77 3 5 69 23 5 20 1 3 17

Пензиско и инвалидско 
осигурување 142 4 139 52 24 6 1 1 1 54

Образование, наука, култура и 
спорт 27 1 1 25 16 1 1 1 1 5

Права на децата 153 23 15 149 36 9 1 2 2 99

Урбанизам и градба 131 1 9 217 48 73 1 1 4 90

Животна средина 16 1 1 1 13 5 3 1 4

Финансии 166 1 165 92 28 5 1 4 35

Имотно-правни односи 175 1 1 9 177 70 17 1 1 1 1 3 83

Потрошувачки права 230 4 229 96 37 1 3 2 2 6 82

Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови 247 1 13 9 247 28 36 7 1 174 1

Деца и лица со посебни 
потреби 21 1 6 14 3 2 1 8

Избирачки права 35 5 9 23 5 1 17

Друго 263 5 17 250 91 32 1 3 119 4

ВКУПНО: 3458 20 49 164 3490 1212 477 16 91 7 12 9 73 1577 16

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

 Преглед бр.2

Најголем број од граѓаните кои се изјасниле се Македонци 1.212 или 34,73%, 477 или 
13,67% се припадници на албанската етничка заедница, 91 или 2,61% се припадници на 
ромската етничка заедница; 73 или 2,09 % се припадници на турската етничка заедница; 
16 или 0,46% се Срби; 12 или 0,34% се изјасниле како Бошњаци, 9 или 0,26% се Власи,16 
или 0,46% се припадници на другите етнички заедници, а најмал број претставки 7 или 
0,20% се од граѓани подносители кои се изјасниле како Македонци-Муслимани.
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Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број 
претставки се од подносители од Скопје, односно 1.558, потоа следат претставки на 
подносители од: Битола,Тетово, Куманово, Кичево, Струмица, Штип, Велес и од останатите 
поголеми урбани средини, како и од други држави.

 Преглед бр.3

Град 2017 год. 2018 год. Град/Држава 2017 год. 2018 год.
Берово 2 5 Неготино 20 13

Битола 233 303 Охрид 77 59

Богданци 5 4 Пехчево 5 1
Валандово 5 3 Прилеп 62 57
Велес 43 89 Пробиштип 11 11
Виница 7 5 Радовиш 29 14

Дебар 15 7 Ресен 7 8
Делчево 4 10 Скопје 1291 1558

Демир Хисар 5 7 Струга 20 26

Демир Капија 3 1 Струмица 171 137
Дојран 1 Свети Николе 12 11
Гевгелија 21 27 Тетово 306 259

Гостивар 102 37 Штип 119 96

Кавадарци 40 45 САД 1

Кичево 134 178 Босна и Херцеговина 1 1
Кочани 25 22 Германија 2

Кратово 4 15 Германија 2

Крива Паланка 20 22 Косово 1

Крушево 8 5 Србија 4 1

Куманово 228 187 Турција 1
Македонска Каменица 1 3 Унгарија 1

Македонски Брод 13 30 Франција 1
Маврово 1 Не е избран град или 

држава 166 197

3223 3458

П Р Е Г Л Е Д

НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ

ВКУПНО:

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ

Најголем број претставки беа примени од областа правосудство 945 или 27,33%; од 
работните односи 335 или 9,69%;од казнено-поправните и воспитно-поправните установи 
247 или 7,14%;од потрошувачките права (комунални и други надоместоци) 230 или 
6,65%;од областа на заштитата на правата при полициски овластувања 199 или 6,52%;од 
имотно-правната област 175 или 5,75%; од финансиите и финансиското работење 166 
или 4,80%; заштитата на правата на децата 153 или 4,42%;пензиското и инвалидското 
осигурување 142 или 4,11%; урбанизам и градба 131 или 3,79%; од социјалната заштита 
127, односно 3,67%; здравствената заштита и недискриминацијата и соодветната и 
правична застапеност 77 или 2,23%; граѓанските состојби и други внатрешни работи 57 

ПОДАТОЦИ ПО ОБЛАСТИ
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 77 80 15 92 1 2 47 1 28 7 21 77 15

Полициски овластувања 199 204 107 306 1 142 3 39 19 13 7 1 1 177 129

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи 57 57 50 107 47 18 12 4 2 1 63 44

Правосудство 945 952 179 1124 2 550 1 78 72 1 5 1 1 626 498

Социјална заштита 127 137 52 179 1 99 36 30 3 3 132 47

Работни односи 335 382 85 420 3 2 220 12 108 59 40 9 3 334 86

Станбени односи 35 35 2 37 24 4 4 28 9

Здравствена заштита 77 74 28 105 3 38 1 46 31 15 85 20

Пензиско и инвалидско 
осигурување 142 143 38 180 73 5 63 51 11 1 140 40

Образование, наука, 
култура и спорт 27 26 7 34 1 20 9 5 4 29 5

Права на децата 153 164 18 171 23 80 3 77 58 18 1 159 12

Урбанизам и градба 131 226 62 193 1 102 1 35 25 9 1 138 55

Животна средина 16 14 4 20 1 1 10 4 3 1 14 6

Финансии 166 166 64 230 70 110 100 7 3 177 53

Имотно-правни односи 175 186 35 210 1 1 137 46 37 1 8 2 2 1 176 34

Потрошувачки права 230 233 67 297 194 2 62 43 19 258 39

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови 247 256 90 337 1 13 220 17 41 25 16 279 58

Деца и лица со посебни 
потреби 21 20 1 22 1 5 1 9 4 5 15 7

Избирачки права 35 32 13 48 5 13 2 24 21 3 44 4

Друго
263 267 107 370 5 215 2 63 41 16 6 3 279 91

ВКУПНО: 3458 3654 1024 4482 20 49 2306 51 900 647 206 47 11 2 3 3230 1252
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Констатирани повреди

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ, РЕШЕНИ И ПРЕТСТАВКИ
ОСТАНАТИ ВО РАБОТА ОД 01.01. ДО 31.12.2018 ПО ОБЛАСТИ
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 Преглед бр.4

или 1,65%; избирачки права и станбените односи 35 или 1,01%, од областа образование, 
наука, култура и спорт 27 или 0,78%; деца и лица со посебни потреби 21 или 0,61%; 
животната средина 16 или 0,46%како и од други области за кои беа примени 263 или 
7,61% претставки.
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Друго

Примени претставки по области

2018

Графикон бр.2
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ПОСТАПУВАЊЕ

Од вкупно 4.482 претставки по кои се постапуваше во 2018 година постапката е 
завршена по 3.230 или во 72,07% случаи, додека по 1.252 претставки или 27,93% пос-
тапката е во тек. (Слика бр.2)

Од завршените 3.230 претставки, во 688 или 21,30% случаи не е покрената постапка, 
во 2.491 или 77,12% случаи е покрената постапка, а во 51 или 1,58% случаи, Народ-
ниот правобранител по поставено прашање од граѓаните, и по анализирање на правната 
регулатива, на граѓаните им даваше правен совет, и ги насочуваше во решавање на нив-
ните проблеми, а со тоа и остварување на нивните права. (Слика бр.3)

Слика бр.2 Слика бр.3

72,07%

27,93%

Завршени претставки - 72,07%

Претставки останати во работа -27,93%

21,30%

77,12%

1,58%

Не е покрената постапка - 21,30%
Покрената постапка - 77,12%
Правен совет - 1,58%

Од 688 претставки по кои не е покрената постапка, во 306 или 44,48% случаи 
Народниот правобранител не е надлежен да постапува, а во 236 или 34,30% случаи не се 
работи за повреда на уставните и законските права. Понатаму, во 62 или 9,01% случаи 
претставката не беше комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката, во 39 или 
5,67% случаи беше во тек судска постапка, во 13 предмети или 1,89% се работи за помалку 
значајни случаи кај кои испитувањето/истражувањето не би можело да даде соодветни 
резултати, во 12 случаи или 1,74% од дејството или последната одлука поминало повеќе 
од 1 година, а во 20 случаи или 2,91% претставките беа анонимни, во кои најчесто се 
изнесува незадоволство од определени состојби, или се укажува на повреда на конкретно 
право, а не се наведува податок за лицето чие право е повредено и за органот, ниту 
податоци за евентуален контакт за барање за дополнување на претставка. (Слика бр.4) 
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Слика бр.4

Слика бр.5

5,67%

1,74%

44,48%

34,30%

9,01%
1,89% 2,91%

Во тек е судска постапка - 5,67%

Од дејството или последната одлука поминало повеќе од 1 
година - 1,74%

Не е надлежен да постапува - 44,48%

Не се работи за повреда на уставните и законските права -
34,30%

Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката -
9,01%

Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното 
испитување не би можел да даде соодветни резултати-1,89%

Анонимни претставки - 2,91%

82,23%

8,18%

4,21%

3,05% 2,26% 0,06%
По завршувањето на постапката по 
претставката НП не констатира повреда на 
уставните и законските права - 82,23%
Подносителот во меѓувреме го остварил 
своето право - 8,18%

Подносителот не покажа интерес за 
натамошно водење на постапката - 4,21%

Во текот на постапката по претставката 
подносителот повел судска постапка-3,05%

Подносителот ја повлече претставката - 2,26%

Подносителот починал, а неговите наследници 
не барале продолжување на постапката -
0,06%

Од 2.491 завршен предмет по кои Народниот правобранител презеде дејствија, во 853 
или 34,24% констатира повреда на човековите слободи и права и интервенираше со цел 
отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните-подносители. 
Додека, во 1638 или 65,76% по преземените мерки и дејствија за испитување на наводите 
од претставката не е констатирана повреда на човековите слободи и права, и следствено 
постапката е запрена.

Поточно, во 1347 или 82,23% случаи постапката е запрена затоа што не се констатира 
повреда на правата, во 134 или 8,18% подносителот во меѓувреме го остварил своето 
право, во 69 или 4,21% подносителот не покажал интерес за натамошно водење на 
постапката, во 50 или 3,05% во текот на постапката по претставката подносителот повел 
судска постапка, во 37 или 2,26% подносителот ја повлече претставката, а во 1 или 0,06% 
подносителот починал, а неговите наследници не барале продолжување на постапката. 
(Слика бр.5)
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Слика бр.6

75,85%

24,15%

Постапено по интервенција на НП - 75,85%
Преземени сите дејствија од НП - 24,15%

Од вкупниот број завршени прет-
ставки, во 853 случаи Народниот право-
бранител утврди повреда и ги презеде 
сите законски дејствија. Од нив, во 
647 случаи или 75,85% органите на 
државната управа, другите органи и 
организации со јавни овластувања ги 
прифатија интервенциите на Народниот 
правобранител, а во 206 случаи или 
24,15% по констатирана повреда На-
родниот правобранител достави пре-
порака до соодветниот орган која не 
беше прифатена, по што презеде други 
дејствија, односно достави информации 
и посебни извештаи до повисокиот 
орган, по што ги исцрпи сите можности. 
(Слика бр.6)

Графикон бр.3
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КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ
Од вкупно 3.743 предмети по кои Народниот правобранител постапуваше, во 900 случаи 

(24,04%) беа констатирани повреди на човековите слободи и права на граѓаните. Од нив, 
во 647 случаи (71,89%) органите на државната управа, другите органи и организациите со 
јавни овластувања ги прифатија интервенциите на Народниот правобранител, за 47 случаи 
(5,22%) постапката е се уште во тек, а во 206 случаи (22,89%) по констатирана повреда 
и доставена препорака која не беше прифатена, беа преземени други дополнителни 
дејствија, односно беа изготвени информации и посебни извештаи, доставени до повисоки 
органи, по што Народниот правобранител ги исцрпи сите законски можности.

Споредбено со 2017 година, податоците покажуваат дека во 2018 година има нама-
лување на бројот на констатирани повреди за 7,60%. Од друга страна, анализата на 
податоците во однос на прифатени препораки/укажувања покажува намалување за 13,42% 
во споредба со 2017 година, кога процентот на прифатени препораки беше 85,31%.

Загрижува податокот дека во 22,89% од случаите во кои се констатирани повреди и 
Народниот правобранител интервенираше за нивно отстранување органите не постапиле, 
односно останале на ставот дека не е извршена повреда, поради што Народниот 
правобранител ги исцрпи сите законски можности и најчесто ги упатуваше граѓаните 
натамошна заштита да бараат во судска постапка. Ова укажува на фактот дека се уште 
недореченостите во правната регулатива, како и неподготвеноста на одговорните лица да 
соработуваат со Народниот правобранител предизвикуваат штета на граѓаните во однос на 
почитување и остварување на нивните права.

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Графикон бр.4

И оваа извештајна година најголем број констатирани повреди беа од областа на 
финансиите и финансиското работење 110 или 12,22%, од кои во 100 случаи или 90,91% 
беше постапено по интервенциите на Народниот правобранител. Потоа следат претставките 
од работен однос, по кои се констатирани повреди во 108 случаи или 12,00% од кои 
во 59 случаи или 54,63% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. 
Во претставките од областа на правосудството беа констатирани 78 или 8,67%, од кои 
во 72 случаи или 92,31% беа прифатени укажувањата на Народниот правобранител. Во 
претставките за заштита на правата на децата беа констатирани 77 или 8,56% од кои 
во 58 случаи или 75,32% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. 
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Слика бр.7 

22%

13%

13%
13%

9%

10%

10%

10%
Министерство за финансии - 7

Единици на локална самоуправа - 4

ЈП „Македонски шуми“ - 4

Министесртво за информатичко општество и администрација - 4

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - 3

Основно јавно обвинителство - 3

ЈП Национална радио телевизија - 3

Министерство за внатрешни работи - 3

Во претставките од пензиско и инвалидско осигурување, констатирани се повреди во 
63 случаи или 7,00%, од кои во 51 случаj или 80,95% беа прифатени интервенциите 
на Народниот правобранител. Во претставките од потрошувачки права, констатирани 
се повреди во 62 случаи или 6,69%, од кои во 43 случаи или 69,35% беа прифатени 
интервенциите на Народниот правобранител. Во претставките од имотно-правни односи, 
констатирани се повреди во 46 случаи или 5,11%, од кои во 37 случаи или 80,43% беа 
прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Исто толку повреди на човековите 
слободи и права Народниот правобранител констатира и во преставките од областа на 
здравствената заштита, од кои во 31 случај или 67,39% органите и организациите со 
јавни овластувања постапија по интервенција на Народниот правобранител, потоа 
следат претставките од казнено-поправните и воспитно-поправните домови, полициските 
овластувања,социјалната заштита, урбанизмот и градбата итн. 

И покрај законската обврска на органите да соработуваат со Народниот правобранител, 
и во тој контекст во рокот што ќе го определи да го известат за преземените мерки во 
извештајниот период, дел од надлежните органи, како Министерството за финансии, 
единиците на локалната самоуправа, ЈП „Македонски шуми“, Министерството за 
информатичко општество и администрација, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
и Основното јавно обвинителство се уште не постапиле по интервенциите или нецелосно 
постапиле по укажувањата, сугестиите, препораките, мислењата и други интервенции.





ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА
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ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТА
Проширувањето на надлежностите на институцијата преку воспоставување на 

Народниот правобранител како механизам за граѓанска контрола на постапувањето 
на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција и како 
механизам за промовирање, заштита и следење на Конвенцијата за правата на лицата со 
инвалидност и Факултативниот протокол кон истата, предизвика потреба од преземање 
дејства за усогласување на внатрешната организација и начин на работа. 

Имајќи ја предвид таквата состојба, а со цел обезбедување претпоставки за во 
полн обем остварување на проширените надлежности, Народниот правобранител во 
извештајната година изврши измени и дополнување  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, на кои Собранието даде согласност.

Имено, утврдена е нова организациска единица Народниот правобранител - механизам 
за граѓанска контрола, а Одделот за заштита на правата на децата и на лицата со посебни 
потреби е променет во Оддел за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост.

Следствено на тоа, организацијата и делокругот на работата на Стручната служба 
е уредена во согласност со надлежностите на Народниот правобранител, утврдени во 
Уставот и Законот за народниот правобранител и како внатрешни организациски единици, 
ја сочинуваат 11 оддели, Тим на Националниот превентивен механизам, Народниот 
правобранител - механизам за граѓанска контрола и 3-три одделенија.

Во овој сегмент, а за успешна имплементација на вкупната надлежност на Институција, 
останува обврската да се обезбедат и нормативни претпоставки за осамостојување 
на вработените во Народниот правобранител преку нивно одделување од државната 
администрација.

За извршување на работните должности во Стручната служба, Тимот на националниот 
превентивен механизам, Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола, 
Посебните одделенија и канцелариите на народниот правобранител, утврдени се 99 
работни места, за вкупно 141 извршител.

Во извештајната година Народниот правобранител практично ги имплементираше 
законските одредби да одлучува за вработување, унапредување и засновање работен 
однос во Стручната служба и самостојно спроведе постапка за вработување, при што од 
Агенцијата за администрација беше обезбедена само техничка поддршка.

Притоа, со вработувањата што се спроведоа во првата половина од 2018 година, 
се екипираше Националниот превентивен механизам со еден државен советник и двајца 

КАДРОВСКА СОСТОЈБА
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Раководни работни места 15 6 1 1 1 24

Нераководни работни места 17 22 1 2 2 1 2 47

Вкупно: 32 28 1 2 3 2 3 71
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Раководни работни места 12 12 12 12 24
Нераководни работни места 16 31 8 24 8 7 47

Вкупно: 28 43 20 36 8 7 71
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ноВисоко 
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Вишо 
образование

Средно 
образование

Основно 
образование

Квалификациска, родова и етничка структура на вработените:

Целокупниот одобрен буџет за Народниот правобранител за 2018 година беше за 
4,29%, повисок во споредба со буџетот од 2017 година. Во текот на годината се изврши и 
еден ребаланс при кој институцијата претрпе намалување на средствата за 6.000.000,00 
МКД (од 78.465.000,00 на 72.465.000,00 МКД) и тоа во делот за плати што немаше 
негативни последици врз редовното работење. 

Поконкретно, по ребалансот, буџетот на Народен правобранител изнесуваше 
71.940.000,00 МКД и 525.000,00 МКД за потпрограмата на Националниот превентивен 
меха-низам.

По ребалансот на Буџетот и четири извршени пренамени на средства во текот на 
2018 година, процентуално искажано, реализацијата на буџетот се одвиваше на следниот 
начин: 63% од Буџетот на НП е реализиран за основни плати и придонеси за социјално 
осигурување,34% за стоки и услуги и 3%, за капитални расходи. 

Буџетот на Народниот правобранител за 2018 година е реализиран за 93,82%.
Што се однесува до потпрограмата на НПМ-от, таа не забележа пораст во 2018 во 

однос на 2017 година (разликата е само 2.000,00 МКД). Реализацијата тука, како и секоја 

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

советници, а се вработија и по еден државен советник и еден советник за дејствување на 
Народниот правобранител како пријател на судот (amicus curiae).

Покрај тоа, од Министерството за финансии веќе е добиена согласност за пополнување 
на предвидените работни места, еден државен советник и двајца советници во Народен 
правобранител - механизам за граѓанска контрола и еден државен советник и двајца 
советници во Одделот за права на децата и лицата со попреченост, кое има надлежност 
да работи и на следење на спроведување на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
инвалидност, кои ќе се реализираат со Буџетот за 2019 година.

Вкупниот број на вработени на крајот на годината во институцијата е 79 лица, вклу-
чувајќи 8 именувани лица - 1 народен правобранител и 7 негови заменици (3 во Скопје и 
4 во градовите Куманово, Струмица, Тетово и Штип). 
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година е концентрирана на групата стоки и услуги, а најголема е на ставката за Договорни 
услуги. Во однос на одобрениот буџет реализацијата е 91,99%.

Целосниот буџет е реализиран во 93,81%.

пот 
ставки опис

НП Буџет 2018
НПМ Буџет 

2018

НП 
реализација 

2018

НПМ 
реализација 

2018 Остаток % НП % НПМ
401 Основни плати 31.755.000,00 31.273.068,00 481.932,0 98,48

402 Придонеси за социјално осигурување 11.745.000,00 11.561.886,00 183.114,0 98,44
40 Плати и надоместоци 43.500.000,00 42.834.954,00 665.046,0 98,47

420 Плати и дневни расходи 1.860.000,0 40.000,0 1.021.637,0 19.115 859.248,0 54,93 47,79
421 Комунални услуги 4.970.000,0 32.000,0 4.015.991,0 31.269 954.740,0 80,80 97,72
423 Материјали и алати 720.000,0 25.000,0 445.779,0 25.000 274.221,0 61,91 100,00
424 Поправка и тековно одржување 1.800.000,0 1.302.335,0 497.665,0 72,35
425 Договорни услуги 15.800.000,0 416.000,0 14.855.269,0 406.628 954.103,0 94,02 97,75
426 Други тековни расходи 1.200.000,0 12.000,0 1.013.948,0 930 197.122,0 84,50 7,75

42 Стоки и услуги 26.350.000,0 525.000,0 22.654.959,0 482.942 3.737.099,0 85,98 91,99
464 Разни трансфери 150.000,0 149.745,0 255,0 99,83

46 Вкупно трансфери 150.000,0 149.745,0 255,0 99,83
480 Купување на опрема и машини 1.160.000,0 1.133.608,0 26.392,0 97,72
483 Купување на мебел 300.000,0 241.399,0 58.601,0 80,47
485 Вложување и нефинансиски средства 480.000,0 479.893,0 107,0 99,98
48 Вкупно за капитални расходи 1.940.000,0 0,0 1.854.900,0 0,0 85.100,0 95,61

71.940.000,0 525.000,0 67.494.558,0 482.942 4.487.500,0 93,82 91,99

 

67.977.500,072.465.000,0

ВКУПНО

ВКУПНО 93,81

Народниот правобранител во извештајната година продолжи со остварување на својот 
мандат и надлежности со поддршка-донации од меѓународната организација - Високиот 
комесаријат за бегалци УНХЦР.

Финансиската поддршка беше дадена во износ од 3.557.952,00 и потрошена во 79% 
согласно одредбите на Законот за јавни набавки и склучените договори по тој основ, како 
и со лицата извршители на проектот. Остатокот од средствата е префрлен за користење 
во 2019 година. 93% од реализираниот износ отпаѓа на ставката договорни услуги, 3% на 
патни и дневни трошоци и 4% на други тековни расходи. 

пот 
ставки опис

УНХЦР                     
Буџет 2018

УНХЦР реализација 
2018 Остаток % 

420 Плати и дневни расходи 442.519,00 93.456,0 349.063,0 21,12

425 Договорни услуги 3.015.433,00 2.625.138,0 390.295,0 87,06

426 Други тековни расходи 100.000,00 98.800,0 1.200,0 98,80
42 Стоки и услуги 3.557.952,0 2.817.394,0 740.558,0 79,19

2018 година ја одбележа и соработката со Амбасадата на Р. Бугарија со чија финан-
сиска поддршка се реализираше проектот „Инклузија на Ромите по завршување на Декадата 
на Ромите: тековна состојба и предизвици“. Проектот успешно се финализира до крајот 
на годината, согласно планираната временска рамка и тоа во износ од 1.602.429,00 МКД. 
Средствата беа реализирани за потребите на Проектот и тоа за студиска посета, превод, 
истражување, организирање на регионална конференција, организирање и спроведување 
на надворешна ревизија на проектот, од ревизорска куќа, како и печатење на материјали 
кои се производ на целиот ангажман на оваа тема и повторно, сето тоа беше обезбедено 
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пот 
ставки опис

Проект „Инклузија на 
Ромите“              

Буџет 2018

Проект „Инклузија 
на Ромите“ 

реализација 2018 Остаток % 

420 Плати и дневни расходи 92.954,00 92.814,0 140,0 99,85

425 Договорни услуги 1.957.104,00 1.509.615,0 447.489,0 77,14

42 Стоки и услуги 2.050.058,0 1.602.429,0 447.629,0 78,17

преку примена на одредбите на Законот за јавни набавки.

Буџетот за 2019 година е за 19,08% повисок во однос на буџетот за 2018 година и 
истиот беше усогласен со Владата, што создава претпоставки за потполна екипираност на 
институцијата и целосно практикување на сите нови надлежности кои институцијата ги 
доби со измените на Законот. 

Механизмот за надворешна контрола на полицијата и затворската полиција, кој беше 
во фаза на конституирање преку законски измени доби засебна буџетска потпрограма од 
2019 година, како и Механизмот за правата на децата и лицата со попреченост.





Република Северна Македонија
Народен правобранител

ул:„Македонија“ бр.19, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
тел: +389 2 3129335, факс: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


