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Почитувани,

Многу е тешко да се зборува за човековите слободи и 
права во услови на пандемија кога животот на милијарди луѓе 
им се смени, а државите се соочија со невидени проблеми во 
сите сегменти од живеењето. Исклучок од ова не беше ниту 
нашата држава, која првиот квартал од годината го започна со 
живот во вонредна состојба, која самата по себе повлекуваше 
ограничување на одредени права на граѓаните. Сепак, 
ваквата одлука беше во правец на заштита на здравјето на 
населението, кое во услови на пандемија е приоритет.

 Состојбите со пандемијата се одразија врз работата на 
институцијата Народен правобранител, како во поглед на бројот 
на примените претставки, така и во поглед на сите останати 
активности, како на домашен, така и на  меѓународен план. 
Во оваа смисла, изостана спроведувањето на планираните 
кампањи, промоции, конференции, истражувања.

Со оглед на фактот што самата вонредна состојба носеше ризици за повреди на 
човековите слободи и права, Народниот правобранител веднаш по нејзиното прогласување 
до надлежните институции упати неколку препораки пред сè за ранливите категории на 
лица-децата, лицата со попреченост и лицата лишени од слобода. Целта на овие препораки 
беше да се укаже дека при евентуалното носење на какви било одлуки мора да се внимава 
со истите да не се прекршуваат слободите и правата. 

Во оваа насока е и изјавата на Генералниот секретар на Организацијата на Обеди-
нетите Нации, г.Антонио Гутереш, кој предупреди дека пандемијата го отвори патот на 
економската и социјалната криза и дека забрзано се претвора во криза на човековите права.
Тој во својата изјава потенцираше дека во време на пандемија се намали почитувањето 
на човековите права и ги повика владите да бидат транспарентни и чувствителни како 
никогаш претходно и да водат сметка сите воведени вонредни мерки и вонредната состојба 
да бидат умерени, недискриминирачки и да имаат и цел и временска рамка.

Што се однесува до состојбите со почитувањето на човековите права по области, 
повторно најголемиот дел од претставките се однесуваат на правосудството, поточно на 
работата на извршителите и тоа во сите сегменти - блокирање на сметките, одземање на 
средства кои се ограничени, односно изземени од извршување, редослед на наплата и 
тн. Во областа работни односи, најмногу поплаки се поднесени во поглед на исплатата на 
плати и надоместоци, а беа забележани проблеми и кај потрошувачките права, во врска 
со испораката на електрична енергија/исклучување на домаќинствата од овој систем, 
што, пак, влијаеше врз остварувањето на наставата кај децата, кои поради пандемијата 
истата ја следеа онлајн. Проблемите во областа детски права се провлекуваа и оваа 
извештајна година, конкретно непочитување на правото на личните контакти-видување со 
родител, старател или близок роднина, правото на издршка, состојба која преку законски 
измени мора да се реши, со оглед на фактот што оваа констатација со години наназад се 
повторува во годишните извештаи на Народниот правобранител. Воедно, низа слабости 
се констатирани и во овозможувањето на правото на детето на непречено образование во 
услови кога наставата се следеше од далечина.

Поплаките поднесени за областа социјална заштита покажуваат дека граѓаните, 
во услови на пандемија, со потешкотии ги остваруваа овие права иако станува збор за 
таканаречена ранлива категорија, состојба недозволива особено во услови на пандемија. 



Насер Зибери
Народен правобранителНароден правобранител

Насер Зибери

Главен проблем тука беше неможноста за остварување на право на гарантирана минимална 
помош врз основа на трајни промени  во здравствената состојба, односно (не)способност 
за работа, пред сè поради нефункционалноста на комисијата која ненавремено ги решаваа 
предметите на граѓаните.

Во затворскиот систем незадоволството од начинот на обезбедената здравствена 
заштита и здравствен третман, како и исхраната во казнено - поправните установи 
остануваат на врвот на поплаките кои се доставуваа до Народниот правобранител, а 
враќањето на одземените имоти-денационализацијата, како и работата на Катастарот се 
главните слабости во областа имотно-правни односи. Граѓаните со потешкотии ги остваруваа 
своите права и во здравството, пензиското и инвалидското осигурување, урбанизмот и 
градбата, даноците, а незадоволството поради нееднаков третман при остварување на 
правата, по различни основи и натаму е присутно.

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам минатата година 
веднаш по прогласувањето на вонредната состојба до надлежните институции упати 
препораки за постапување со лицата лишени од слобода, а во текот на годината согласно 
програмата за работа ги посети установите (во кои има задржани или лица лишени од 
слобода) со цел утврдување на состојбите.

Слични препораки, за остварување на правата на ранливите категории-децата и 
лицата со попреченост во услови на вонредна сосотојба, беа упатени и до сите надлежни 
институции, со цел доследно почитување на нивните права, но и нивно опфаќање во 
мерките за поддршка од страна на извршната власт, при што Одделот за заштита на 
правата на детето и лица со попречност во чии рамки дејствува тимот за мониторинг на 
имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, во континуитет 
ги мониторираше состојбите, во услови на прогласена пандемија.

Во извештајната година Народниот правобранител ги остваруваше и другите нови 
мандати-механизам за граѓанска контрола, и национален известувач за трговија со луѓе и 
илегални мигранти, а преку соработката со УНХЦР ја следеше состојбата и со правата на 
бегалците.

Зад нас оставивме една година, по многу нешта поразлична од сите досегашни, полна 
со предизвици, пред сè на здравствен план. Сето ова се рефлектираше на сите нас, но 
Народниот правобранител со сите свои капацитети работеше, дејствуваше и навремено 
интервенираше пред надлежните органи со цел да им пружи помош на сите граѓани на кои 
им беше неопходна.
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Ако сте постари од 65 години, а сте лице со попреченост, според постојните 
законски одредби немате право на паричен надоместок поради попреченост, освен 
ако ова право не го остваривте до 65-тата година.

Ваков апсурд утврди Народниот правобранител откако на негова адреса 
стигна претставка од граѓанин кој поради старосната пречка (бил постар од 65 
години) не можел да оствари право за овој вид на паричен надоместок.

За надминување на овој проблем со нееднаквиот третман на граѓаните врз 
основа на годините, Народниот правобранител достави Мислење до Министерството 
за труд и социјална политика,во кое побара да се процени оваа одредба од Законот 
за социјална заштита.

НЕЕДНАКОВ ТРЕТМАН ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ПОРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ

Без пристап до Интернет и технологија со помош на која би ја следеле 
наставата (компјутер, таблет) беа поголемиот број од учениците, особено децата од 
семејства во социјален ризик и оние од руралните средини, кои поради пандемијата 
мораа своето образование да го следат онлајн. Дополнително, поголемиот дел од 
родителите не беа во можност да им помогнат на своите деца во совладувањето 
на наставните содржини, проблеми кои ќе се одразат врз квалитетот на нивното 
понатамошно образование.

Ова се дел од констатациите на Народниот правобранител, кој веднаш по 
прогласувањето на пандемијата и затворањето на училиштата за физичко следење 
на наставата, спроведе истражување токму во насока на утврдување колку и како 
учениците се оспособени за следење на таканаречената настава од далечина?

Со оглед на фактот што веќе беше извесно дека и следната учебна година 
најголемиот дел од учениците ќе продолжат да ја следат наставата онлајн, 
Народниот правобранител до Министерството за образование и наука и Бирото за 
развој на образованието препорача дека треба да се изнајдат системски решенија 
кои на сите ученици ќе им овозможат квалитетно следење на наставата.

ОБРАЗОВАНИЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ИЛИ ДАЛЕКУ ОД 
ОБРАЗОВАНИЕТО!

ОД РАБОТАТА ВО 2020
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НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

ЕВН Македонија АД-Скопје, не се покажа како општествено одговорна ком-
панија за време на пандемијата, затоа што исклучуваше електрична енергија на 
семејства кои имаат ученици, а кои наставата ја следеа онлајн.

Ова го констатираше Народниот правобранител по обраќање на семејство од 
Скопје, чии деца поради ваквото однесување на компанијата не беа во можност да 
ја следат наставата.

Компанијата и по укажувањето на Народниот правобранител дека со ова се 
попречува уставно загрантираното право за достапност на образованието за секого 
остана на ставот дека ќе приклучи електрична енергија откако семејството ќе си 
го плати долгот, а учениците мораа да се снаоѓаат и наставата да ја следат одејќи 
кај други семејства.

ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРОНОСТ КАЈ „ЕВН 
МАКЕДОНИЈА“ ЗАТАИ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА

 Народниот правобранител континуирано укажува на потребата за ефикасно 
и брзо решавање односно одлучување по барањата за еднократна парична помош, 
имајќи ја предвид неопходноста од ваквата помош на граѓаните, кои очекуваат 
средствата да им бидат доделени без одлагање, или крајно да бидат соодветно 
известени за одлуката на органот дали паричната помош ќе им биде одобрена, или 
не.

ОНА ШТО Е ИТНО ЗА ГРАЃАНОТ, НЕ Е ИТНО ЗА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЦСР 

Народниот правобранител, постапувајќи по претставки од граѓани кои прија-
виле семејно насилство, констатираше случаи кога полициски службеници не 
постапуваат соодветно и координирано со другите институции, па иако се должни  
да преземат конкретни мерки за заштита на жртвите согласно своите законски 
надлежности, тоа не го применуваа. 

Во дел од предметите несериозниот пристап кон пријавите од страна на 
полициските службеници и нецелосното  испитување/истражување на наводите за 
насилство доведе  најчесто случаите да завршат со изречена усмена или писмена 
опомена кон пријавените лица за насилство, или  пак, сите заедно, и пријавените и 
пријавителите  да добијат казни за сторен прекршок според Законот за прекршоците 
против јавен ред и мир. 

Народниот правобранител препорачува случаите на семејно насилство 
сериозно да се испитуваат, при тоа да се има предвид дека истото претставува  
кривично дело што ги обврзува  органите да преземат мерки за заштита на жртвата, 
и соодветно да се процесуираат до надлежните органи.

(НЕ) СЕРИОЗЕН ПРИСТАП НА ПОЛИЦИЈАТА КОН 
СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 
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Кон крајот на минатата година конечно е надминат долгогодишниот проблем 
со сместувањето на децата од Воспитно Поправниот Дом –Тетово(ВПД) со пуштање 
во употреба на новата зграда во населбата Волковија што се наоѓа во близина на 
овој град. Сите 16 деца се преместени во новите современи простории, изградени 
по меѓународни стандарди, кои треба да ги задоволува една ваква установа. Со ова 
се надмина еден голем проблем за овие деца, кои од 2015 година беа привремено 
сместени во Казнено-поправната Устанува-Затвор Охрид, која не задоволуваше 
ниту еден стандард за престој на овие деца, а за што Народниот правобранител 
повеќе пати алармираше,посебно поради фактот што децата може да дојдат во 
контакт со осудени малолетници. 

Но сепак, изградбата на ВПД-Тетово не значеше и задоволување на сите 
стандарди за децата.Така како проблем остана воспитно - образовниот процес, 
проблем за кој институцијата укажува со години наназад. Народниот правобранител 
не го смета за образен процес привременото држење на часови по предметите 
математика, мајчин јазик и англиски од страна на наставници од околните населени 
места. 

Исто така, и во новиот објект не е решено прашањето на здравствената заштита 
на децата, од причина што и во овој сегмет има парцијално решение. Вработена е 
само една медициснка сестра, а лекарските прегледи се вршат два пати неделно, и 
ургентно по потреба од доктори од медицинскиот центар од Тетово.

ДЕЦАТА ОД ВПД-ТЕТОВО ДОБИЈА НОВА ЗГРАДА, НО НЕ И КВАЛИТЕТЕН  
ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Тригодишното талкање на релација, Основно јавно обвинителство Скопје- 
Вишо јавно обвинителство, како и опасноста од застарување на кривичното дело, 
беа главните причини за обраќањето до Народниот правобранител  на граѓанин 
кои укажа на крајна недовреба во правниот систем.

Имено, почнувајќи од 2017 година кога било сторено кривичното дело 
„Тешка кражба“ па се до минатата година, лицето иако поднело кривична пријава 
до Основното јавно обвинителство- Скопје, ниту еднаш не било повикано да 
сведочи за настанот, ниту пак добило повратна инфромација за целиот случај. 
Во обезбедувањето на правдата нему не му помогнале ниту жалбите до Вишто 
јавно обвинителство, кое до ОЈО неколку пати давало напатствија дека треба да се 
преземат дејствија за расчистување на целиот случај.

По „вмешувањето“ на  Народниот правобранител и дејствувањето како „прија-
тел на судот“, како и по извршените увиди во документите доставени до Основното 
јавно обвинителство - Скопје, Вишото обвинителство, како и до Министерството за 
внатрешни работи, конечно беше подигнато обвинение со што се отвори патот за 
добивање на судска завршница на случајот.

СО УПОРНОСТА И АВТОРИТЕТОТ НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ДО СУДСКА РАЗРЕШНИЦА
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Во Затворот Куманово не се достапни метадонот и бупренорфинот, а нема ни 
третман (подтретман) за детоксификација на лицата со нарушувања предизвикани 
од употреба на супстанци (дроги). Нема ниту антидот за опијати-налоксон и 
тестови за дроги(супстанции), иако има нелегално достапни опијати чијашто 
неконтинуирана употреба го зголемува ризикот од предозирање. 

Посебен проблем претставува тоа што при прием на лицата во Затворот не 
им се прават првични прегледи од страна на психијатар, особено на лицата со 
нарушување од употреба на дрога. Повеќето од овие лица кажуваат дека имале 
суицидни мисли, а како една од причините го наведуваат и фактот дека останале 
без терапија во Затворот.

Состојбите на лицата кои се префрлени од друг затвор, кои  биле лекувани со 
метадон со доза од 10 мл. и/или повеќе се опишуваат како многу драматични, Овие 
лица истакнуваат дека им се случувало да трпат тешки апстиненцијални кризи 
при нагло прекинување на употребата на метадон, поради што биле агресивни кон 
другите, но и кон сами себе, се повредувале, а имале и мисли за самоубиство. Она 
што е уште позагружувачко е тоа што на овие лица, не им била укажана помош кога 
имале апстиненцијална криза, ниту пак некогаш добиле психосоцијална поддршка, 
туку, како што самите истакнуваат, „само биле туркани во соба со сила“.

Дел од затворениците со нарушување од употреба на дрога истакнуваат дека 
трпеле психичко, но и физичко насилство и тоа како од други затвореници, така и 
од затворското обезбедување.

Имајќи ја предвид медицинската (не)грижа и третманот кон лицата со нару-
шувања предзвикани од употреба на супстанци (дроги) во Затворот Куманово, НП- 
НПМ нотираше дека целокупната затекната фактичка состојба би можела да се 
подведе под поимот нечовечко и понижувачко постапување предвиден во член 3 
од ЕКЧП.

МЕДИЦИНСКА (НЕ)ГРИЖА КОН ЛИЦАТА СО НАРУШУВАЊА 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД УПОТРЕБА НА ДРОГИ ВО ЗАТВОРОТ КУМАНОВО

Следејќи ја состојбата со третманот на децата во Малите групни домови како 
вон институционална форма на згрижување, Народниот правобранител утврди 
дека штитеници згрижени во домовите се во често бегство.

Неоспорувајќи ги преземените мерки од страна на одговорните лица Народни-
от правобранител смета дека старателскиот орган (месно надлежните центри за 
социјална работа) треба сериозно да ги истражат причините за таквиот однос на 
корисниците, и во таа насока препорача да се изврши анализа на овие негативни 
состојби и изнаоѓање на најсоодветни решенија, со цел децата да се задржат во 
овие организациони единици, да може да се работи со нив од страна на целосно 
екипиран и соодветно обучен тим, за да може истите да се ресоцијализираат и 
интегрираат без проблеми во општеството.

НОВИОТ НАЧИН  НА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА ГРИЖА ЗА 
ДЕЦАТА НЕ ГИ СПРЕЧИ НИВНИТЕ БЕГСТВА



13www.ombudsman.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

Народниот правобранител, следејќи ја состојбата со остварувањето на 
правото на детето на непречени лични односи и контакти со родителот со кого 
не живее, во услови на прогласена вонредна состојба ја информира Владата за 
реакциите на родителите во врска со неможноста да остварат контакти со нивните 
деца, во услови на вонредна состојба и обврската за почитување на мерката за 
ограничено движење. Меѓу другото, алармираше дека прогласената вонредна 
состојба се користи од родителот со кого детето/децата живее/ат како причина 
да ги ограничат, односно да не дозволат остварување на контактите на детето со 
родителот со кого не живее, со што се занемерува најдобриот интерес на детето.

Следствено, имајќи го предвид долгогодишното искуство и констатацијата 
дека  се врши повреда на правото на детето да расте со љубовта и грижата на 
двајцата родители, дури и кога истите не живеат заедно, Народниот правобранител 
препорача зголемена претпазливост и преземање на дополнителни мерки за заштита 
на правата на детето, укажувајќи Министерството за труд и социјална политика 
во соработка со надлежните органи и Центрите за социјална работа редовно да 
го следи начинот и динамиката на остварување на правото на лични контакти на 
детето со родителот со кого не живее и следствено соодветно да се реагира за 
заштита и непречено остварување на ова право на детето. 

САМО СО АПЕЛ НЕ ИМ СЕ ПОМАГА НА ДЕЦАТА ДА 
СЕ ВИДАТ СО ДВАЈЦАТА РОДИТЕЛИ

Ова го препорача Народниот правобранител на директорот на скопско оосновно 
училиште, по сознанијата дека дете-ученик од Мал групен дом, кое е запишано 
во ова училиште двапати  било преместувано од една во друга паралелка, а по 
трет пат се планира негов трансфер во друго училиште. Раководниот, наставниот 
и стручниот  кадар од училиштето се правдаа со проблематичното однесување на 
детето и немање ефект од мерките за негово прифаќање и приспособување, па  
сметаа дека единствено решение е тоа да биде преместено да следи настава во 
друго училиште.

По интервенција на Народниот правобранител детето остана во истото 
училиште и успешно ја заврши годината, но факт е дека ова не е изолиран случај. 
Неприфаќање има и на други деца со воспитно-социјални проблеми и ученици со 
нарушување во однесувањето, што укажува на присутност на некарактеристична 
состојба за образовна институција, кога се изнесуваат поплаки против овие деца, 
незадоволство и барања за нивно префрлување во други училишта, а при тоа нема 
посебни програми за работа и за поддршка на овие деца. 

ОДНОСОТ НА НАСТАВНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ  КОН 
ДЕЦАТА ОД МАЛИТЕ ГРУПНИ ДОМОВИ МОРА ДА СЕ ПРОМЕНИ
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Сомневајќи се дека предметот за исплата на надоместок како бранител, се 
крие во судските фиоки на Апелациониот суд во Скопје, адвокат побара помош од 
Народниот правобанител. Имено, нему иако како бранител му следувало надомест 
на трошоците кои ги направил, сепак долго време не добивал никаков одговор од 
судот за исплаќањето на истите.

Народниот правобранител, постапуваќи по поплаката на адвокатот утврди 
една нелогична ситуација - предметот постоеше во електорнскиот сиситем во судот, 
но не и на хартија. По расчистување на оваа нелогичност Народниот правобранител 
беше известен од Судот дека на адвокатот му се исплатени бараните трошоци.

СУДСКА НЕБУЛОЗА, ПРЕДМЕТОТ РЕГИСТРИРАН 
ЕЛЕКТРОНСКИ, НО НЕ И НА ХАРТИЈА

Ова од причина што ФПИО исто толку години не го плаќа неисплатениот износ 
за македонскиот дел од остварената пензија на граѓанинот на странскиот носител 
на пензиско осигурување, согласно склучениот Договор за социјално осигурување 
помегу Р.С.Македонија и Р.Словенија. Имено, словенечкиот фонд бара од маке-
донскиот да му биде исплатен во целост  неисплатениот дел од македонската 
пензија (зошто подносителот се води како пензионер во словенечкиот фонд), а 
Фондот за ПИО не постапува по нивните барања, на кој начин на подносителот на 
претставката цели четири години му се попречува правото на целосна исплата на 
старосна пензија. 

Народниот правобранител по конкретниот проблем презема дејствија спрема 
ФПИО веќе неколку години наназад, и секогаш  добива известувања дека постапката 
ќе добие соодветен тек, односно ќе се изврши целосна исплата на неисплатениот 
износ, но реално Фондот не ги презема потребните мерки и дејствија па исплатата 
тапка во место. 

ГРАЃАНИН 4 ГОДИНИ НЕ МОЖЕ ДА ГО ОСТВАРИ 
ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ЦЕЛОСНА ПЕНЗИЈА 

 Еден од клучните проблеми со кои затворскиот систем во РСМ се соочува 
е несоодветната здравствена заштита за осудените и притворените лица што се 
должи, пред се на недостигот на редовно вработен медицински персонал, недостиг 
на соодветна медицинска опрема, апаратура и медикаменти, а неретко проблем се 
јавува и во спроведувањето на осудените и притворените лица на специјализирани 
медицински прегледи во соодветни здравствени установи. Со оглед дека ова 
е констатација неколку години наназад, несомнена е потребата од сериозно 
разгледување на проблемот и негово итно решавање на највисоко ниво.

НЕЦЕЛОСНА И НЕСООДВЕТНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 
НАТАМУ Е ПРОБЛЕМ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
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Постапувајќи по конкретни предмети, а и во непосреден контакт со граѓаните, 
Народниот правобранител нотира поплаки во однос на остварување на правото 
на инвалидска пензија, поточно определување на т.н. времена пензија до задол-
жителен контролен преглед.

Во врска со овој проблем, Народниот правобранител констатира дека граѓаните 
кои поднесуваат барање за ваков вид на пензија, според законски пропишаните 
правила на постапката задолжително се одјавуваат од страна на работодавачите, 
односно работниот однос им престанува.

Меѓутоа, со оглед на прописите кои налагаат, за оваа категорија граѓани 
секоја година да се врши контролен преглед, често во праксата се јавуваат случаи 
по овој преглед, комисијата да даде негативно мислење со што  тие се ставаат во 
незавидна финансиска положба. Имено, покрај тоа што остануваат без пензија и 
се задолжуваат да ги вратат средствата кои ги добивале на име времена пензија, 
тие без каква било своја вина практично се оставаат без средства за егзистенција 
бидејќи не постои основ да се вратат на работа.

Во насока за надминување на овој проблем, Народниот правобранител ја 
информира Владата и предложи во рамките на овластувања да преземе мерки на 
начин што ќе побара законски измени со кои на овие граѓани ќе  им се овозможи да 
им мирува работниот однос во случај кога им се исплатува времена пензија.

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ КОНСТАТИРА АПСУРД ВО 
КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА

Системскиот пропуст (начинот на ажурирање на избирачкиот список), кој со 
години на илјадници граѓани неоправдано им го кршеше уставно загарантираното 
право на глас, а за кој и Народниот правобранител со години алармираше и во 
неколку наврати доставуваше посебни извештаи до Владата и Собранието на 
Република Северна Македонија, во 2020 година конечно е надминат.

Имено, со последните измени на Изборниот законик од Избирачкиот список 
веќе нема да се бришат лицата на кои важноста на личните карти или патните 
исправи, ќе им истече во периодот по распишувањето на изборите иако истите во 
меѓувреме извадиле нови или ги обновиле старите. Сега сите овие лица ќе останат 
на Избирачкиот список, а нема да може да гласаат единствено ако на денот на 
гласањето немаат вежечки лични карти или патни исправи.

Во насока на имплементација на препораките на Народниот правобранител е 
и воведување на законска обврска за надлежните институции, на затворениците, 
како и на оние што се во притвор, да им обезбедат навремено информирање за 
остварување на избирачко право и за можноста за вадење на нови лични карти. 
Конкретно, констатација на Народниот правобранител беше дека 30 до 50% од 
лицата кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, не можеа да 
гласаат од причина што не се запишани, односно ги нема на Избирачкиот список 
поради немање валидни лични карти. Исто така, сега на сите лица кои се сместени 
во установи за вонсемејна грижа, ДИК е должна по нивна пријава да им обезбеди 
услови да гласаат во истите.

НАДМИНАТ СИСТЕМСКИОТ ПРОПУСТ ВО ВРСКА СО НАЧИНОТ НА 
АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК



16

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Голготата на граѓанка од Скопје, која речиси четири полни години чекала  да 
го добие решението од Министерството за труд и социјална политика во врска со 
барањето за добивање паричен надоместок за помош и нега на друго лице, заврши 
дури откако се обрати до канцеларијата на Народниот правобранител.

Приказната почнува во 2015 година, кога таа се обратила до Јавната установа 
Меѓуопштиски центар за социјална работа за град Скопје – Чаир за остварување 
право на паричен надоместок за помош и нега на друго лице. Притоа, откако била 
одбиена од страна на Центарот, во 2016 го искористила правото на жалба до 
Министерството за труд и социјална политика, од каде пак речиси четири години 
не добила никаков одговор. Нејзините упорни обиди од Центарот да добие каков 
било одговор за нејзиниот предмет, биле безуспешни бидејќи постојано и било 
кажувано „обратете се повторно телефонски или дојдете лично“.

Кон крајот на минатата година, граѓанката се обрати до Народниот правобра-
нител, кој за овој случај од Установата доби контрадикторни и апсурдни одговори. 
Со цел негово конечно разрешување, Народниот правобранител го искористи 
законското право и до директорот на односниот Центар, достави Информација 
за попречување на неговото работење и оневозможување на остварувањето на 
правата на странката.

По ваквата интервенција, решението кое од Министерството за труд и соци-
јална политика било донесено уште во 2016 година и со кое е одбиена жалбата на 
подносителката, уредно е доставено до странката во август 2020 година, со што и 
е овозможено после цели четири години, да може во понатамошна правна постапка 
да бара остварување на ова право.

За сите констатирани неравилности и административни пропусти по однос на 
овој случај, останува обврската на раководните лица во Министерствто за труд и 
социјална политика, да ги преземат потребните дејства за утврдување на соодветна 
одговорност.

СО ПОМОШ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОСЛЕ 
ЧЕТИРИ ГОДИНИ СТРАНКА ДОБИ РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛБА

Народниот правобранител утврди директна дискриминација по основ на боја на 
кожа и етничка припадност кај лице од Скопје, кон кое со погрдни зборови и крајно 
омаловажувачки се однесувале контролори на Јавното сообраќајно претпријатие - 
Скопје (ЈСП) при контрола на билети за превоз. Имено, ова лице се пожали дека во 
преполн автобус контролорите само нему му побарале на увид билет, а на неговата 
забелешка зошто така постапуваат добил одговор „така сакаме“.

Предвид на таквата состојба, Народниот правобранител од раководството на 
ЈСП побара да биде спроведена соодветна постапка за утврдување одговорност 
за посочените контролори, по што од страна на ЈСП, по преземените мерки за 
испитување на случајот прифатено е укажувањето, и со поединечни одлуки на 
истите им се изречени парични казни за сторена дисциплинска неуредност.

ПО ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ИЗРЕЧЕНА Е 
ДИСЦИПЛИНСКА КАЗНА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈСП „СКОПЈЕ“
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Намерата на државата да им помогне на учениците во средното образование 
и редовните студенти полесно да ја надминат корона кризата, за одреден број од 
нив се претвори во голгота за да ги добијат платежните картички/финансиската 
помош. Имено иако согласно одредбите од соодветната Уредба со законска сила 
на Владата, сите средношколци и редовни студенти, требаше да добијат платежна 
картичка, сепак таквото право не го остварија (особено од Правниот факултет во 
Скопје).

Народниот правобранител постапувајќи по претставките, а врз основа на 
околностите на секој поединечен случај, како и приложените и обезбедените факти 
и докази во текот на постапката, констатира состојба на повреда на правата на овие 
лица. Конкретно, скоро за сите овие лица, кои неспорно се учесници во формалното 
средно или високо образование (редовни студенти), со наполнети 16 години и не 
постари од 29 години на одредениот датум, Народниот правобранител од Владата 
и другите надлежни институции (кои меѓусебно си ја префрлаат одговорноста за 
пропустите во службената евиденција која треба да ја водат и навремено да ја 
ажурираат), воопшто не доби образложение кои услови од Уредбата тие не ги 
исполнуваат и следствено на тоа, зошто не треба да добијат платежна картичка/
финансиска помош.

Во случаите пак, каде приговорите на овие лица се одбиени, Народниот 
право-бранител утврди дека истото е направено само од формален аспект бидејќи 
во „терк“ одговорите не е содржано какво било образложение зошто е постапено 
на таков начин, ниту е дадена правна поука, за начинот, постапката и органите 
каде тие може да обезбедат натамошна заштита на нивните права и легитимни 
правни интереси. Воедно, неспорен факт е и дека по секој поединечен приговор 
од Генералниот секретаријат на Владата не се извршени никакви дополнителни 
проверки преку субјектите кои ги изготвувале соодветните листи на корисници 
(Министерството за образование и наука/средните училишта/факултетите) во 
поглед на правилното утврдување на околноста дали лицата навистина се или не, 
ученици во средното образование или редовни студенти.

Неправдата не е отстранета ниту со донесувањето на Законот за финансиска 
поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право 
на социјална сигурност на стари лица, малади лица, самохрани родители, деца 
без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во 
културата, филмски работници и естрадни уметници, затоа што дел од овие лица, 
повторно не беа опфатени во листите за добивање финансиска помош.

СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ ОСТАНАА БЕЗ ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИЧКИ/ ФИНАНСИСКА ПОМОШ
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Нехуманото, непрофесионалното и нестручното однесување на службените 
лица од Управата за водење на матични книги создаде апсурден преседан - младо 
лице кое завршува средно училиште и треба да се запише на факултет, сè уште 
нема извод на родени.

Лицето Т.С., роден 2002 година во Скопје, во државна болница, кој има 
завршено основно образование и е одличен ученик-матурант во средно училиште  
во Скопје, нема извод на родени и сè уште води долгогодишна и тешка битка со 
Управата за водење на матични книги во Скопје.

Овој случај Народниот правобранител пред две години го оцени како 
најфлагрантена повреда на основните човекови права од страна на органите на 
државната админситрација, а поради оваа тежина случајот неколку пати беше 
објавен и во средствата за јавно информирање. 

За „одврзување“ на овој гордиев јазол, Народниот правобранител ги употреби 
сите механизми и средства кои според законот му стојат на располагање -веднаш 
по приемот на претставката во 2018 година, од кога констатираше повреда на 
основните човекови права на ова младо лице, интензивно, во неколку наврати, пред 
надлежните институции-Управата за водење на матичните книги и Министерството 
за правда и надлежните функционери укажуваше дека во конкретниот случај има 
доволно докази и елементи за упис во книгата на родени. Укажа дека 19 годишникот 
не е фантом, тој постои, роден е во Скопје каде и се школува, каде живее со 
неговите родители и неговата постара сестра и постар брат кои поседуваат лични 
документи и државјанство на Република Северна Македонија, и добро е интегриран 
во општеството. Народниот правобранител укажа дека позитивните прописи во 
Република Северна Македонија во ниту еден случај не предвидуваат ситуација на 
незапишување на дете, ниту како исклучок, и побара при уписот на младото лице 
да се следи праксата на уписот на неговата постара сестра и постариот брат.

Напорите, укажувањата и мислењата на Народниот правобранител за 
остварување на правото за упис на ова лице во матична книга на родени не 
беа прифатени од страна на матичните служби во Скопје, а ниту од страна на 
Директорот на Управата, за што Народниот правобранител со посебен извештај, во 
две наврата  ги информираше и министрите за Правда, како надлежни функционери 
на министерството под чија надлежност спаѓа и Управата за водење на матичните 
книги. Информациите на Народниот правобранител поднесени до двајца министри 
за правда (поранешниот и актуелниот), не наидоа на слух за разрешување на овој 
долгогодишен проблем, напротив наидоа на бирократски и паушален одговор, во 
ссмисла дека се обратиле до Директорот на Управата за водење на матичните книги 
и дека по добивање на одговорот Народниот правобранител дополнително ќе биде 
известен. 

Од подносителот на претставката, Народниот правобранител беше известен 
дека Управата за водење на матични книга во Скопје донела негативно Решение 
за неговиот упис, за што веќе е приложена жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен.

Народниот правобранител и во овој Годишен извештај останува на 
констатацијата дека Управата за водење на матични книги особено, Одделението 
во Скопје немаат кадровски, професионални и стручни капацитети за соодветно 
спроведуваање на законите и не покажуваат никаква подготвеност и сервисна 
ориентација кон остварување на основните човекови права на граѓаните. „Тесно“ 
ги интерпретираат законите и не се во состојба да ги разрешат поспецифичните 
случаи, барајќи „посебен закон за секој посебен случај“.

ПРОДОЛЖУВА ДОЛГОГОДИШНАТА БИТКА НА 
СКОПСКИОТ МАТУРАНТ ЗА УПИС ВО КНИГА НА РОДЕНИ
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СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ И ЗАШТИТА

Остварувањето на правата на граѓаните во социјален ризик, особено во услови на нов 
начин на работа на органите, поради пандемијата, во овој извештаен период се одвиваше 
отежнато. Центрите за социјална заштита и второстепениот орган за одлучување по жалби 
во врска со права од социјална заштита и социјална сигурност на граѓаните, вклучително 
и надлежната комисија при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не можеа во 
законските рокови да одлучуваат по барањата на граѓаните, со што директно беа загрозени 
правата на граѓаните во ризик, и беше отежната и онака тешката состојба за егзистенција. 

Во оваа област, во извештајниот период беа оформени 142 предмети, а според про-
блематиката на доставените претставки најбројни беа претставките за одолжување на 
постапките по поднесено барање за остварување на право  од социјална заштита, особено 
правото на гарантирана минимална помош по основ на промени во здравствената состојба и 
правото на помош и нега од друго лице, а поплаки имаше и за непочитување на законските 
рокови за одлучување по поднесена жалба и за повреда на правото на социјална сигурност 
за старите лица. 

Иако во услови на прогласена пандемија, сепак граѓаните (некои лично, а во најголем 
број по електронски пат или телефонско јавување) бараа информации за начинот на 
остварување на права на парична помош од социјална заштита и обезбедување на социјални 
услуги и други мерки утврдени со Законот за социјалната заштита.

Народниот правобранител, веднаш по прогласувањето на вонредната состојба достави 
Препорака до Владата укажувајќи на ранливоста на оваа категорија граѓани, со цел да се 
земат предвид при донесувањето на какви било мерки кои директно или на индиректен 
начин може да се одразат на егзистенцијата и остварувањето на правата на граѓаните, 
односно семејствата/домаќинствата во социјален ризик. 

Од друга страна, во насока на заштита на правата на граѓаните, Народниот право-
бранител постапувајќи по претставките преземаше мерки спрема центрите за социјална 
работа, Министерството за труд и социјална политика, Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Република Северна Македонија, а во случаите на констатирана 
повреда на правата укажуваше, препорачуваше и даваше мислење за преземање на 
соодветни дејствија и мерки, сè со цел непречено остварување на правата на граѓаните. 

ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ 

ПРАВА ПО ОБЛАСТИ
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Онаму каде што тоа беше можно поради мерките од КОВИД - 19, Народниот правобранител 
заради правилно и целосно утврдување на фактичката состојба по поднесените претставки 
вршеше непосредни увиди, при што не секогаш можеше да изврши целосен увид во 
постапувањето на органот и да ги добие сите податоци, поради недостиг на соодветна 
евиденција или затоа што предметот не можеше да се пронајде, а поради нецелосно водење 
на евиденција за предметот/ите, не можеше  ниту да се утврди каде се наоѓа и во која фаза 
е постапката. 

Констатација нотирана и оваа извештајна година е недоволната кадровска екипираност 
и техничка опременост во Центрите за социјални работи што се одразува на ефективното 
и ефикасно постапување по барањата на корисниците на социјална заштита, а значителен 
проблем кој ја попречува работата на центрите за социјална работа е честата промена на 
службените лица од еден во друг центар. 

Заради надминување на овие проблеми, а со цел обезбедување брза и ефикасна 
заштита на правата на граѓаните и добивање брзи и правилни информации за текот на 
постапките по поднесените барања, Народниот правобранител достави укажувања до 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град-Скопје со предлог да се изнајдат 
соодветни решенија во поглед на ажурирање на предметите по поднесените барања и 
надминување на неповолната социјална положба на социјално загрозените граѓани, а 
паралелно за проблемите го информираше и надлежното Министерство за труд и социјална 
политика.

Во врска со незадоволството на граѓаните од донесените одлуки на првостепениот орган,  
и укажувањата дека не е целосно и правилно утврдена фактичката состојба, Народниот 
правобранител, со оглед дека нема надлежност да ги укине, менува или поништи ваквите 
решенија ги советуваше граѓаните да поднесат жалба до надлежниот второстепен орган, 
а во случаите кога граѓаните го прифаќаа таквиот совет ја продолжуваше постапка пред 
второстепениот орган, со соодветни укажувања и доставување на докази заради целосно и 
правилно утврдување на фактичка состојба и остварување на право на граѓанинот/ите, кои 
по негова интервенција ги остваруваа правата. 

Народниот правобранител, констатира проблем кој несомнено трае долг временски 
период, со што се врши повреда на правата на овие граѓани од причина што истите подолг 
период (повеќе месеци,па и години) не можат да го остварат правото на гарантирана 
минимална помош, затоа што од страна на надлежната комисија за оцена на работната 
способност при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не се врши преглед, 
а следствено и надлежните центри за социјална работа не се во можност да одлучат по 
барањата на граѓаните.

Постапувајќи по конкретни случаи со кои се потврдува горенаведеното, Народниот 
правобранител првично побара објаснување и информации од Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, месно надлежните центри за социјална работа, како и Министер-
ството за труд и социјална политика, меѓутоа, и покрај повеќето интервенции за постапување 
и донесување на потребниот Наод и мислење врз чија основа Центарот треба да донесе 
одлука, од страна на надлежната комисија за давање наод и мислење нема значителни 
промени во таа насока.

Имено, од страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување беше известен 
дека  поради настанатата состојба со КОВИД - 19, а со оглед дека се работи за најранлива 
категорија на осигуреници, Комисијата за оцена на работната способност во интерес на 
здравствената состојба на овие осигуреници не е во состојба да врши непосредни прегледи 
на подносителите заради правилно утврдување на нивната здравствена состојба и да 
донесува наод,оцена и мислење се до надминување на состојбата. Воедно, беше известен 
дека Комисијата за оцена на работна способност работи во еден состав од двајца лекари 
и истата комисија донесува наод, оцена и мислење и за правата од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување, како и за правата од Законот за социјална заштита.

Народниот правобранител за овој проблем достави посебни информации до Мини-
стерството за труд и социјална политика и Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
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со укажување дека непостапувањето на Комисијата доведува до повреда на принципот на 
социјалната заштита, како и попречување на работата на Народниот правобранител во 
заштита на правата на граѓаните. Меѓутоа, наместо ефикасно решение за проблемот со кој 
несомнено се повредуваат правата на граѓаните на кои им е онезвоможено остварување 
на правото на помош имајќи ја предвид здравствена состојба, односно (не)способноста за 
работа, Министерството за труд и социјална политика го извести Народниот правобранител 
за работи кои се општо познати, а тоа е дека со донесување и стапување на сила на Законот 
за социјалната заштита од мај 2019 година, согласно член 29 став 6 неспособноста за работа 
за лицата се утврдува со наод, оцена и мислење од стручна комисија за утврдување на 
неспособност за работа формирана при Фондот за пензиското и инвалидското осигурување 
на Република Северна Македонија, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување. 

Следствено, Секторот за социјална заштита дописот доставен од страна на Народниот 
правобранител во кој се укажува на потребата од преземање мерки за решавање на 
проблемот со кој се соочуваат над 1000 граѓани корисници на социјална заштита само го 
препрати на надлежност до Секторот за пензиско и инвалидско осигурување.

Со оглед дека од доставените одговори (од Фондот за пензиското и инвалидско 
осигурување и од Министерството за труд и социјална политика) Народниот правобранител 
не можеше да утврди дека се преземаат сериозни мерки за надминување на проблемот кој 
ги попречува граѓаните во остварување на утврденото право со закон иако се во тешка 
здравствена и материјална состојба. При тоа, не е видливо дека е посветено внимание 
на неговите укажувања за потребата од соработка помеѓу овие органи со цел заеднички 
да се изнајде најсоодветно решение за надминување на ваквата состојба со Комисијата, 
без притоа да им се нанесе штета на граѓаните во однос на пристапот и остварувањето на 
правата гарантирани со Законот за социјалната заштита, ја информира Владата на Република 
Северна Македонија. Притоа, достави Мислење во кое изнесе дека несомнено констатира 
повреда на правата на граѓаните поради нефункционирање на орган кој со закон е утврдено 
дека треба да донесе Наод, оцена и мислење за работната способност на граѓаните, што 
пак, е потребно за да може друг орган односно Центарот за социјална работа да одлучи по 
поднесено барање од страна на корисници на гарантирана минимална помош од членот 29 
од Законот за социјалната заштита. Исто така, укажа дека поради нефункционалноста на 
надлежната комисија се зголемува социјалниот ризик, како и сиромаштијата кај ранливите 
групи граѓани, при што не само што не се испочитувани законските рокови, туку и не е 
одлучено по барањата на граѓаните во еден разумен период иако станува збор за лица кои 
се во тешка здравствена и социјална состојба.

Народниот правобранител, во овој контекст укажа без одлагање да се преземат мерки 
заради утврдување на точната бројка на граѓани кои чекаат Наод, оцена и мислење заради 
продолжување на постапката за остварување на право на ГМП, и следствено да се изнајде 
решение за надминување на ваквата состојба, без притоа да се нанесе штета на граѓаните 
во однос на пристапот и остварувањето на правата гарантирани со закон, односно без да се 
префрла одговорноста кај едниот, односно другиот орган.

Народниот правобранител побара Владата сериозно да го разгледа наведениот 
проблем и без одлагање, согласно надлежностите да ги преземи потребните мерки заради 
надминување на проблемот и непречено остварување на правата на граѓаните.  

Инаку, постапувајќи по претставки во врска со правото на социјална сигурност за 
старите лица, Народниот правобранител во неколку случаи утврди дека на граѓаните им 
се одбиваа барањата од страна на надлежните центри на социјална работа, затоа што 
Министерството за внатрешни работи службено по електронски пат доставуваше податоци 
кои всушност не ја претставуваат реалната состојба во врска со постојаното место на 
живеење на подносителите. 

Во таквите случаи Народниот правобранител постапуваше спрема месно надлежните 
центри, но и спрема Секторот за управно надзорни работи при Министерството за внатрешни 
работи, со укажување правилно да се утврди периодот на живеење за определно лице, и 
при доставување на овој податок до центрите за социјална работа да не се раководи само од 
последната издадена, односно важечка лична карта, затоа што и во случај ако граѓанинот 
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навремено не ја продолжил истечената лична карта, не значи дека истиот го прекинал 
постојаното живеење во државата. По интервенциите на Народниот правобранител одреден 
број од подносителите успеаа да ги остварат нивните права.

До Народниот правобранител иако во помал број, беа доставени претставки, во 
кои се укажуваше на непостапување на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен подолг период, и по преземените 
мерки нотира дека органот не можеше да постапува поради некомплетна документација за 
која навремено се бараше доставување на документи од надлежниот центар за социјална 
работа. Во ваквите случаи, пооделно за секој предмет, Народниот правобранител, заради 
ажурирање на постапката со очигледниот застој во донесувањето на второстепените 
одлуки по жалбите на граѓаните-подносители на претставки, континуирано доставуваше 
укажувања до Центрите за социјална работа, по што продолжуваше постапката пред 
надлежната второстепена комисија. 

• Министерството за труд и социјална 
политика да спроведе анализа на 
состојбите во Меѓуопштинските центри 
за социјална работа и следствено 
да преземе мерки за доекипирање 
на центрите со соодветни и стручни 
лица и технички да ги опреми заради 
непречено и навремено исполнување 
на законските надлежности.

• Владата на Р.С.Македонија во 
соработка со Фондот за пензиското 
и инвалидското осигурување и 
Министерството за труд и социјална 
политика сериозно да го разгледа 
проблемот со работата односно 
бројниот состав на Комисијата за оцена 
на работна способност, и без одлагање 
да ги преземе потребните мерки 
заради надминување на проблемот 
заради непречено остварување на 
правата на граѓаните.

• Да се воспостави ефикасна 
соработка помеѓу првостепените 
и второстепените органи 
(Меѓуопштинските центри за социјална 
работа и Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор 
степен)  кои одлучуваат за правата 
на граѓаните од социјална заштита, 
со цел почитување на роковите за 
донесување одлука предвидени во 
Законот за социјалната заштита и 
Законот за општата управна постапка.

• Кадровската неекипираност, 
техничката (не)опременост, како и 
честата промена на службените лица 
од еден во друг центар за социјални 
работи, чести причини за неневремено 
постапување по барањата на граѓаните 
во ризик и отежнато остварување на 
права од социјална заштита. 

• Комисијата за оцена на работна 
способност при Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување работи 
само во еден состав од двајца лекари, 
во кој состав не успева навреме да 
издаде Наод, оцена и мислење, што е 
предуслов за натамошно постапување 
на месно надлежните центри по 
барањата на граѓаните кои се во тешка 
здравствена, но и социјална состојба.

• Ненаваременото доставување на 
потребните списи за одлучување 
по жалба од страна на Центрите 
за социјална работа неосновано ја 
одолжува постапката пред Државната 
комисија за одлучување во управна 
постапка, а штетата ја трпат граѓаните.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки
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Остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување на граѓаните 
претставува непосредна примена на уставната одредба за социјална заштита и социјална 
сигурност, заснована на начелата на солидарност и правичност. Иако станува збор за право 
со егзистенцијално значење и покрај функционирањето на пензискиот систем во услови на 
пандемија неспорна е констатацијата дека граѓаните своите права во областа на пензиското 
и инвалидското осигурување ги остваруваат со потешкотии, особено поради долгото траење 
на управните постапки. 

Оваа година беа поднесени 109 претставки што е благо намалување на бројот на 
претставки од претходната година (145).Притоа, најголемиот број се поплаки на граѓаните 
за долгото траење на постапката пред надлежните органи, особено пред второстепениот 
орган, односно пред Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен, но забележани се и состојби на инертност кај Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување при утврдувањето на старосната пензија на апликантите. 

Застојот во постапувањето пред споменатата  комисија и Фондот се должи и на фактот 
дека присутната пандемија го попречуваше ефективното функционирање на целокупниот 
систем, но неспорно е дека остварувањето на правото на пензија или правото на инвалидност 
е егзистенцијално прашање кое не трпи одлагање. Инаку, за долготрајноста на постапките 
и натаму влијае ненавременото 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. Во овој правец 
недопустливо е со месеци да се комплетираа предметите, или поради инертноста на органите 
временските рокови определени со закон да бидат пробиени.

Во извештајната година, со оглед на се уште присутниот проблем со времената 
инвалидска пензија Народниот правобранител формираше предмет по сопствена иницијатива 
и преземаше дејствија како спрема Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, така 
и спрема Министерството за труд и социјална политика.  Констатација е дека проблемот 
настанува кога по извршениот преглед врз основа на Наод и мислење, Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување донесува решение со кое се определува времена инвалидска 
пензија, со задолжување граѓанинот по една година да се јави на контролен преглед. 
По добивањето на таквото решение за т.н. времена пензија на граѓанинот му престанува 
работниот однос и работодавачот врши негово одјавување од работа.  Меѓутоа, по 
контролниот преглед, во пракса се јавуваат ситуации на негативен наод и мислење, 
различен од првичниот, врз основа на кој граѓанинот времено го користел правото, па така, 
на граѓанинот кој добивал инвалидска пензија,  истата му се укинува и се задолжува да ги 
врати исплатените парични средства. Од  друга страна, граѓанинот не може да се врати на 
работа, со оглед дека работниот однос претходно му престанал по основ на остварено право 
на инвалидска пензија, односно т.н. времена пензија.

Поради ваквата ситуација во насока на надминување на оваа појава, Народниот 
правобранител препорача по обезбедувањето на податоци од Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување и спроведување на целосна анализа на проблемот и последиците 
во пракса, од страна на Министерството за труд и социјална политика да се пристапи 
кон измена и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, што беше 
прифатено, со известување дека во некоја од следните измени на законот попрецизно ќе се 
уреди и времената пензија.

Оваа година беа поднесени претставки за остварување на правото на пензија врз основа 
на примена на  билатерални договори. Во овие предмети граѓаните бараа преземање на 
дејствија од страна на Фондот за засметување на сразмерен дел од пензијата за времето кога 
работеле во странство. Во овие предмети Народниот правобранител од Фондот за пензиско 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
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и инвалидско осигурување бараше континуирано да се обраќа до надлежните пензиски 
органи на странските држави, но исто така Народниот правобранител во конкретни предмети 
со замолница се обраќаше за забрзување на постапките преку омбудсман институциите на 
странските држави.

Исто така, како и претходните години имаше и претставки во кои граѓаните бараа 
правна помош за примена на прописите од областа на пензискиот систем.

• Да се почитуваат законските рокови 
за одлучување по барањата на граѓа-
ните за остварување на правото на 
пензија, со поажурно и поефикасно 
постапување.

• Унапредување на соработката и 
комуникацијата на надлежните органи 
за да се комплетира документацијата 
во предметите по кои треба да се 
донесе навремена одлука. Во оваа 
насока би било корисно востановување 
на електронска комуникација помеѓу 
органите.

• Граѓаните бавно и неефикасно ги 
остваруваат правата од областа 
на пензиското и инвалидското 
осигурување со непочитување на 
законските рокови за донесување 
на одлука од страна на надлежните 
органи.

• Поради отежната соработка помеѓу 
органите се одлага постапувањето 
особено во случаи кога е потребно 
комплетирање на документацијата, 
односно присутна е несоработка 
помеѓу органите што е една од 
главните причини за застојот во 
постапувањето.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

Здравствена заштита на граѓаните во изминатата година се остваруваше во услови 
на КОВИД 19, кога поради присутната пандемија здравствениот систем функционираше 
во вонредна состојба. Притоа, беа одложувани здравствените услуги кои не се од итен 
карактер, односно не беа животно загрозувачки што секако се одрази на намалениот број 
на предмети од оваа област, а секако и на здравјето на граѓаните. 

Бројот на поднесените претставки оваа година (53) во однос на претходната бележи 
значително намалување (за 50%), меѓутоа проблемите со кои се соочуваат граѓаните и 
покрај пандемијата од вирусот КОВИД 19, се речиси идентични како и претходните години. 
Поради тоа со право може да се констатира дека не е забележан позитивен исчекор во 
пристапот до правата на здравствената заштита и здравственото осигурување. 

Со прогласувањето на вонредната состојба од страна на Претседателот на државата 
во услови на пандемија, од страна на Владата на РСМ во континуитет беа донесени повеќе 
Уредби со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита, Законот за 
здравствено осигурување и Законот за заштита на населението од заразни болести. Исто 
така, беа донесени и бројни протоколи како неопходен предуслов за функционирање и на 
здравствениот систем во услови на пандемија. Донесувањето и спроведувањето на овие 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
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прописи Народниот правобранител ги следеше на дневна основа за што беа подготвувани 
и (интерни) извештаи.

Во овој контекст, во работата на Народниот правобранител беа присутни неколку 
предмети поврзани со пандемијата, кои се однесуваа на ненавремено добивање на акт 
за изолација, и со заштитата на правата на хронично болните лица и нивниот пристап 
до документи и институции. Во сите случаи Народниот правобранител преземаше итни 
неодложни дејствија и со свои мислења на надлежните институции им укажуваше на 
потребата од поефикасно и потранспарентно дејствување, сè со цел граѓаните да не трпат 
штета поради новонастанатата состојба.

Во однос на функционирањето на здравствениот систем во услови на пандемија иако, 
постојниот медицински персонал континуирано настојуваше да укаже навремена заштита 
на пациентите, сепак овој систем покажа слабости особено во недоволниот просторен 
капацитет и недостаток на кадровски потенцијал.

Од друга страна во 2020 година повторно се доставуваа претставки за остварувањето 
на правата за здравствена заштита и здравствено осигурување поврзани со обезбедувањето 
на основните гинеколошки здравствени услуги и партиципацијата, поплаки за мал опфат 
на пациенти со хормонално заболување и сл. 

Имено, проблемот со партиципацијата за здравствени услуги, присутен и во изминатите 
години и  оваа година е карактеристичен во случаите кога пациентки (најчесто од ромската 
заедница) 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. Ваквата состојба, која се провлекува од година во година 
упатува на неопходноста од засилени контроли од страна на Фондот за здравствено 
осигурување имајќи предвид дека наводите за незаконска наплата се однесуваат за 
исти приватни здравствени установи и затоа доколку тие имаат договор за користење на 
средства од Фондот, а се потврдат наводите за незаконска наплата, задолжително, треба 
да бидат санкционирани.

Во овој контекст, како и претходните години Народниот правобранител смета дека 
надлежните институции треба дополнително да ги потсетат гинеколошките ординации 
кои пациентки и од кои здравствени услуги се ослободени од партиципација, а секако и 
дополнителна едукација на медицинскиот персонал за примената на Програмата за активна 
здравствена заштита на мајки и деца би била од голема корист.

Во извештајната година повторното не функционираше гинеколошката ординација 
во општината Шуто Оризари, што како проблем Народниот правобранител го следеше 
по сопствена иницијатива, за што презеде повеќе дејствија спрема Министерството за 
здравство и ЈЗУ Здравствен дом Скопје што резултираше со склучување на договор за 
закуп на просторот со специјалист - гинеколог како предуслов за функционирање на 
гинеколошката ординација која до изготвување на овој извештај не отпочна со работа.

Инаку, оваа година значително беше намален  бројот на претставки кои се однесуваат 
на проблемот со долгото траење 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. 

Народниот правобранител постапуваше по два предмета поднесени од здруженија на 
граѓани, и тоа од Асоцијацијата за цистична фиброза на РСМ и Здружението на родители на 
деца со ендокринолошки заболувања – Раст, и согласно изнесените наводи во претставките 
се залагаше за зголемување на бројот на пациенти кои се опфатени со лекарскиот третман 
на соодветните клиники со укажување до надлежните институции (клиниките и Фондот 
за здравствено осигурување) за подобро планирање и реализирање на финансиските 
средства.

Исто така, потребно е да се истакне дека и оваа година поради ненавременото 
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• Потребно е подготовка на стратешки 
документ за функционирање на 
здравствениот систем во услови на 
пандемија и епидемија од поголеми 
размери, при што соодветно ќе се 
планираат просторните капацитети, а 
следствено и соодветното екипирање и 
стручно зајакнување на кадарот.

• 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 подмирени со средствата на Фондот.

• Министерството за здравство час 
поскоро целосно да го заокружи 
проектот за повторно функционирање на 
гинеколошката ординација во општина 
Шуто Оризари.

• Поради состојбата со пандемијата 
се појавија повеќе слабости на 
здравствениот систем особено во 
недостаток на просторен капацитет во 
здравствените установи и во однос на 
кадровскиот потенцијал.

• Случаите на неоснована наплата 
на парични средства од страна на 
приватни гинеколошки здравствени 
установи за гинеколошки прегледи 
и лабораториски анализи кои се 
бесплатни укажува на потребата од 
итно преземање мерки за решавање на 
овој проблем. 

• Гинеколошката ординација во Шуто 
Оризари повторно не функционира, 
така што на пациентките од оваа 
општина им е оневозможено 
користењето на загарантираните права 
на здравствена заштита во време на 
бременост.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

постапување по барањата на Народниот правобранител беше подготвен посебен извештај 
и доставен до Владата на РСМ со цел преземање на дејствија и задолжување на органите 
да постапат без одлагање, а за преземените мерки да се извести Народниот правобранител 
во најкраток можен рок.

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19 и примената на неопходните 
заштитни мерки за нејзино сузбивање од 18 март 2020 година целосно го промени начинот 
на живот во сите области, што директно влијаеше и на положбата и благосостојбата на 
децата. 

Во услови на прогласена вонредна состојба неопходно беше да се следи начинот на 
кој се обезбедува грижа за детето, остварувањето на правото на лични односи и контакти 
со родителот со кого не живее, како се врши заштитата на децата од насилство, како во 
новите услови се остварува правото на образование и здравствена заштита, правото на 
одмор и слободно време, дали и на каков начин  е обезбедена стручна помош и поддршка 
на децата во стресни околности, односно како да им се обезбедат на децата остварувањето 
на сите други права.

Народниот правобранител, во овој извештаен период постапуваше по вкупно 148 
претставки (111 во областа права на детето и 37 за права на лицата со попреченост) 
и преку Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост ги следеше 
состојбите со остварувањето на правата на децата, деца/лица со попреченост, и имајќи ја 
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Во извештајната година повторно, најголем број поплаки во врска со правата на 
детето се однесуваа на правото на личните контакти на детето со родителот со кого не 
живее или со блиските роднини. За повреда на ова право на детето се интервенираше по 
вкупно 46 претставки, од кои повеќето беа доставени од страна на татковците (и тоа 24 
претставки), а 15 претставки беа доставени од мајките. Заштита на правото на видување 
со детето бараа и други  други членови на семејството. Статистиката за овие претставки 
покажуваа дека ова право не можеа или со потешкотии го остваруваа околу седумдесет 
деца (на возраст до 18 години).

Слабоста на системот во овој контекст особено стана видлив во услови на прогласена 
вонредна состојба во државата поради корона вирусот, кога зачестија јавувањата и 
реакциите на родителите во врска со неможноста да остварат контакти со нивните деца. 
Народниот правобранител ја информираше Владата за сознанијата дека поради воведениот 
полициски час, ограниченото движење на граѓаните, вклучително и децата, оневозможено 
е остварувањето на правото на детето непречено да остварува лични односи и непосредни 
контакти со родителот со кого не живее.

Иако од страна на Министерството за труд и социјална политика се апелираше 
родителите да соработуваат во остварување на ова право на детето, во пракса голем број 
родители, повеќе месеци не можеа да остварат лични и непосредни контакти(видувања) со 
сопствените деца  поради несоработката на родителот кај кого детето е доверено на чување. 
Имено, во овие случаи прогласената вонредна состојба беше користена како причина за 
ограничување на контактите на детето со родителот со кого не живее, несподелување 
информации во врска со состојбата на децата и сл.  со што другиот родител (кој не живее 
со детето) беше приморан да побара  известување од матичниот лекар на детето/цата, што 
несомнено е спротивно на најдобриот интерес на детето. 

Во установите за згрижување пак, беа забранети посетите на децата. 
Народниот правобранител ги поздрави апелите на надлежните органи за меѓусебна 

соработка на родителите во контекст на остварување на контактите на детето со родителот 
со кого не живее. Сепак, искуството и повеќегодишните констатации на Народниот 
правобранител за повреда на правото на детето да расте со љубовта и грижата на двајцата 
родители, дури и кога истите не живеат заедно, се доби впечаток дека едниот родител ја 
злоупотребува настаната состојба во насока на спречување на детето да остварува лични 
контакти со другиот родител, со образложение дека дејствува превентивно врз можните 
опасности по здравјето на детето, што беше  спротивно на најдобриот интерес на детето. 

Имајќи ја предвид настаната ситуација, Народниот правобранител препорача 
зголемена претпазливост и преземање на дополнителни мерки за заштита на правата на 
детето. Во овој контекст, укажа Министерството за труд и социјална политика преку месно 
надлежните центри за социјална работа редовно да го следат начинот и динамиката на 

Права на детето во семејството

предвид нивната ранливост укажуваше дека  истите  мора да бидат заштитени, гарантирани 
и остварени, па дури и во услови на вонредна состојба. 

Имено, веднаш по прогласувањето на вонредната состојба во државата, Народниот 
правобранител до Владата достави неколку Препораки кои се однесуваа на заштита на 
правата на детето и лицата со попреченост како ранливи категории граѓани, и остварување 
на овие права во услови на прогласена вонредна состојба. Потсетувајќи ги надлежните 
органи на обврската што ја имаат кон детето, а што произлегува од Конвенцијата за 
правата на детето и Конвенцијата за правата на лицата со попреченост за обезбедување 
почитување и остварување на правата на овие лица, Народниот правобранител укажа 
дека дури и во време на криза, односно пандемија, обврска на органите е да разгледаат, 
односно да имаат предвид како одредна мерка ќе влијае на децата и заштитата на нивниот 
најдобар интерес. 
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остварување на правото на лични односи и непосредни контакти на детето со родителот 
со кого не живее и следствено соодветно да се преземат потребните дејствија. Во однос 
на родителите кои се оневозможени во остварувањето на правата на лични контакти со 
детето/децата поради воведените ограничувања и ограниченото движење Народниот 
правобранител препорача да им се овозможи да ги земат децата и да ги вратат кај родителите 
со кого живеат согласно решенијата за видувања, а со почитување на протоколите за 
обезбедување на хигиенски и други стандарди на заштита.

Инаку, во врска со ова право на детето претставките до Народниот правобранител 
во најголем дел се поднесени од родители кај кои детето не е доверено на чување и 
воспитување, и од нивни блиски роднини, при што, како и во изминатите години воглавно 
се изразува незадоволство од надлежните Центри за социјална работа, укажувајќи на 
пасивност, односно ненавремено  преземање мерки и дејствија за овозможување на 
детето да има непречени односи и контакти со двајцата родители. Често, во претставките 
се укажува и на субјективност и пристрасност во постапувањето на стручните тимови, 
а неможноста на Центрите за социјална работа да ги надминат ваквите проблеми, 
особено необезбеденото реализирање на решенијата за видување донесени од нивна 
страна уште повеќе го зголеми револтот и незадоволството кај подносителите. Во врска 
со горенаведеното, во 17 случаи се бараше интервенција во однос на работата на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, 4 поплаки се однесуваа на  
Центарот за социјална работа Штип, по 3 поплаки беа доставени за Центарот за социјална 
работа во Кичево, Охрид и Радовиш, по 2 претставки за Центраот за социјална работа 
Струмица, Струга, Велес и Прилеп,  и по 1 претставка за центарот во Битола и Куманово.

 Во одговорите за ваквите поплаки од страна на стручните тимови се известуваше  
дека се преземени потребните процесни дејствија, со констатација дека проблемите 
(несоработка меѓу партнерите, високи конфликтни односи, одбивање на соработка од 
страна на родител и сл) се сè уште присутни и дека и натаму се преземаат дејствија. Најчесто, 
Народниот правобранител ја вклучуваше ЈУ Завод за социјални дејности за вршење надзор 
над стручната работа на центрите, а се бараше интервенција и од Секторот за испекциски 
надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита 
и заштита на децата при Министерството за труд и социјална политика.  

Констатациите при надзорот од надлежните органи, во некои од овие случаи за 
нецелосно утврдена фактичка состојба или неправилна примена на законот остава простор 
за сомнеж во професионалниот и стручниот капацитет на Центрите да постапуваат и 
одлучат во најдобар интерес на детето. Во таа насока, Народниот правобранител е на 
став дека е потребно почитување на правото на детето да биде со двајцата родители, 
согласно мислењето на детето и неговиот најдобар интерес, и одржување на континуирана 
соработка на надлежното Министерство со месно надлежните центри за социјална работа 
заради превенирање на штетните последици врз детето при појава на отпор за видување 
со родителот со кого не живее. Факт е дека  години наназад проблемите  во врска со ова 
право на детето се исти, непроменети, што  укажува на неопходна реформа во семејното 
законодавство (Законот за семејството) каде се регулирани најзначајните прашања за 
детето, а во кој закон сé уште не е изречно уреден најдобриот интерес на детето како 
основен принцип при носењето на одлуки од страна на надлежните органи кои треба да 
ги заштитат правата и најдобриот интерес на детето/цата. 

Постапувајќи по вкупно 21 претставка за заштита на правото на образование на 
детето, Народниот правобранител од содржината на претставките, како и континуираното 
следење на состојбите во оваа област констатира дека проблемите за кои се бараше 
интервенција се однесуваат за поголем број деца во образовниот процес. Имено, панде-
мијата од Ковид 19 наложи во учебната 2019/2020 година наставата да продолжи со 

Право на образование
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учење од далечина, кое продолжи и во првата половина на новата учебна 2020 година. 
Уште на почетокот на реализацијата на онлајн наставата учењето од далечина ги покажа 
слабостите. Образовните институции не беа целосно подготвени за далечинско учење, 
отсуствуваа развиени стандарди за е-учење како и национална платформа за поддршка за 
учење од далечина во основното и средното образование. Притоа, најпогодени од ваквата 
состојба беа учениците, особено оние во руралните средини, учениците од загрозените 
семејства, како и учениците со попреченост, за кои пак, уште повеќе беа потенцирани 
веќе постоечките проблеми во наставата со кои истите се соочуваат. 

Народниот правобранител уште на почетокот препорача Министерството за 
образо-вание и наука, како и другите надлежни органи во сферата на образованието и 
воспитанието на децата, континуирано да го следат начинот на учење преку интернет, 
со цел да се обезбедат гаранции за интеракцијата меѓу учениците и наставниците. Исто 
така, укажа да се преземаат мерки за обезбедување на потребната поддршка за децата и 
семејствата кои имаат ограничен или пак, немаат пристап до технологија или интернет, 
или пак немаат соодветна родителска поддршка, да се изнајдат достапни алтернативни 
решенија за да имаат корист од упатствата и поддршката што ја даваат наставниците, со 
што ќе се превенира состојбата  на нееднаквост меѓу децата. 

Следствено, во јули 2020 година достави мислење до министерот за образование 
и наука укажувајќи на потребата од изнаоѓање на системски решенија за надминување 
на гореспоменатите проблеми, преку добро осмислена платформа за учење со адекватно 
разработени наставни содржини од секој наставен предмет, на сите наставни јазици и 
за секоја возраст на учениците, со дополнително разработени наставни содржини за 
учениците со попреченост.

Понатаму, посочи на потребата од соодветна методологија со давање конретни 
насоки за наставниците за објективно оценување и следење на напредокот на учениците, 
обезбедување на потребната поддршка на семејствата во социјален ризик, како во однос 
на неопходните технолошки средства и опрема за следење настава од далечина, така и 
нивно поддржување во стекнувањето и развојот на дигитални вештини со кои ќе можат да 
им помогнат на своите деца. 

Народниот правобранител ги потсети надлежните органи дека за донесување на 
одлуки во врска со наставата во услови на далечинско учење треба да се бара широка 
консултација на сите засегнати страни (ученици, родители, наставници), како и стручната 
јавност и граѓанските организации. 

Народниот правобранител, пред почетокот на новата учебна година, во извештајниот 
период спроведе истражување за начините за реализиација на онлајн наставата во услови 
на пандемија од Ковид 19, во 72 училишта, преку Прашалник, на кој е доставен одговор 
од 64 училишта (36 основни и 28 средни). 

Главна цел на истражувањето беше да се утврди како се реализираше настава 
во услови на далечинско учење во редовните основни и средни училишта генерално, 
вклучително и на инклузираните ученици со попреченост. Истовремено, преку ова 
истражување Народниот правобранител сакаше да добие целосна слика за состојбата со 
онлајн наставата, односно кога училиштата започнале со реализација на ваквата наставата 
и кои едукативни платформи, односно кои начини и облици на електронска комуникација 
ги употребувале за контакт со учениците/родителите/старателите. Во однос на техничките 
аспекти целта беше да се анализира дали наставничкиот кадар располагал со ресурси и 
информатички познавања за спроведување на истата, дали и колкав е бројот на ученици 
кои поради објективни причини не можеле да ја следат онлајн наставата. Евалуиран 
беше и аспектот дали училиштата воделе е-портфолија за учениците, односно како ги 
евидентирале повратните одговори, вклученоста на родителите во учењето од дома, 
евентуални сознанија во однос на ефектот од онлајн наставата. Воедно, од училиштата се 
бараше да ги наведат предизвиците и проблемите со кои се соочиле учениците и нивните 
родители во периодот на реализирање на онлајн наставата. 

Таргетирајќи ги училиштата во кои има инклузирано ученици со попреченост 
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интенцијата на Народниот правобранител беше да согледа на кој/кои начин/и се 
реализираше онлајн наставата и ефектот од истата кај инклузираните ученици со 
попреченост. Следствено, во Прашалникот, засебен сет на прашања беа поставени  во 
врска со наведеното. 

Од анализата на добиените одговори од училиштата произлегува  дека со реализација 
на онлајн настава училиштата (и основните и средните) не започнале истовремено, 
користеле различни платформи за одржување онлајн настава и за електронска комуникација 
и контакт со учениците и нивните родители/старатели. Понатаму, наставниот кадар, и 
во основните и во средните училишта, во најголем процент само делумно располагал со 
ресурси и информатички познавања за спроведување на онлајн наставата. Во однос на 
можностите за следење настава, одговорите потврдија дека има ученици кои не биле во 
можност од објективни причини да следат онлајн настава, односно не сите ученици имале 
технички уреди и интернет за непречено следење на наставата. Од страна на училиштата 
се воделе е-портфолија, за евиденција на повратните одговори од учениците (нивните 
родители/старатели), при што основните училишта најчесто ги добивале на дневна или 
на неделна основа. Понатаму, учениците имале поддршка од дома за совладување на 
наставните содржини и активности, но не сите ученици имале можност да добијат исто 
ниво на поддршка во домот. Постојат и позитивни и негативни споделени мислења по 
однос на прашањето за ефектот од онлајн наставата, но општо мислење на учениците/
родителите е дека подобри ефекти има класичната настава.

Посебниот извештај, заедно со Мислењето  на Народниот правобранител во врска со 
наставата во услови на учење од далечина, доставен е до Министерството за образование 
и наука, со препораки во која насока треба да се преземат мерки за подобрување на 
квалитетот на образованието од далечина, како и на Концептот за развивање систем 
на образование од далечина  во основните и средните училишта во Република Северна 
Македонија.

Во оваа насока, Народниот правобранител позитивно го оценува уредувањето на 
образованието преку Концептот за развивање систем за образование од далечина во 
основните и во средните училишта, со оглед на огромното значење кое овој вид на настава 
го има воопшто, а особено во услови на пандемија од Ковид-19. Но, несомнено беше даден  
прекраток временски рок за јавна расправа по нацрт - верзијата на гореименуваниот 
документ, со оглед дека до почеток на новата учебна 2020/21 година остануваше нешто 
повеќе од еден месец, а се уште не беше јасно дали и како ќе започне претстојната 
учебна година односно на кој начин ќе се реализира наставата, а истата да биде целосна, 
ефикасна,  ефективна, и достапна за секое дете (ученик), без притоа да се загрози 
здравјето на учениците, но и вработениот кадар. 

Ваквиот став Народниот правобранител, јавно го презентираше и преку средствата за 
јавно информирање, доставувајќи за наведеното и посебна информација до Министерството 
за образование и наука.

Повреда на правото на образование на децата во основно образование, Народниот 
правобранител констатира и во постапувањето по предмет оформен по сопствена иници-
јатива, а во однос на содржина на учебник по македонски јазик за VI одделение. Имено, од 
непосредниот увид во споменатиот учебник утврди дека во текстот е содржан несоодветен 
пример за објаснување на трпеливоста, при што оцени дека содржината во текстот која 
имаше за цел да ја приближи до децата „трпеливоста“, воопшто не е соодветна за да се 
опише самиот поим, напротив, може не само да биде погрешно разбрано од децата туку 
и да поттикнува на насилство кај учениците, што секако воопшто не соодветствува со 
најдобриот интерес на детето, а со тоа и со процесот на образование и воспитание. 

Препорака на Народниот правобранител беше  учебникот да се изостави од наставниот 
процес, односно спорното четиво да не биде дел од наставната програма за учениците во 
VI одделение, а до сите основни училишта да се достави информација за отстранување на 
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Народниот правобранител интервенираше во вкупно 18 случаи на насилство врз 
дете во семејството, училиштето, или пак за насилство помеѓу децата, при што во два 
случаи постапуваше по сопствена иницијатива. Во претставките во кои се укажуваше на 
меѓуврсничко насилство на ученици од основните училишта, Народниот правобранител 
интервенираше пред Министерството за внатрешни работи, Општините и надлежните 
училишта, а воедно до Министерството за образование и наука достави укажување и 
препораки заради преземање на мерки за навремено превенирање и надминување на 
насилството во училиштата. 

Со оглед дека Народниот правобранител за наведената негативна појава има 
изготвено и Посебен извештај по спроведено истражување, со констатации и препораки, 
доставувајќи го овој извештај до министерот за образование, Народниот правобранител 
укажа на штетноста од игнорирање на насилството и на потребата од континуирано 
преземање мерки и активности, со активно вклучување на сите органи, како и родителите 
и самите ученици заради превенирање на насилното однесување кај децата.

Министерството за образование и наука, со цел превенирање на случаи на насилство, 
по интервенција на Народниот правобранител до градоначалниците на општините во 
Република Северна Македонија достави известување во кое е наведена потребата 
од известување на училиштата во нивна надлежност да ги применат препораките на 
Народниот правобранител од Посебниот извештај од спроведеното истражување за 
насилство  меѓу учениците во основните училишта, како и да се почитуваат одредбите од 
Законот за основното образование, а со цел навремено да се превенира меѓуврсничкото 
насилство, како и да се запазат целите на основното образование за развивање на свест 
и самодоверба кај ученикот за сопствената индивидуалност и одговорност за своите 
постапки да се обезбеди безбедна средина за образование на секое дете во училиштата. 

Следствено, Министерството го извести Народниот правобранител дека од страна 
на Бирото за развој на образованието е формирана Работна група за изготвување на 
подзаконски акт за постапката за пријавување и заштита на ученик-жртва на која било 
форма на насилство, залоупотреба или занемарување.

Понатаму, постапувајќи по претставка за малтретирање на ученик од страна на 
професор во кичевско средно училиште, а со оглед на тоа што случајот не беше пријавен 
до надлежните служби на училиштето ниту до директорот, по вклучување на Народниот 
правобранител и поднесено барање за испитување на случајот  беа преземени мерки, при 
што стручно-педагошката служба остварила разговор со професорот, класниот раководител, 
со учениците од паралелката, родителот и со детето-подносител на претставката, а во 
расчистување на случајот се вклучи и Државниот просветен инспекторат, кој на  барање 
на Народниот правобранител изврши вонреден инспекциски надзор во училиштето.

Врз основа на добиените сознанија од средствата за јавно информирање, за 
силување на малолетно девојче од страна на нејзин роднина, Народниот правобранител 
постапуваше по сопствена иницијатива за заштита на правата на малолетното дете во 
постапката пред надлежните органи, па имајќи ја предвид чуствителноста на случајот 
и сериозното загрозување на правата на детето во конкретниот случај, од страна 
надележниот Меѓуопштински центар за социјална работа беше побарано итно делување во 

Право на детето на заштита од насилство

четивото „Три добри совети“ од наставната програма по македонски јазик за VI одделение, 
како и таа информација да се објави на веб-страницата на Министерството. 

Овој пример на несоодветна содржина во учебник уште еднаш ја потврдува потребата 
од преземање мерки од страна на надлежните органи и Министерството за донесување на  
нова Наставна програма, во која најдобриот интерес на детето навистина ќе биде водечки 
принцип, а за што Народниот правобранител и претходно има укажано.
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правец на превземање на соодветни социјални заштитни мерки кон детето, но и нејзините 
родители и семејството. Покрај наведеното, се укажа на потребата од формирање на 
мултисекторски стручен тим со цел соодветно следење на случајот, обезбедување на 
психосоцијална поддршка и зајакнување на детето, советување за правата и постапките 
за остварување на истите, превенција за натамошна виктимизација на жртвата и сл. Исто 
така, постапуваше и пред надлежното обвинителство, кое пак, по неуспешните обиди за 
вршење на вештачење врз девојчето имајќи предвид дека истото ја изменило изјавата во 
текот на постапката, беше издадена уште една наредба за вештачење и повторен обид 
за проверка на наводите на детето, а по преземените мерки од страна на центарот, и 
родителот (мајката) на детето одлучи да соработува со институциите заради утврдување 
на фактичката состојба. 

Во случаите, во кои подносителите укажуваа на насилство врз дете во семејството 
во најголем број од претставките интервенциите беа насочени кон надлежните ЈУ 
Меѓуопштински центри за социјална работа заради испитување дали навремено се 
преземени мерки, и кои мерки се преземени заради спречување и заштита на детето 
од насилство, без оглед дали детето се јавува како директна или индиректна жртва, 
согласно постоечката правна регулатива за превенција, заштита и спречување од семејно 
насилство. По укажувањата на Народниот правобранител, за секој од ваквите случаи се 
вклучуваа надлежните сектори за заштита од насилство при центрите за социјална работа, 
и мултисекторски се работеше во однос на заштита на правата на детето.

Во извештајниот период заштита на правата на децата е побарано од Здружението 
на родители на деца со ендокринолошки заболувања - Раст, а во врска со потребата од 
проширување на листата на деца кои добиваат хормонска терапија. Имено, од преземените 
мерки по претставката произлезе дека значително е зголемен бројот на дечиња на кои 
им е неопходна терапија за раст, за што дополнително е постапувано и спрема Клиниката 
за детски болести. По добиен одговор од страна на Клиниката за детски болести дека  
проширувањето на листата на деца кои добиваат хормонска терапија е возможно доколку 
Фондот одобри средства за таа намена, Народниот правобранител достави Мислење за 
потребата од проширување на листата на деца кои имаат потреба од хормонска терапија за 
раст, укажувајќи дека на таков начин ќе се создаде можност за навремено, и поефективно 
спроведување на здравствената политика и грижа за оваа категорија на пациенти. Во овој 
контекст ги потсети надлежните органи на обврската за обезбедување право на највисоко 
ниво на здравствена заштита, на начин како што е утврдено со Конвенцијата за правата 
на детето.

Кон крајот на извештајната година, Народниот правобранител беше известен од 
подносителите на претставката дека од страна на директорот на Фондот и директорката 
на Клиниката добиле уверување дека со новиот буџет на Клиниката ќе бидат опфатени 
50 деца повеќе од досегашниот број, кои ќе бидат вклучени во третманот со хормонот за 
раст.

Здравствена заштита на децата 

Во седум случаи Нраодниот правобранител постапуваше по претставки за заштита 
на правото на парични примања за дете, поднесени од родители, а во врска со право на 
додаток за трето дете, посебен додаток, образовен додаток, детски додаток како и плаќање 
на издршка, при што неговите интервенции кон месно надлежните центри вродија со 
позитиивен исход за подносителите, па онаму каде што беа исполнети законските услови 

Право на парични примања за дете 
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им се носеа одлуки на родителите за остварување на конкретното право за детето, а 
онаму пак, каде што се одолжуваше постапката по поднесена жалба, се носеше одлука од 
второстепен орган.

Во контекст на оваа подобласт за правата на детето вреди да се спомене постапувањето 
по претставка во врска со поднесено барање за правото на родителски додаток за 
трето дете, доставена од родител-татко, на кого по разводот на бракот му беа доверени 
децата на чување, воспитување и целосно издржување. Имено, по преземените мерки 
од Народниот правобранител  беше утврдено дека надоместокот за родителски додаток 
за трето дете месно надлежниот центар за социјална работа продолжил да му го исплаќа 
нему, по дадената изјава од страна на таткото дека мајката на децата заминала да живее 
надвор од државата, и нема сознание каде. Меѓутоа, од страна на Центарот по две години 
остварување на правото бил известен дека правото нема да му се продолжи односно ќе му 
прекине, затоа што наводно ова право следува само на мајката, а не и на таткото.

Со оглед дека беше донесено првостепено решение Народниот правобранител се 
вклучи во постапката по жалба поднесена од родителот против решението на Центарот, 
и следствено до Министерството за труд и социјална политика достави укажување, во 
кое, меѓу другото посочи на контрадикторното постапувањето на Центарот и следствено 
донесената одлука со која не му се признава право, иако е неспорно дека таткото по 
развод на бракот е старателот на децата, нему му се доверени, а мајката не живее во 
земјава, односно подносителот нема сознанија каде е и со кого живее. 

Барајќи да се почитува принципот на најдобар интерес на детето, и да се процени 
дали донесената одлука е во корелација со Законот за заштита на децата и Конвенцијата 
за правата на детето, а притоа да се има предвид штетата која му се нанесува на детето 
со непризнавање на горенаведеното право, кое родителот го прима за детето, потсети 
дека неспорно е дека таткото е старател на детето, за што прво на мајката, а по развод 
на бракот, на таткото како старател му е продолжено правото на родителски додаток за 
трето дете, кое непречено го остваруваше  една година. Исто така, неспорно е дека според 
Законот за заштита на децата, родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето 
живородено дете, при што точно се наведени услови под кои се остварува ова право, а кога 
мајката не може да остварува вакво право, односно кога ќе го изгуби веќе оствареното 
право. Следствено, укажа на законската одредба дека правото на родителски додаток за 
дете во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да 
е спречена непосредно да се грижи за детето, наместо мајката може да го оствари таткото 
или старателот, доколку ги исполнува условите од законот. 

Неспорно е и тоа дека со измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата 
е утврдено дека со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува да се остварува 
стекнатото право на родителски додаток за дете (трето и четврто) до завршување на 
периодот на користење на оствареното, односно продолженото право на родителски 
додаток за дете (за трето дете до завршување на периодот од десет години, а за четврто 
дете и кај единствениот родителски додаток до завршување на периодот од 15 години). 
Со оглед на гореизнесеното, Народниот правобранител го оцени како контрадикторно 
постапувањето на Центарот и следствено донесената одлука со која не му се признава 
право, иако е неспорно дека таткото по развод на бракот е старателот на децата, нему 
му се доверени, а според изјавата на таткото мајката не живее во земјава, односно нема 
сознанија каде е и со кого живее. Народниот правобранител укажа во постапката по жалба 
особено да се има предвид принципот на најдобар интерес на детето, и да се процени дали 
донесената одлука е во корелација со Законот за заштита на децат, како и Конвенцијата 
за правата на детето, а притоа да се има предвид штетата која му се нанесува на детето. 
Министерството ја уважи жалбата на подносителот барајќи повторно разгледување на 
случајот, со оглед дека и другиот родител може да го оствари ова право, под услови 
утврдени со Закон, а што од Центарот за социјална работа не беше земено предвид.  

Инаку, постапувајќи по барањата на граѓаните во оваа област Народниот 
правобранител се обраќаше до надлежните ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа, 
при што во случаи кога беа исполнети законските услови граѓаните го остваруваа правото. 
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Следејќи ја состојбата со третманот на децата во малите групни домови како вон-
институционална форма на згрижување и нивното целокупно функционирање, Народниот 
правобранител констатира дека и натаму е присутна појава на често напуштање на домот 
од страна на штитениците, без притоа одговорните лица да имаат сознанија за наведеното. 
Иако при секое одалечување на штитеник, од страна на стручниот тим на Организационата 
единица е постапено согласно Протоколот за постапување во кризни/критични ситуации, 
односно се пријавува во најблиската Полициска станица, како и кај надлежниот центар 
за социјална работа, и следствено се преземаат активности за подобрување на ваквите 
однесувања, примерите по кои постапуваше Народниот правобранител потврдуваат дека 
вака преземените мерки не се доволни. 

Во контекст на наведеното, за секој од случаите на бегство на штитеник Народниот 
правобранител се обраќаше до старателскиот орган со барање и укажување да се презмеат 
потребните мерки не само за пронаоѓање на детето туку и сериозно да се испитаат 
причините за таквото однесување со цел превенирање на идни бегства и заштита на 
штитеникот од евентуалнa злоупотреба и и можни негативни штетни влијанија и последици 
од „другарување“ со несоодветни лица. Покрај наведеното, Народниот правобранител 
укажа на потребата од честа комуникација и соработка на старателот и стручните лица 
под чија грижа се децата сместени во малиот групен дом, со учество и на самото дете/
ца, со што не само што ќе се зголеми и подобри информираноста туку, навремено ќе 
може да се дејствува и да се планираат активности во насока на подобрено однесување 
на децата и  изнаоѓање на најсоодветни решенија, со цел децата да се задржат во овие 
организациони единици, да може да се работи со нив од страна на целосно екипиран 
и соодветно обучен тим, за да може истите да се ресоцијализираат и интегрираат без 
проблеми во општеството.

Исто така, постапувајќи по предмети по сопствена иницијатива, во врска со третманот 
и грижата кон одредени корисници од организационите единици (малите групни домови) 
на ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение - Скопје, 
Народниот правобранител се стекна со сознание дека постојат низа проблеми во однос на 
третманот и грижата кон одредени, високо ризични корисници, поради што во два навратa 
беше доставена Препорака за начинот на отстранување на констатираните повреди до 
ресорното Министерство за труд и социјална политика. 

Од Министерството е добиена повратна информација дека во следниот период ќе 
се интензивираат активностите за формирање на специјализираните форми на заштита 
за децата во ризик заради обезбедување на соодветен третман со вклучување на 
здравствени и психо-социјални интервенции, со цел нивна успешна ресоцијализаиција и 
реинтеграција. Министерството се согласи со констатацијата на Народниот правобранител 
дека честото менување на службено назначените старатели на децата во оваа установа не 
е во интерес на децата, и во таа насока информира дека ќе ги извести и ќе им укаже на 
центрите за социјална работа на потребата од одговорно и професионално спроведување 
на старателската улога за деца во ризик и нивна максимална посветеност во делот на 
заштитата на правата и интересите на децата. Исто така, Министерството за труд и 
социјална политика се согласи со ставот на Народниот правобранител за продолжување на 
активностите со цел подобро прифаќање на децата од установата во социјалната средина, 
како и училиштата, со што би се олеснило вклучувањето на децата во училишната средина, 
како и во заедницата во која живеат.

Згрижување на деца во згрижувачки семејства – мал групен дом

А во останатите случаи согласно утврдената состојба подносителите беа советувани за 
начинот на натамошното постапување со цел остварување на правото.
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Проблемот со неевидентираните деца во матичната книга на родени во пракса се 
уште е присутен, иако во февруари 2020 година беше донесен Законот за неевидентирани 
лица во матична книга на родени, чија цел е лицата (вклучително и децата) кои не 
се евидентирани во матична книга на родени да се евидентираат во посебна матична 
книга на родени, заради добивање на извод од посебната матична книга на родени и 
идентификациона исправа. Со ова треба да им се овозможи на овие лица пристап до 
право на образование, здравствена заштита, социјална заштита и сл. до дополнителен 
упис во матична книга на родените и добивање на прв извод од матичната книга на родени 
согласно со закон. Меѓутоа, поради состојбата со пандемијата Ковид 19, во пракса, во 
извештајниот период немаше видливи ефекти од примената на овој закон. 

Во овој контекст, Народниот правобранител во текот на годината до Владата достави 
и Препорака за остварување на правата на детето во услови на прогласена вонредна 
состојба во државата, при што, меѓу другото препорача за децата чиешто раѓање не е 
запишано во матичната книга на родените, услугите за регистрација на раѓањето да не се 
запираат, напротив постапувањето да се интензивира, со оглед дека истото е предуслов 
за остварување на загарантираните права. 

Констатација е дека децата се соочуваат со тешкотии при упис во матичната книга на 
родените, како лица кои се без правно признат идентитет, лично име и презиме, адреса 
на живеење, со што во пракса  се попречени во пристапот и остварувањето на сите права 
гарантирани со закон и Конвенцијата на ОН за правата на детето. 

Во однос на проблематиката содржана во претставките поднесени во врска со 
ова право на детето Народниот правобранител интервенираше заради одолжување на 
постапките за издавање на Извод од матичната книга на родените, при што ги потсетуваше 
органите дека  во сите активности кои се однесуваат на децата од примарно значење треба 
да се интересите на детето, без оглед кој ги спроведува, и следствено укажуваше дека со  
неиздавање на извод на родени детето е попречено во остварување на други права. Во 
случаи кога оценуваше за потребно бараше да се изврши стручен надзор врз работата на 
органот за одлучување.

Матична евиденција на дете

Народниот правобранител, преку тимот за следење на имплементацијата на Конвен-
цијата на ОН за правата на лицата со попреченост кој е при Одделението за заштита 
на правата на децата и лицата со попреченост, постапуваше по поплаки на граѓани 
поради неможност за остварување на правата, како и по предмети отворени по сопствена 
иницијатива. 

Дополнително заради согледување на општите состојби со остварување на 
правата на овие лица реализираше неколку истражувања. Наодите од истражувањата 
беа сублимирани во неколку Посебни извештаи кои содржеа и препораки и истите беа 
доставени до ресорните министерства. 

Во тек на 2020 година, продолжи незадоволството на родители на деца со попреченост 
поради необезбедувањето на асистент во наставата за нивните деца, кои се вклучени во 
редовните основни училишта. Впрочем, ова беа и најчестите поплаки за кои се бараше 
интервенција, како при посетите, така и при телефонските јавувања во Институцијата. 

Народниот правобранител, постапувајќи по предметите за оваа проблематика нес-
порно утврди дека и во текот на учебната 2019/20, како и учебната 2020/21 година 
обезбедувањето на асистенти продолжи да се реализира проектно, а не согласно Законот 
за основното образование. Особено загрижува податокот дека од март, па до крајот 
на учебната 2019/20 година, односно за време на онлајн наставата, на голем број од 

Право на деца и лица со попреченост
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асистентите на учениците со попреченост им беа прекинати договорите за работа, со што 
овие деца беа препуштени само на поддршката од родителите и членовите од семејството. 

Податок кој алармира на несериозен пристап на органите е и тоа што не секоја 
Општина успеа да му обезбеди асистент (личен или образовен) на ученикот кој за тоа 
има потреба, или пак се ангажираше асистент кој реално не му ја дава потребната помош 
односно поддршка на ученикот. Таков случај беше констатиран во основно училиште 
на територија на општина Бутел, кога постапувајќи по конкретен предмет од родител 
кој сакаше да го префрли своето дете во друго училиште поради промена на место на 
живеење, Народниот правобранител обраќајќи се до општината побара да се разгледа 
можноста неговиот асистент да продолжи да му ја дава поддршката во образованието и во 
новото училиште. При тоа, не само што констатира дека таква можност нема, туку  утврди 
дека асистентот кој му беше обезбеден на детето беше личен, а не образовен како што 
му беше потребно на детето со оштетен слух, што пак, на родителот не му беше познато.

Ваквите констатирани состојби несомнено упатуваат на потребата од спроведување 
на сериозна анализа во врска со обезбедувањето асистенти за децата со попречност и 
ефектите од истите.

Проблемите во остварувањето на правото на образование на децата со попреченост 
уште повеќе се потенцираа со отпочнувањето на здравствената криза настаната поради 
пандемијата со Ковид-19. Наведеното го потврдуваат и податоците од истражувањата кои 
ги спроведовме за состојбата со остварувањето на правото на образование на децата со 
попреченост во посебните училишта, како и состојбата во редовните основни и средни 
учичлишта во Република Северна Македонија во текот на учебната 2019/20 година, кога 
од март па се до крајот на учебната година, наставата се реализираше преку учење од 
далечина (онлајн). 

Имено, од истражувањето за посебните училишта за деца со попреченост произлегува 
констатација дека мал дел од овие ученици можеле да следат онлајн настава, а голем број 
од нив имале значајни проблеми во следењето на наставата, како и дека повеќето од 
учениците со попреченост немале соодветни ресурси и неопходна поддршка од домот. 

Извештајот од истражувањето за состојбата со остварувањето на правото на 
образование на децата со попреченост во редовното образование исто така потврди 
дека учениците со попреченост само делумно можеле да следат онлајн настава или 
имале значајни проблеми во следењето на наставата. Во најголем број ресурсите и 
поддршката за слење настава овие деца ја добивале од членовите на семејството, но не 
е за занемарување процентот на одговори од училиштата кои сметаат дека повеќето од 
овие ученици немале соодветни ресурси, ниту поддршка од домот (34% од основните и 
13% од средните училишта). Инаку, дури 91% од основните училишта и 88% од средните 
училишта сметаат дека онлајн наставата нема предности во споредба со класичниот начин 
на реализиација на наставата.

Тимот за мониторирање на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост со цел следење на процесот на деинституционализација, во текот на 
извештајниот период реализираше низа активности преку вршење директни увиди/посети 
на Јавните установи за згрижување на деца и лица со попреченост, односно малите групни 
домови/станбените единици за самостојно и организирано живеење со поддршка, а исто 
така и постапуваше по поднесени претставки на засегнати граѓани или по предмети по 
сопствена иницијатива, а кои се однесуваа на  деинституционализацијата. 

Имено, во период од јануари до почеток на март 2020 година, овој тим во рамки на 
своите надлежности, оствари увиди во неколку мали групни домови, при што изврши увид 
во материјалните услови, третманот на децата и младинците – корисници сместени во 
истите, како и увид во целокупната документација на корисниците, оствари и разговор со 
вработените и со корисниците кои во моментот на посетата беа присутни.  Меѓу другото, 
од посетите произлегува дека е потребно и натаму да се подобрат состојбите во однос на 
условите за живеење, како и непречено остварување на правата на овие деца, меѓу кои 
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правото на образование, кое пак, е попречено од соученици, родители, а делумно и од 
наставниот кадар во училиштата каде што овие деца следат настава. 

Покрај ова, нотиран проблем кој е спротивно на најдобриот интерес на овие деца, 
како и правото на здравствена заштита е  проблемот на болничко лекување на деца со 
попреченост  кои имаат и комплексни здравствени проблеми. Имено,  при увидот во малите 
групни домови, во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ 
Специјален Завод Демир Капија, кои со процесот на деинституционализација се преселени 
од институциите, како и од увид во документацијата за корисниците и непосредниот 
разговор со стручните лица од установите, беше констатирано дека има корисници - деца 
со тешка попреченост кои поради комплексните здравствени проблеми имаат потреба 
од чести и долготрајни хоспитализации и третман на ниво на терцијарна здравствена 
заштита, а при тоа имаат нужна потреба од придружници кои би биле постојано со нив за 
време на болничкото лекување. 

Дополнително, за овој проблем беше доставена и претставка од родител по што 
Народниот правобранител до Министерство за труд и социјална политика достави 
препорака за начинот на отстранување на слабостите во врска со горенаведениот проблем. 
Возвратно ни беше одговорено дека Министерството и неговите институции во чии рамки 
функционираат групните домови, како и центрите за социјална работа прават максимални 
напори да обезбедат придружба на децата кои имаат потреба од возрасно лице при 
хоспитализација. Но, и покрај тоа се согласи дека треба да се продолжи со активности 
за  решавање на проблемот со што ќе се осигура пристап на децата сместени во групните 
домови до редовните здравствени (и други) услуги во заедницата, преку развој на соодветни 
мобилни социјално-здравствени услуги во заедницата. Народниот правобранител и 
понатаму ќе го следи остварувањето на наведените заложби на Министерството. 

Одделението за заштита на правата на децата и лица со попреченост по сопствена 
иницијатива ја следеше состојбата со остварување и заштита на правата на децата и лицата 
со попреченост, во време на пандемија, а особено во периодот на вонредната состојба,  
фокусирајќи се на децата/лицата кои се сместени во резиденцијалните институции, 
односно во други форми на вон-институционална заштита (згрижувачки семејства). Во 
таа насока, Народниот правобранител се обрати до сите резиденцијални установи во кои 
се сместени деца и лица со попреченост, и тоа до: ЈУ Завод за заштита и рехабилитација 
Бања Банско-Струмица, ЈУ Специјален завод Демир Капија, ЈУ Завод за рехабилитација на 
деца и младинци-Скопје (Топанско поле) и ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални 
проблеми и нарушено поведение Скопје, како и до ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“, 
ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“, ЈЗУ Психијатриска болница „Демир Хисар“, како и 
до сите Меѓуопштински центри за социјална работа со барање информации и податоци за 
состојбите и остварувањето на правата на децата и лицата со попреченост.

Врз основа на добиените информации, Народниот правобранител изготви Посебен 
извештај кој во суштина е приказ на состојбата на овие лица, за  периодот крај на 
март и почеток на септември 2020, при што констатира  дека  во Јавните установи биле 
преземени потребните мерки за заштита и превенција од ширење на вирусот Ковид-19, 
согласно Протоколите, секојдневно се дезинфицирале просториите во кои се сместени 
корисниците и работните површини, навремено и континуирано се обезбедувале средства 
за дезинфекција и заштитната опрема со вршење набавка од страна на установите или 
како донација од разни организации. Понатаму, во некои од установите биле преземени 
дополнителни мерки, како на пр. Формирани се тимови кои поминале обука за Ковид-19, 
обезбедување засебни простории за изолација, донесени процедури за постапување во 
случај на прием на пациент суспектен/заболен со Ковид-19, вонредна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација и сл.

Следствено, забраната за посети на корисниците во јавните установи и пациентите 
во Психијатриските болници била почитувана и истата важела за време на вонредната 
состојба, но и потоа, а контактите на корисниците со родителите/старателите и блиските 
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роднини се остварувале по пат на телефонски и видео разговори. Инаку, во истражувачкиот 
период позитивни и болни од Ковид-19 имало само во две јавни здравствени установи, кои 
овој податок го соопштија во септември. 

Корисниците од ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено 
поведение  имале можност за непречено следење на образовниот процес преку далечинско 
учење.

Во однос на корисниците сместени во згрижувачки семејства, од одговорите на 
Меѓуопштинските центри за социјална работа се констатира дека повеќето центри за 
социјална работа телефонски ја следеле состојбата во однос на заштита на корисниците 
сместени во згрижувачките семејства. Додека обезбедувањето на средствата за дезин-
фекција, како и реализацијата на мерките поврзани со заштита од вирусот била оставена 
во надлежност на самите згрижувачи. Децата во згрижувачките семејства немале особени 
проблеми кои се однесуваат на образовниот процес во услови на учење од далечина, а 
за оние семејства кои немале пристап до интернет им биле обезбедени СИМ картички со 
вклучен интернет додека технички уреди (компјутери, таблети и сл.) во неколку градови 
биле поделени на социјално загрзени семејства со деца, како донација од градоначалниците 
на општините или од граѓански организации.

Имајќи го предвид наведеното, како и фактот дека генерално, институционализираните 
лица со попреченост се соочуваат со зголемен ризик да се заразат со Ковид-19 поради 
основните услови за живеење во установите во кои се сместени, тешкотиите во 
спроведувањето на социјалното дистанцирање меѓу корисниците и вработените, како и 
поради намалување на бројот на персоналот одговорен за нив, а и поради тоа што децата/
лицата што живеат во институции, се соочуваат со поголем ризик од кршење на човековите 
права, истовремено правејќи ги подложни на занемарување, ограничување на основните 
слободи, изолација и насилство, Народниот правобранител препорача на Министерството за 
труд и социјална политика, Министерството за здравство и Министерството за образование 
и наука, континуирано да ја следат здравствената состојба  на овие лица, почитувањето 
на мерките за превенција и заштита од ширење на корона вирусот, а препорача и да се 
преземат мерки за да се осигура дека постојат планови за континуирано обезбедување 
поддршка и помош за овие лица, особено во услови кога давателите на услуги и оние кои 
се грижат за овие лица не можат да одржуваат социјална дистанца.

Во однос на правото на образование, препорача да се обезбеди целосна поддршка 
на учесниците во образовниот процес, и да се осигура дека платформите за учење на 
далечина се јавно достапни, и истите содржат насоки за безбедно  и достапно образование 
и за деца со попреченост; обука на наставниците за поддршка на децата со попреченост од 
далечина и преземање на мерки за да се обезбеди континуитет и непречено образование 
за секое дете.

Исто така, Народниот правобранител препорача, службено назначените старатели 
на деца/лица сместени во јавните установи како и згриужувачите-старатели за деца и 
посветено да ја исполнуваат својата старателска улога, постојано и во континуитет, а 
особено за време на новонастанатата ситуација на пандемија од Ковид-19.

Од страна на сите Министерства Народниот правобранител е известен дека ќе 
постапат согласно дадените препораки на Народниот правобранител.

Во однос на правата од социјална заштита на корисници-лица со попреченост, од 
постапувањето по поднесените претставки  се констатира одолжување на постапката за 
одлучување по поднесените барања за остварување право на паричен надоместок за помош 
и нега од друго лице за корисник-лице со попреченост. Следствено  со пречекорување на 
законски утврдениот рок се носеа Решенија од страна на центарот, со големо задоцнување.
Во дел од претставките Народниот правобранител успеа со интервенциите да им помогне во 
остварување на правата, а во дел органите остануваа на својот став, и покрај неспорната 
констатација дека се врши повреда на правата.

Имено, во своето предметно работење во областа на социјалната заштита на правата 
на лицата со попреченост, Народниот правобранител согледа потешкотии и состојба на 
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нееднаквост во примената на одредбата на членот 44 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на РСМ“ бр.104/19). Со оваа одредба, во споменатиот закон е уредено 
прашањето на надоместок заради телесна попреченост, при што се наведува дека 
обезбедувањето на овој надоместок е за поттикнување социјално вклучување и еднакви 
можности на лице кое е: со тешка или длабока интелектуална попреченост; со најтешка 
телесна попреченост; потполно слепо лице и потполно глуво лице. Понатаму, во ставот 2 
е определено дека „надоместок поради попреченост може да оствари лице со навршени 
26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, а се користи без оглед на старосната 
возраст на корисникот“. 

Според Народниот правобранител, на прв поглед ваквата одредба не претставува 
пречка за остварување на горенаведеното право, меѓутоа, во предметното работење 
забележани се случаи кога за овој надоместок аплицираат граѓани со навршени 65 години 
возраст и истите се одбиени. Ваквата одредба на гореименуваниот член е ограничувачка 
и од аспект на претходниот Закон за социјалната заштита каде додатокот за слепило 
и мобилност беше достапно за секое лице со навршени 26 години возраст, односно не 
постоеше крајна граница на возраста. 

Поради тоа, Народниот правобранител му препорача на Министерството за труд 
и социјална политика да ја разгледа споменатата одредба и забелешките нотирани од 
Народниот правобранител кои произлегуваат од практичното работење, се со цел да се 
востанови правен режим за еднаква примена на правото за сите граѓани во државата без 
разлика на возраста. 

Инаку, според сознанијата, за истиот проблем пред Уставен суд е поднесена 
иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на горенаврдениот член од Законот, 
и до подготвување на овој Извештај  по однос на иницијативата, Уставниот суд се нема 
произнесено. Следствено, Народниот правобранител и натаму ќе го следи решавањето на 
овој проблем.

Тргнувајќи од утврденото право на децата со попреченост за користење на бесплатен 
превоз, а имајќи ги предвид и поплаките на родители чии деца се со телесна инвалидност 
и се движат со помош на инвалидска количка, Народниот правобранител дојде до сознание 
дека на територијата на град Скопје постојат проблеми при остварувањето на правото 
на користење на организираниот бесплатен превоз за учениците. Поради оваа причина, 
родителите на овие ученици се приморани со сопствени возила да ги транспортираат 
децата до училиште и назад, а дополнителен проблем за родителите е неможноста да 
ги рефундираат финансиските средства, бидејќи според Град Скопје не е обезбедена 
сигурност дека средствата би биле искористени за конкретната намена. 

Следствено, Народниот правобранител оцени за потребно да ја согледа состојбата 
со остварување на правото на бесплатен превоз на учениците со телесна инвалидност, 
поконкретно правото на користење на бесплатен превоз на учениците кои користат 
инвалидски колички, а се редовни ученици во средните училишта на територијата на 
градот Скопје. 

По преземените мерки и утврдената состојба, Народниот правобранител му препорача 
на Град Скопје, во соработка со Јавното сообраќајно претпријатие, Здружението на студенти 
и младинци со хендикеп и со вклучување на учениците, нивните родители/старатели 
заеднички да ги разгледаат можностите за поинаков начин на организирање на превозот 
кој целосно би ги задоволил потребите на сите ученици, со задолжителен флексибилен 
возен ред, како и со обезбедување на дополнителни специјално прилагодени возила во 
согласност со утврдената потреба во пракса. Препорака на Народниот правобранител до 
Град Скопје беше и овозможување рефундација на финансиските средства во случај кога 
родителите го вршат превозот на учениците. Од Градот Скопје не се произнесоа по однос 
на дадените препораки во Посебниот извештај.

Во контекст на проблемите со кои се соочуваат децата/лицата со попреченост е и 
претставката  до Народниот правобранител од лице кое користи инвалидска количка, а во 
која изрази незадоволство поради Решението со кое беше одбиено барањето за издавање 
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• Потребна е реформа во семејно-
правните односи, каде, меѓу другото 
вршењето на родителските одговор-
ности по разводот на бракот ќе се 
уреди во склад со Конвенцијата за 
правата на детето, согласно која 
двајцата родители треба да имаат  
заедничка одговорност во подигањето 
и развојот на детето.

• Надлежните органи да обезбедат 
услови за дигитализација на наставата 
на начин што ќе се овозможи истата 
да биде достапна на секој ученик, 
вклучително и на децата од руралните 
средини, социјално загрозените 
семејства и учениците со попреченост, 
а наставниот кадар да има редовна и 
континуирана обука за користење на 
дигиталните едукативни платформи и 
алатки за реализација на квалитетна 
настава адаптирана според можностите 
за учење на секое дете.

• Потребно е креирање на здравствени 
политики кои ќе обезбедат спрове-
дување на соодветен третман за 
децата пациенти со ретки болести.

• Министерството за труд и социјална 
политика во соработка со другите 
ресорни министерства, како и локал-
ната самоуправа да преземат конти-
нуирани мерки со цел  непречена 
заштита и остварување на правата 
на децата без родители и родителска 
грижа и децата со воспитно-социјални 
проблеми во мали групни домови, со 
особен акцент на третманот и грижата, 
кон деца жртви на трговија со луѓе, 
деца зависници од психотропни 
супстанци, деца со психијатриски 
растројства и други ризични групи. 

• Пристапот до здравствени, образовни 
и социјални услуги за лицата со 

• Со неможноста да придонесат за над-
минување на конфликтните односи 
меѓу родителите, да влијаат да се 
почитуваат решенијата за видување, и 
особено поради немање на ефикасен 
механизам за нивно спроведување, 
месно надлежните центри за социјална 
работа не успеваат да ги заштитат пра-
вата и најдобрииот интерес на децата. 

• Неподготвеност на образовниот систем 
за спроведување на соодветна настава 
преку учење од далечина, затоа што 
голем број на ученици немаа технички 
уреди и квалитетна интернет конекција 
за непречено следење на наставата, 
но и наставниот кадар во најголем 
процент само делумно располагаше со 
ресурси и информатички познавања за 
спроведување на онлајн наставата.

• Недостатокот од лекови за ретки 
болести претставува проблем кој 
ги попречува децата во пристапот 
на највисоко ниво на здравствена 
заштита.

• И по преселувањето на децата без 
родители и родителска грижа и децата 
со воспитно-социјални проблеми од 
поранешните резиденцијални установи 
во мали групни домови, проблемите 
во однос на третманот и грижата, 
особено кон одредени високо ризични 
корисници (деца жртви на трговија со 
луѓе, деца зависници од психотропни 
супстанци, деца со психијатриски 
растројства), сè уште се присутни.

• Децата и лицата со попреченост, како 
една од најранливите категории во 
општеството, станаа уште поранливи 
во услови на ковид криза, при што 
само се потенцираа веќе постоечките 
проблеми со кои се соочуваа во 
пристапот до правата. 

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

повластена паркинг карта за инвалидни лица од страна на Градски паркинзи на Општина 
Центар. По интервенција на Народниот правобранител лицето доби повластена паркинг 
карта.
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• Законот за основното образование 
е во сила година и половина, а во 
пракса се евидентни низа проблеми 
и предизвици со кои се соочуваат 
учениците со попреченост кои 
следат настава во редовните основ-
ни училишта. Министерството за 
образование и наука ги нема изгот-
вено подзаконските акти (иако досе-
га согласно Законот за основното 
образование требаше веќе да бидат 
изготвени) кои се однесуваат на 
обезбедувањето на образовни и 
лични асистенти, а не е уредена 
ниту трансформацијата на посебните 
основни училишта и посебните пара-
лелки при редовните училишта во 
ресурсни центри кои треба да го 
олеснат вклучувањето на учениците со 
попреченост во наставниот процес на 
редовните училишта. 

• Лицата со попреченост со потешкотии 
ги остваруваат утврдените права од 
социјална заштита поради ненавремно 
одлучување на Центрите за социјална 
работа. Но, и корисниците на надомес-
ток за телесна попреченост имаат 
проблем во пристапот до ова право, 
затоа што согласно актуелниот Закон 
за социјална заштита  не можат да се 
стекнат со право на ваков надоместок 
доколку се постари од 65 годишна 
возраст.

• Поради пандемијата од коронавирусот 
одредени активности во поглед 
на деинституционализацијата на 
лица со попреченост од големите 
резиденцијални установи беа 
видоизменети, откажани или запрени.

попреченост, и во вонредни услови 
поради пандемијата треба да е 
обезбеден на еднаква основа со 
другите граѓани заради целосно 
уживање на нивните основни човекови 
права. 

• Ресорното министерство итно да ги 
донесе подзаконските акти кои го 
уредуваат прашањето за инклузивно 
образование. Обезбедувањето на 
образовни и лични асистенти да се 
реализира како системско решение, 
и да се уреди трансформацијата 
на посебните основни училишта и 
посебните паралелки при редовните 
училишта во ресурсни центри кои 
треба да го олеснат вклучувањето 
на учениците со попреченост во 
наставниот процес на редовните 
училишта. 

• Центрите за социјална работа треба 
да бидат поажурни во спроведувањето 
на постапки и остварување на 
социјалните права на граѓаните, а 
Министерството за труд и социјална 
политика да ја измени законската 
одредба на начин што ќе го изостави 
ограничувањето по возраст за пристап 
до право по основ на попреченост. 

• Проактивен пристап и придонес 
на државните органи и институции 
на Министерството за здравство, 
Министерството за образование и 
наука, Министерство за финансии, 
Министерството за транспорт и 
врски и други ресорни министерства, 
како и органите на единиците на 
локалната самоуправа во процесот на 
деинституционализација.
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ПРАВА ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Вкупно 19 претставки беа поднесени во областа права од високото образование, 

во кои подносителите, како и претходната година изразуваа незадоволство од бавното 
одлучување по нивните барања од страна на Министерството за образование и наука, 
односно сектори/оддели на ова Министерство, или пак поради незадоволство од донесените 
одлуки. Во пооделни случаи имаше и поплаки во врска со нострификација  на дипломи, 
неоснована наплата на партиципација, сместување во студентски домови и сл. Покрај ова, 
до Народниот правобранител граѓаните бараа совет за прашања поврзани со високото 
образование, по кои им се доставуваа навремени и соодветни одговори од страна на 
Институцијата. 

Постапувањето по конкретни предмети потврдува дека нема значителни промени во 
однос на квалитетот на одговорите кои се доставуваа од секторите во ова Министерство, 
дури и кога Народниот правобранител со доставување на дополнителни докази прибавени 
од подносителите  укажуваше дека има простор за преземање мерки со цел утврдување 
на фактичка состојба. Наведеното, особено дојде до израз во предмет од студент, а во 
врска со постапка за прием на студенти, запишани на додипломски студии, во државните 
студентски домови и други објекти за сместување во Републиката за студиската 2018/2019 
година, од која постапка студентката остана незадоволна и во извештајната година. Имено, 
Народниот правобранител обновувавјќи го постапувањето по предметот на барање на 
студентката,се обрати до Кабинетот на министерот за образование  со укажување да се 
испита веродостојноста на наводите на Комисијата за сместување по однос на тврдењата 
во врска со начинот на доставување на приговор од страна на студентката која пак, 
достави докази со кои потврдува дека наводите на Секторот за ученички и студентски 
стандард не соодветствуваат со фактичката состојба. Меѓутоа, наместо преземање мерки 
по укажувањето и разгледување на доставените докази, Секторот за ученички и студентски 
стандард при Министерството за образование и наука го достави истото известување кое 
претходно му беше доставено на Народниот правобранител,  со што оправдано се поставува 
прашањето дали од страна на овој Секторот  при Министерството за образование и наука 
воопшто е разгледано Барањето со укажување на Народниот правобранител.

Предвид ваквата состојба, како и тоа што Министерството за образование и наука 
не најде за сходно да достави одговор согласно барањето потврдено со соодветна 
документација, Народниот правобранител за ваквиот однос на Министерството за 
образование и наука, односно за попречување на работата ја информира Владата на 
Република Северна Македонија, со барање да бидат преземени мерки спрема Секторот 
за ученички и студентски стандард, односно  Министерството за образование и наука, со 
цел постапување по упатеното укажување. Меѓутоа, друг одговор освен погоренаведениот 
не беше доставен, поради што подносителката беше советувана  заштита на правата да 
побара во судска постапка. 

Во однос на поплаките за одолжување на постапките пред второстепениот орган по 
поднесена жалба постапувањето покажа дека ненавременото одлучување од страна на 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен, е поради непостапување на првостепениот орган (Министерството за 
образование и наука) за административно доуредување  на предметот. 

Овој проблем Народниот правобранител го истакна и во претходниот Годишен 
извештај, но за жал, не е надминат ниту оваа извештајна година. Поткрепа за наведеното 
е конкретен предмет по кој Народниот правобранител постапуваше во извештајната 
година каде по бројните интервенции, беше конечно комплетиран предметот од страна 
на Министерството за образование и наука со што се создадоа услови за постапување по 
жалба од страна на Државната комисија. Следствено беше донесена одлука во корист на 
подносителот, на крајот на 2019 година, но и натаму случајот е без краен исход, затоа 
што Министерството за образование и наука цела година не постапува по решението на 
второстепениот орган со кое го вратил предметот на повторно разгледување и одлучување. 
Фактот дека требало да помине една година за административно доуредување, за конечно 
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Комисијата да донесе решение по жалба покажува со какви сè административни препреки 
граѓаните се соочуваат во пристапот до соодветна заштита од надлежен орган. 

Имаше и неколку претставки за незадоволство од начинот на предавање и спроведување 
на испити преку далечина (онлајн), во кои Народниот правобранител покрај обраќање до 
соодветните факултети го вклучуваше Државниот просветен инспекторат, кој пак, вршеше 
надзор согласно барањата на Народниот правобранител, односно студентите-подносители 
на претставка, и онаму каде што се потврдуваа наводите, со ваквите интервенции се 
успеваше да им се помогне во остварувањето на правата. 

• Министерството за образование и 
наука, како и надлежните сектори 
при овој орган да соработуваат 
со Народниот правобранител, да 
доставуваат  навремено и целосни 
одговори согласно барањата на 
граѓаните и интервенциите на 
Народниот правобранител. 

• Да се преземат мерки за поажурно 
комплетирање на предметите и нивно 
навремено доставување до органот кој 
одлучува по жалба, како и навремено 
донесување одлуки од страна на 
првостепениот орган по донесените 
одлуки по жалба на граѓаните.

• Министерството за образование и 
наука доставувајќи одговори кои 
не се целосни и суштински, како до 
подносителите, така и до Народниот 
правобранител, го попречува оства-
рувањето и заштитата на правата на 
студентите.

• Поради ненавремено административно 
доуредување на предметите од страна 
на Министерството за образование и 
наука се одолжуваат постапките по 
жалба пред второстепената комисија, 
со што се повредуваат правата на 
граѓаните.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

Во 2020 година, во услови на прогласена вонредна состојба поради корона вирусот 
и значителни промени во однос на работењето и функционирањето на органите и 
институциите, бројот на поднесени претставки во оваа област е 258, што е за 24 претставки 
помалку од претходната година. Притоа, во најголемиот број од претставките граѓаните 
бараа заштита на правата во постапките за вработување, потоа во постапките за исплата 
на плати и други надоместоци, за распоредувања/унапредувања, или пак, за престанок на 
работниот однос. Покрај ова, се бараше интервенција и поради одолжување на  постапките 
по жалби и приговори, за поведени дисциплински постапки, а во дел од претставките се 
бараше правен совет.

Иако поради состојбата со пандемјата од КОВИД - 19 беше намален бројот на 
објавени огласи за работни места, до Народниот правобранител имаше реакции од 
пријавените, а неизбрани кандидати во однос на избраните кандидати, со укажување дека 
не ги исполнуваат условите предвидени во огласот. За секој од овие случаи Народниот 
правобранител преземаше мерки кон одговорните државни органи барајќи да му се достави 
целосна документација за текот на постапката, вклучително и документите на избраните 
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кандидати на огласот/ите, но во ниту еден случај не констатира повреда на правата на 
подносителите.

Во однос на поплаките кои се однесуваат на делот на исплата на плата и други 
надоместоци, Народниот правобранител постапувајќи по претставка од неколку вработени 
во НУ „Национална опера и балет“, се стекна со сознание дека  со новиот Колективен 
договор за вработените во областа на културата, кој стапил во сила на почетокот на 
јули во извештајната година се врши повреда на правата на подносителите, но и други 
вработени како раководители на сектори во рамките на институциите од областа на 
културата, и асистенти-режисери, затоа што сите други вработени добиле поповолни права 
од дотогашните, освен горенаведените, кои добиле решенија со намален износ на плата.

Народниот правобранител констатира дека врз основа на претходно утврдена 
методологија за креирање на коефициенти, биле додадени нови коефициенти на одредени 
работни места, со што дошло до намалување на платите на неколку вработени во други 
институции т.е. намалувањето не било присутно кај сите вработени на исто работно место 
на ниво на цела култура туку во изолирани случаи, отприлика кај 2,5 % од вработените, 
состојба што била детектирана во текот на изготвување на Колективниот договор и 
приговорите.

Народниот правобранител укажа дека во конкретниов случај при изготвување на 
предметниот Колективен договор не е почитуван  член 12 точка 2 од Законот за работни 
односи, според кој „ ... со колективен договор не може да се определат помали права 
од правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, се сметаат за ништовни и 
се применуваат соодветните одредби од закон“, и во таа насока укажа дека неопходно 
е приоритетно да бидат преземени дејства за надминување на состојбата настаната 
со примената на новиот Колективен договор, а во насока на заштита на законски 
загарантираните права на работниците. Постапката по овој предмет е сè уште во тек.

Во друг случај, постапувајќи по конкретна претставка поднесена од вработена 
во Централен регистар која укажа на повреда на правото на надомест на исплата на 
плата за привремена спреченост од работа поради КОВИД-19 , откако констатирала дека  
наместо 100% од основицата на надомест на плата за време на нејзиното отсуство од 
работа согласно Заклучокот на Влада донесен на 17-та Седница од 03.11.2020 година, за 
периодот додека била на боледување во траење од 30 дена и бил исплатен износ во висина 
од 90%. Во таа смисла, Народниот правобранител укажа дека Заклучоците на Влада од 
секој надлежен орган треба без какви било услови да се почитуваат и на вработените 
да не им се ограничуваат правата по основ на работен однос. Следствено, Народниот 
правобранител даде укажување надлежниот Сектор за економско - правни прашања при 
Централниот регистар да постапи согласно Заклучокот на Влада и да изврши корекција 
на платата на подносителката, која во конкретниов случај треба да изнесува 100% од 
основицата на надомест на плата. Народниот правобранител е известен  дека е прифатено 
укажувањето, при што не е извршена само корекција на плата за подносителката туку и 
за останатите вработени кои се соочиле со истиот проблем во овој период.

До Народниот правобранител беа поднесени претставки во кои подносителите укажаа 
на повеќе оперативни, процедурални и законски нерегуларности во однос на целосната 
проверка на податоци за издавање на безбедносен сертификат со степен „Државна 
тајна“. Имајќи предвид дека, меѓу останатите неправилности, подносителите наведоа 
дека ниту еден од апликантите за кои бил констатиран „безбедносен ризик“ не добил 
писмено известување со правна поука, Народниот правобранител побара објаснување 
и информации за сите наводи изнесени во претставката, за што се очекува одговор од 
Агенцијата за национална безбедност.

Во однос на претставките, во кои граѓаните по писмен, електронски пат или преку 
телефонски разговор бараа правен совет за остварување на определено право, од страна 
на Народниот правобранител навремено им се доставуваа соодветни одговори. Додека, 
во предметите кои се однесуваат на одолжување на постапките по поднесени жалби, 
Народниот правобранител се обраќаше до надлежната второстепена комисија со барања 
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• Целосна заштита на правата на 
работниците со доследно почитување 
на законските одредби и усогласување 
на одредбите од подзаконските акти  
со законите кои ги уредуваат правата 
од соодветната област.

• Повреда на права од работен однос 
поради примена на одредби од Колек-
тивен договор чијашто содржина е 
спротивна на одредбите во Законот 
за работните односи. Имајќи предвид 
дека, со колективен договор не може 
да се определат помали права за 
работниците од правата утврдени со 
закон, доколку во пракса се применува 
Колективен договор што содржи вакви 
одредби, одредбите ќе се сметаат за 
ништовни, а во случајот неизбежно ќе 
се применуваат одредбите од законот.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

за ажурирање на истите, по коишто беше постапено.
Со оглед на специфичноста со пандемијата, што ја обележа оваа извештајна година, 

до Народниот правобранител беа поднесени претставки во кои подносителите реагираа на 
различниот третман и правата кои ги имаат родителите во врска со прашањето за грижата 
на децата, поради настанатата состојба со корона вирусот. Во контекст на ова, Народниот 
правобранител даде објаснување дека мерките за заштита и превенција од ширење на 
корона вирусот КОВИД-19, ги утврдува Владата на РСМ со Одлука донесена врз основа 
на Заклучоците од Главниот координативен кризен штаб, а по препораките на Комисијата 
за заразни болести, а на ист начин Владата ги утврдуваше и категориите на лица кои 
требаше да бидат ослободени од работа.

Во однос на претставките од граѓаните, поради тоа што не им се доставуваа одговори 
по поднесени барања во врска со права од работен однос, по интервенција на Народниот 
правобранител  до истите беа доставувани одговори, и се известуваше дека причина за 
задоцнето доставување на одговори е новонастанатата состојба со пандемијата поради 
која е намален капацитетот на присутни вработени во институциите, состојба за која 
Народниот правобранител имаше разбирање.

Народниот правобранител, во извештајниот период на редовна основа ја следеше 
состојбата на полето на заштитата од дискриминација над граѓаните во јавниот сектор 
иако, поради прогласената пандемија од корона вирусот беа ограничени директните 
контакти со странките, а следствено и извршувањето на непосредни увиди во предметните 
постапки. Вкупно, во областа заштита од дискриминација и соодветна и правична заста-
пеност поднесени се 62 претставки, што е приближно како и минатата година, кога до 
Народниот правобранител беа поднесени 60 претставки во кои граѓаните бараа заштита 
од дискриминација по различни основи.Најзастапени беа поплаките за дискриминација во 
работен однос, односно за вознемирување на работното место – мобинг. Потоа следуваат 
претставките кои се однесуваат на дискриминација поради непочитување на начелото на 
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соодветна и правична зазстапеност, а иако во помал број сепак поднесени се претставки 
со наводи за дискриминација по другите законски основи. Во овој контекст, Народниот 
правобранител од почетокот на оваа извештајна година води статистика согласно насоките 
кои се дадени со членот 3 став 4 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, 
односно поделбата на предметите е извршена по области и основ на дискриминација.

Оттука, според статистиката, 37 претставки се заведени во областа на работата и 
работните односи, 9 во областа на образование, наука и спорт, 8 во областа на пристап до 
добра и услуги, 4 во областа на правосудство и управа и сл. 

Претставките за дискриминација во областа на работните односи по основ на 
вознемирување на работното место (мобинг), во најголем број се поднесени од полициски 
службеници вработени во Министерството за внатрешни работи, во кои се укажуваше 
на повреда на права поради незаконското прераспоредување со наредби и неосновано 
поведување на дисциплински постапки. 

Народниот правобртанител, за секој од овие предмети постапуваше со цел испиту-
вање на наводите и правилно и целосно утврдување на фактичката состојба, и по 
предметите во кои констатира дека постои повреда на правата на подносителите, достави 
укажување или препораки за надминување на констатираните повреди, што во многу мал 
број на случаи се земени предвид од страна на раководителите кон кои биле упатени, 
поради што, поради искористување на законските можности, граѓаните се советуваа 
своите права да ги остварат пред надлежните судови. Во таа насока, по иницирање на 
постапка пред надлежен суд, Народниот правобранител продолжуваше да го мониторира 
постапувањето, и констатација е дека надлежните граѓански судови пред кои се водат 
постапките за заштита од вознемирување на работното место или тужби по одреден основ 
на дискриминација, постапуваат бавно по овие предмети, иако истите имаат степен на 
итност согласно постојната законска регулатива.

Народниот правобранител, во 9 случаи постапуваше по поплаки од граѓаните поради 
непочитување на спроведување на уставното начело на соодветна и правична застапеност. 
Во овој контекст го наведуваме случајот кога до Народниот правобранител е доставена 
претставка од лице припадник на  ромската етничка заедница за повреда на правата 
во постапка за спроведување на начелото на соодветна и правична застапеност при 
објавување и спроведување на јавен оглас за потребите на Управата за јавни приходи. 
Имено, со Годишниот план за вработување на Управата за јавни приходи за 2019 година 
било предвидено на позиција Помлад инспектор – Даночен инспектор во Регионалната 
дирекција Прилеп да биде вработен Ром/ка, но на оваа работна позиција на определено 
време веќе било вработено лице кое е од друга етничка заедница и кое претендира да 
остане на истото работно место, иако не е Ром/ка.

Народниот правобранител во текот на постапката по оваа претставка утврди дека 
ниту Агенцијата за администрација, ниту Управата за јавни приходи не водат сметка 
за вистинската етничка припадност на кандидатите, или на лицето кое е примено на 
предвиденото работно место по јавниот оглас, кое во пријавата навело дека по етничка 
припадност е Ром иако тој е припадник на друга етничка заедница.

Народниот правобранител констатираше дека со ваквиот начин на спроведување на 
вработувањата во јавната администрација, во целост се игнорира уставно загарантираното 
начело на соодветна и правична застапеност при спроведување на вработувањата во 
јавниот сектор, бидејќи ова не е изолиран случај. Народниот правобранител забележува 
дека ваквиот вид на поплаки од граѓаните постојано е присутен, особено од страна на 
помалите етнички заедници.

Во насока на надминување на овој проблем, Народниот правобранител достави 
укажување до ресорното министерство и Владата на Република Северна Македонија дека 
е потребно да се изнајде начин, преку кој ќе се осигура дека на слободните работни 
места ќе бидат примени лица од етничката заедница за која се предвидени вработувањата 
согласно годишните планови за вработување на субјектите од јавниот сектор.

Во врска пак со спроведувањето на антикризните мерки донесени од Владата на 
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Република Северна Македонија, по прогласувањето на пандемијата предизвикана со 
вирусот КОВИД-19,  до Народниот правобранител беа доставени две претставки во однос на 
нееднаквиот третман кон лицата на кои беа одобрени финансиски средства како еднократна 
парична помош, при што во еден случај со оглед на тоа што подносителот не ја дополни 
поднесената претставка со потребните информации за водење на натамошна постапка, 
Народниот правобранител не покрена постапка, додека во вториот случај поради наводи 
за сторена дискриминација по основ на возраст во образовниот процес на поголема група 
граѓани, со донесената Уредба со законска сила за финансирање и поддршка на граѓани 
и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање 
на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги 
за време на вонредна состојба(„Службен весник на РСМ“ бр.137/20), достави Мислење до 
Владата на РСМ. Имено, во доставеното Мислење, Народниот правобранител ја истакна 
забелешката за изразот „Млади лица“, и даденото појаснување дека: „Млади лица” се 
државјани на Република Северна Македонија со наполнети 16 години и не постари од 29 
години на 22.05.2020 година, кои се активни учесници во формалното средно образование 
(средни училишта основани од Република Северна Македонија, локалната самоуправа и 
градот Скопје) и високото додипломско образование на Република Северна Македонија 
(редовни студенти на универзитети основани од Република Северна Македонија), согласно 
со евиденцијата на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: „млади 
лица-корисници на финансиска поддршка”).

Во контекст на ова, Народниот правобранител изрази мислење дека дефинирање 
на поимот млади лица би требало да биде предмет на закон кој би го пропишал терминот 
„млади лица“, со оглед дека  дефиницијата како што е во горенаведената Уредба ги 
доведува во нееднаков третман и подреденост определена група на ученици наспроти 
друга група на ученици, што е услов за сторување на дискриминација по основ на возраст 
во образовниот процес.

При изготвување на цитираното Мислење, Народниот правобранител го имаше 
предвид и статусот на цела група, односно дека се работи за средношколци, така што 
какво било нивно подвојување и делење, доведува до нерамноправна состојба на едни 
спрема други по одреден законски основ, што за жал во моментот на постапувањето не 
можеше конкретно да биде прецизирано преку соодветни членови и норми, поради тоа 
што референтниот Закон за спречување и заштита од дискриминација е укинат од страна 
на Уставниот суд поради одредени недоследности при неговото носење во Парламентот.

Оттука, според Народниот правобранител од голема важност е утврдување на прецизни 
критериуми за остварување на опредлено право/помош или поддршка од државата, со 
што ќе се превенира нееднаква поделба на граѓаните, односно ставање на граѓаните во 
нееднаква положба.

Народниот правобранител согласно утврдената уставна и законска надлежност за 
следење на примената на соодветна и правична застапеност во јавниот сектор, во текот 
на 2020 година отпочна со прибирање на податоците од сите институции/установи во 
јавниот сектор (по електронски пат), односно прибирање на податоци за вкупниот број 
на вработените по етничка припадност, за вкупниот број на вработени распоредени на 
раководни работни места и бројот на вработени распоредени на нераководни работни 
места, како и за нивниот пол и степен на образование. Податоци се 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 образование, кои се дел од Посебен извештај за состојбата 
со почитувањето на овој уставен принцип.

Во рамки на вонпредметното работење, кое во извештајната година беше со намален 
обем поради прогласената вирусна пандемија, Народниот правобранител преку Одделението 
за заштита од дискриминација во текот на своето работење продолжи електронски да ја 
следи работата на надлежните тела за заштита од дискриминација на меѓународен план, 
а воедно учествуваше и на неколку дебати кои се одвиваа на регионално ниво во нашата 
држава. Покрај ова, претставник на Одделението за заштита од дискриминација продолжи 
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• Да се пристапи кон измена на Законот 
за заштита од вознемирување на 
работното место со прецизирање 
на надлежностите на Државниот 
инспекторат за труд во делот на 
превенција, заштита и санкционирање 
од мобинг, како и воведување на 
задолжителни обуки на сите нивоа во 
јавниот сектор во насока на сузбивање 
на мобингот.

• Министерството за информатичко 
општество да изнајде начин за 
соодветно законско и подзаконско 
решение со кое ќе се оневозможат 
манипулации на штета на одредена 
етничка заедница. Следствено, 
да се преземат мерки за измена и 
надградба на текстот на подзаконскиот 
акт „Методологија за планирање на 
вработувањата во јавниот сектор 
согласно со начелото за соодветна и 
правична застапеност, како и формата, 
содржината и образецот на годишниот 
план за вработување и извештајот за 
реализација на годишниот план за 
вработување“, а со тоа и на членот 
5 став 3 од Законот за вработените 
во јавниот сектор од кој произлегува 
овој акт, како и на табеларниот 
пресметковен модел на Балансерот 
преку кој се врши пресметка за 
изготвување на годишните планови за 
вработување по етникуми.

• Ресорните министерства кои се 
носители на одредена законска 
регулатива која е на листата на 
Националното координативно 
тело за следење на состојбите 
со недискриминација, веднаш да 
пристапат кон измена и дополнување 
на регулативата заради усогласување 
со новиот Закон за спречување и 
заштита од дискриминација.

• Зачестените поплаки за вознемиру-
вање на работното место – мобинг, 
укажуваат на бројните системски 
слабости, но и на потребата од 
посериозен пристап на органите  во 
справување со овој горлив проблем. 

• Во спроведување на начелото на 
соодветна и правична застапеност, во 
голем број случаи при реализирање 
на јавните огласи во јавниот сектор 
се врши злоупотреба на впишување 
на припадноста на етничка заедница, 
особено на штета на помалите етнички 
заедници.

• Сè уште голем број на закони не се 
усогласени со Законот за спречување 
и заштита од дискриминација иако 
е ова препорака и на Националното 
координативно тело за следење на 
состојбите со недискриминација.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

онлајн да учествува во експертскиот тим во работата на Националното координативно тело 
за следење на состојбите со недискриминација, давајќи придонес во делот на стручноста и 
размената на информации кои се однесуваат на надлежноста на неговата работа.
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Претставките од областа правосудство и оваа извештајна година се најбројни (406), 
но се забележува значително намалување на бројот на претставки кои се однесуваат на 
работата на управните судови, првостепените судови и  постапките водени во втор и трет 
степен.

Предметното работење во оваа област покажува дека граѓаните, во најголем број 
бараа заштита поради одложување на судските рочишта, а постапувањето по овие случаи 
покажа дека одложувањата на рочиштата беше поради состојбата со коронавирусот 
(КОВИД 19), а врз основа на одлука донесена од страна на Судскиот совет за постапување 
на судовите во РСМ во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД - 19.

Од друга страна, вонредната состојба и посебниот режим на работа на судовите ја 
оневозможи  примената на  Законот за управни спорови, поточно измените во однос на 
можноста за одржување на јавни расправи што се одрази на ефикасноста во постапувањето 
по предметите. Во таа смисла, Управниот суд и Вишиот управен суд постапуваа со 
задоцнување, односно со пречекорување на законски предвидените рокови. 

Во однос на поплаките поврзани со работата на управните судови, Народниот 
правобранител утврди дека и натаму поради лошата комуникација на органите на 
државната управа со управното судство, предметните списи не се доставуваат навремено 
поради што постапките се долготрајни, а управните судови продолжуваат со праксата 
наместо да донесат мериторна одлука предметите повеќе пати да ги враќаат на повторно 
одлучување пред управните органи чии одлуки биле оспорени.

Заради заштита на правата на граѓаните во управните постапки Народниот право-
бранител во конкретните случаи интервенираше на начин што бараше податоците да бидат 
навремено прибавени, предметите да бидат постапени од страна на судовите, а странките 
во постапките беа навремено известени за сите преземени мерки и активности.

Во поглед на стечајните постапки Народниот правобранител и оваа извештајна година 
бележи претставки во кои се укажува за долгото траење на овие постапки, ненавременото 
известување на доверителите, неможноста да ги наплатат побарувањата иако имаат 
извршни исправи и сл. 

Оваа година поднесените претставки се однесуваа за стечајните постапки за А.Д. 
„Славија“ извоз-увоз Скопје и А.Д. Рудници и железарници Скопје-ФАМОРД Фабрика за 
машинска опрема и резервни делови, а додека за стечајната постапка за А.Д. Охис оваа 
извештајна година не се поднесени претставки што беше случај изминатите две години 
кога заштита на своите права од страна на Народниот правобранител побараа повеќе од 
тристотини доверители (поранешни вработени).

Останатите претставки за работата на судовите се однесуваа за ненавремно 
добиени одговори од страна на судовите, немање на податоци за тоа во која фаза се 
судските постапки и сл., по кои наводи Народниот правобранител надлежно постапуваше 
и навремено ги прибавуваше бараните податоци од страна на судовите и за истото ги 
информираше подносителите.

Новина, во делот за работата на судството, во овој извештаен период се зачестените 
обраќања и барањата на правен совет каде граѓаните бараа информации за најавените 
реформи во правосудниот сектор. Имено, во овие случаи странките бараа податоци за 
тоа кои предмети ќе можат да бидат оценувани, дали ќе бидат опфатени само кривични 
или само граѓански постапки, за кој период ќе се однесува оценувањето, на кој начин ќе 
се бираат предметите за оценка или ќе бидат опфатени сите предмети, дали ќе можат да 
поднесат барања и каде, за да нивниот предмет биде земен во овие постапки, доколку се 
утврди нестручно постапување во нивниот предмет дали ќе постоела можност за повторно 
водење на судската постапка и сл. 

Народниот правобранител во овој контекст цени дека е потребно Министерството за 
правда навремено да ги информира граѓаните за реформите кои ќе се направат во врска со 

ПРАВОСУДСТВО
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работата на судиите, за тоа кои предмети ќе бидат земени за оценување и дали граѓаните 
ќе можат да поднесуваат индивидуални барања за оценување и дали при утврдени повреди 
истите би можеле повторно да водат судска постапка по конкретниот предмет.

Инаку, како и претходната извештајна година и оваа подносителите бараа заштита 
од Народниот правобранител по однос на работата на адвокатите како носителите на 
јавни овластувања. Во овие претставки се изнесуваа забелешки за работата на адвокатите 
поради ненавремено добивање на информации за предметите кои ги водат, недостапност 
на адвокатите, за високите трошоци, неоснована наплата на трошоци и сл. 

Притоа, имаше и предмети кога подносителите укажуваа дека повеќе од 1 година 
немаат информации од адвокатот за иницираната постапка. Во таа насока е случајот кога 
подносителите немаа добиено информација од адвокатот за постапката која се водела 
пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) и тоа повеќе од 2 години, ниту пак можеле 
да стапат во контакт со него.

Народниот правобранител, се обрати до адвокатот заради добивање на информации 
за постапката, и констатира дека истиот е иселен од земјата, па поради тоа подносителите 
не можат да стапат во контакт со него и да ги добијат бараните информации во врска со 
предметот. По овие информации Народниот правобранител ја продолжи постапката пред 
Министерството за правда, односно Биро за застапување на РСМ пред ЕСЧП за да се 
прибават потребните информации за постапката, дали е поднесена апликација пред ЕСЧП 
од страна на адвокатот и доколку е поднесена во која фаза се наоѓа постапката по истата. 
Во поглед на наводите за високите трошоци Народниот правобранител констатира дека тие 
се неосновани, од причина што истите се пропишани и се во согласност со Адвокатската 
тарифа, при што граѓаните беа советувани за можноста да ги искористат бенефитите од 
Законот за бесплатна правна помош. 

Народниот правобранител во извештајниот период  прими 32 претставки во врска со 
работата на Обвинителството, што споредбено со претходната година е  за 31 претставка 
помалку. Најчесто во претставките граѓаните изразуваа незадоволството од работата на 
Основното јавно обвинителство (ОЈО) по поднесените кривични пријави, и во таа насока 
укажуваа дека Основните јавни обвинителства недоволно  комуницираат со подносителите 
на кривични пријави, не одговараат на нивните барања за добивање информации за 
статусот и во која фаза се наоѓаат постапките по нивните пријави, што пак, влијае и на 
довербата во работата на овој орган.

Генерално се забележува подобрена комуникација на ОЈО со Народниот правобрани-
тел, во однос на претходните години, и во таа насока органот доставува целосни и 
содветни одговори на барањата на Народниот правобранител од кои може да се утврди 
дали, кога, кои и какви поединечни дејствија биле преземени, почнувајќи од поднесување 
на кривична пријава или од добивање на известување од страна на МВР. Меѓутоа, нема 
подобрување во однос на прифаќање на интервенциите како што се Мислења, укажувања 
и сл. за отстранување на констатираните повреди иако со факти се потврдуваат повредите 
на правата на граѓаните од непреземените мерки.

Од друга страна пак, проблемот со честите одложувања на рочиштата го оправдува 
стравувањето кај граѓаните за застарување на кривичното гонење, па и покрај тоа 
што Собранието на Република Северна Македонија утврди конкретна мерка Советот на 
Јавни обвинители и другите надлежни органи да преземаат дејствија за утврдување на 
причините поради кои во голем број на случаи настапила застареност за кривично гонење, 
во извештајниот период нема видливи промени во оваа насока.

Инаку, случајот на поднесена кривична пријава уште во 2019 година, по која Обвини-
телството доставило покани за сослушување на оштетените во јануари 2020 година, за да 

Постапки пред Јавното обвинителство 
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повторно го одложи терминот за сослушување дури за јануари 2021 е еден од бројните 
кои се на штета на граѓаните и со кои истите се попречени во остварување на нивните 
права, а го потврдуваат погоре споменатото. 

Во  друг случај, Народниот правобранител, постапувајќи по претставка од граѓанин 
оштетен од конкретен кривично-правен настан, во која побара интервенција поради 
неможност да ги оствари своите права по поднесена кривична пријава пред Основното 
јавно обвинителство, констатираше повреда на речиси сите права на оштетен во кривична 
постапка. Притоа, Народниот правобранител констатира дека му е оневозможено да при-
суствува на доказното рочиште, да присуствува на главната расправа и да учествува во 
доказната постапка, како и да се произнесе по имотно-правното побарување и по кривично-
правниот настан, а по завршување на истражната постапка правото да ги разгледа списите 
и предметите што служат како доказ, како и да поднесе жалба под условите предвидени 
со ЗКП. Анализата пак, на правната регулатива во контекст на наведеното потврдува дека 
во суштина на граѓанинот му беа повредени правата утврдени во Законот за кривичната 
постапка.

Народниот правобранител достави Мислење во врска со констатираните повреди 
до надлежното јавно обвинителство, укажувајќи му на обрската за доследно почитување 
на меѓународните стандарди за заштита на човековите права кои пропишуваат дека на 
оштетените треба да им се овозможи активно да учествуваат во кривичната постапка и да 
им бидат достапни и постапките за надомест на претрпена штета, во смисла на имотно-
правно барање, на начин кој ќе биде ефикасен и праведен и дека пристапот кон правда 
од страна на оштетениот во кривичната постапка мора да биде обезбеден. 

Презентирајќи го конкретно гореспоменатиот предмет Народниот правобранител 
укажа дека од страна на Основното јавно обвинителство покрај директната повреда на 
правата на подносителот, се врши  и индиректна повреда на правото на оштетениот да 
учествува во кривичната постапка преку која би обезбедил правна заштита на својата 
сопственост, која, меѓу другото, претставува и темелна вредност  утврдена во член 8 од 
Уставот. Исто така, укажа дека повредено му е правото на судска заштита, како основно 
човеково право, сублимирано во правото на еднаков пристап пред суд и правото на 
правично судење пред независен и непристрасен суд и ефективен пристап до правда, 
кои како такви се стипулирани и во Европската конвенција за човекови права. Меѓутоа, 
иако Народниот правобранител потенцираше дека и јавните обвинители, како во овој, 
така и во сите други случаи, при постапувањето и извршувањето на своите надлежности, 
мора да водат сметка за почитувањето и заштитата на човековите права, сепак, Јавното 
обвинителство не го прифати Мислењето на Народниот правобранител и не презеде 
мерки за отстранување на констатираните повреди, поради што беше доставен  и Посебен 
извештај до функционерот што раководи со органот, односно до Јавниот обвинител на 
Република Северна Македонија.

Значително е намален бројот на поднесени претставки што се однесуваат на непра-
вилности во работата на извршителите, воглавно како последица на вонредната состојба 
поради пандемијата со КОВИД 19 и временото суспендирање на извршните дејствија за 
време на оваа состојба. Имено, oд страна на Владата на Република Северна Македонија 
беше донесена Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време 
на вонредна состојба, со која предвиде дека Законот за извршување нема да се применува 
во период од денот на влегување во сила на уредбата, па се до 30 јуни 2020 година 
(периодот со нова Уредба на Владата беше продолжен до 24.07 2020 год). Согласно оваа 
уредба, но и Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата од 16.04 2020 година, 
извршителите беа должни да запрат со преземање какви било извршни дејствија во строго 
утврдени и таксативно наведени случаи.

Постапки пред извршителите
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Во наведениот период беа доставени повеќе претставки од граѓани - должници кои 
укажуваа на непочитуввање на Уредбата од извршители кои продолжиле со преземење 
дејства во извршните постапки. По повод овие претставки, Народниот правобранител 
доставувуваше препораки до извршителите за времено запирање на  постапките, како и 
изземање на извршувањата на  лицата со примања врз основа на права на парична помош 
од социјална заштита (гарантирана минимална помош, еднократна парична помош и др.), 
по кои извршителите скоро без исклучок постапуваа.

На почетокот на 2020 година беше донесен Законот за изменување и дополнувањето 
на Законот за извршување, со кој беше проширена и допрецизирана листата на категориите 
на лица и примањата кои се изземени од извршување, со што се предвиде и намалување 
на максималната вредност на задржувањето, односно се воведе ограничување на извр-
шувањето од 1/3 на 1/5 од плата или пензија за лицата приматели на просечна плата и 
пензија. Со ова, се испочитува  препораката на Народниот правобранител  за намалување 
на износот на максималната вредност на задржување од плата или пензија на должникот, 
со оглед дека во Законот за извршување со предвидената задршка од 1/3 од платата 
или пензијата се вршеше задршка која е прилично висока, така што граѓаните-должници 
остануваат без доволно средства за задоволување на  минималната егзистенција.  

Ваквото решение придонесе поголем број граѓани да бараат усогласување на нало-
зите за извршување со новите ограничувања, по кои Народниот правобранител даваше 
препораки и мислења, а по кои извршителите постапуваа во законски предвидениот рок.

Иако во помал број од претходно, повторно имаше поплаки од граѓани за проблемот 
со блокирање на трансакциските сметки. Дел од овие претставки се однесуваа за бло-
кирана сметка на која им се префрлуваат средства по основ на плата, од страна на 
извршител на кого од страна на Комората на извршители, му била одземена лиценцата за 
работа. За овие случаи, Народниот правобранител се обрати до Комората на извршители 
и побара да биде информиран кои и какви дејства се преземени од страна на Комората за 
решавање на наведениот проблем, по што беше потврдено дека дисциплинската комисија 
на Комората, на крајот од 2018 година со решение на извршителот му изрекла привремена 
забрана на должноста-суспензија, која стапила на сила веднаш, а трае се до донесување 
на правосилноста на одлуката за изрекување на дисциплинска мерка-трајно одземање на 
правото на вршење на должност. Извршителот завел управен спор пред Управниот суд на 
Република Северна Македонија, по кој била донесена Пресуда со која тужбата му била 
одбиена, а по која извршителот доставил жалба до Вишиот управен суд. И покрај бројните 
писмени и усни ургенциите од страна на  Комората на извршители, Вишиот управен суд се 
до изготвувањето на овој извештај, немаше донесено конечна одлука.

Согласно предвидената законска регулатива, Комората на извршители мора да се 
воздржи, односно не смее да  презема какви било дејствија до правосилноста на одлуката за 
изрекување на дисциплинската мерка трајно одземање на правото на вршење на должноста 
на извршител, по што согласно одредбите од Законот за извршување, Министерството за 
правда  ќе започне постапка за именување на нов извршител. 

Имено, заменикот на суспендираниот извршител кој во меѓувреме бил назначен од 
Комората на извршители не може да постапува по извршните предмети, со оглед дека 
нема пристап до електронската база и евиденција, односно до информациите за тоа кој е 
должник во започнатите извршни постапки, кој од должниците колку платил и кој доверител 
во колкав износ е намирен, што во крајна линија значи дека, ниту должниците можеле 
да вршат исплата на побарувањата, ниту доверителите да бидат соодветно намирени од 
пристигнатите средства.

Имајќи ги предвид случаите по кои постапуваше, Народниот правобранител смета 
дека постапката за трајно одземање на правото на вршење на должноста извршител е 
прекомплицирана и трае предолго, а притоа како да се занемарени правата на граѓаните 
кон кои извршителот презеде одредени дејствија. Во прилог на ваквото тврдење е и фактот 
што  поради блокада на сметката на суспендираниот извршител не може да се располага со 
пристигнатите средства, ниту пак, може да се постапува по предметите што се водат кај овој 
извршител.  Иако во 2018 година со  Законот за изменување и дополнување на Законот 



53www.ombudsman.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

• Министерството за правда да 
преземе дејствија за информирање 
на граѓаните за планираните 
реформи во правосудниот сектор, 
како истите би имале јасна слика за 
планираните реформи, односно кои 
предмети ќе бидат оценувани, за кој 
временски период и дали доколку 
се утврди повреда при оценувањето 
на конкретен предмет странките во 
постапката ќе имаат можност повторно 
да водат постапка по истиот основ.

• Доследна примена на новиот Закон 
за управни спорови во делот на 
носењето на мериторните одлуки 
и обврските на јавните органи за 
доставување на документи и податоци, 
односно придржување до рокови за 
доставување на бараните податоци 
и  санкционирањето во случај на 
недоставувањето на списи и предмети.

• Основните јавни обвинителства да ги 
информираат граѓаните подносители 
на пријави за кривични дела во закон-
ски утврдениот рок за одлуките во 
постапката.

• Суштински да се подобри комуни-
кацијата на Основното јавно обвини-
телство со Народниот правобранител, 
при што сериозно да се земат предвид 
фактите на кои укажува, а со кои се 
потврдуваат повредите на правата на 
граѓаните.

• Советот на јавните обвинители и 
Јавното обвинителство да преземаат 
дејства согласно утврдената мерка од 
страна на Собранието на Република 
Северна Македонија за континуирано  
утврдување на причините за настапу-
вање на застареност на кривично 
гонење, и следствено да се утврди 
соодветна одговорност за таквите 
постапувања. 

• Неинформираност на граѓаните за 
планираните и реализирани реформи 
во правосудниот сектор. 

• Вонредната состојба и посебниот 
режим на работа во услови на 
владеење на Корона вирус (КОВИД 19) 
ја оневозможи  примената на новиот 
Закон за управни спорови во однос на 
предвидената можност за одржување 
на јавни расправи и се одрази на 
ефикасноста во постапувањето по 
предметите. 

• Со неизвестување на подносителите 
на кривична пријава и оштетените за 
текот  на постапката и за преземените 
дејствија граѓаните се попречуваат во 
остварувањето на правата и барање  
натамошна заштита на истите.

• Подобрена е комуникацијата на ОЈО 
со Народниот правобранител во 
однос на  доставување на бараните 
податоци и информации по конкретни 
предмети, но не и во однос на 
прифаќање на мислења, укажувања 
и други интервенции на Народниот 
правобранител за отстранување на 
констатираните повреди.

• Нема видливи ефекти по однос 
на мерката утврдена од страна на 
Собранието на Република Северна 
Македонија согласно која Советот на 
јавни обвинители и другите надлежни 
органи треба да преземат дејствија 
за утврдување на причините поради 
кои во голем број на случаи настапила 
застареност за кривично гонење.

• Поради долготрајноста на постапката 
за трајно одземање на правото на 
вршење на должноста извршител 
и неможноста за постапување во 
извршните предмети на суспендира-
ните извршители, странките во пос-
тапката трпат штетни последици. 

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

за извршување и со Тарифата за награди и надоместоци за другите трошоци за работата 
на извршителите истите беа намалени, Народниот правобранител останува на ставот дека 
висината на наградите и надоместоците на трошоците за работа на извршителит се високи  
и претставува дополнително оптоварување за граѓаните во извршните постапки. 
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Споредбено со 2019 година кога беа поднесени 188 претставки, во извештајниот 
период намален е бројот на претставки за 54, односно од оваа област беа доставени 
134 претставки од граѓани. Притоа, најбројни беа оние за приватизација на градежно 
земјиште во државна сопственост, а постапувањето по истите потврдува дека процесот на 
приватизација на градежно земјиште се одвиваше многу отежнато и за мал број граѓани 
беше донесена позитивна одлука. 

Впрочем во сите предмети и оваа извештајна година се забележува неефикасно пос-
тапување на Управата за имотно-правни односи и нејзините организациски единици во 
обезбедување на докази и податоци по службена должност. Во таа насока, од страна 
на Народниот правобранител се интервенираше со цел од други органи да се обезбедат 
докази и податоци по предметите од областа на приватизација на градежно земјиште 
во државна сопственост. Конкретно, причина за таквата состојба е тоа што одредени 
одделенија на Управата за имотно-правни работи не се кадровски екипирани, па дури е 
констатирано случај каде во Подрачно одделение за првостепена управна постапка работи 
само еден административен службеник. Покрај ова, несомнено во однос на процесот на 
приватизација влијаeше и состојбата со КОВИД-19.

Во однос на проблемот со постапките за денационализација постапувањето по 
одредени предмети покажува извесен напредок во обезбедување на доказите по службена 
должност од страна на одредени комисии за денационализација, но сепак ажурирање 
на постапката за доставување списи по предметите од денационализација се преземаат 
исклучиво по интервенција на Народниот правобранител. Имено, продолжува праксата 
комисиите за денационализација да не преземаат дејства за извршување на пресудите на 
Управниот суд или Вишиот управен суд, односно да донесат нов акт согласно изнесеното 
правно сфаќање и дадени укажувања по пресудите. Факт е дека имаше застој на работата 
на комисиите за денационализација во Министерство за финансии поради пандемијата, 
бидејќи претседател и членови на одредени комисии за денационализација согласно 
мерките на Владата на Република Северна Македонија донесени на седумнаесеттата 
седница одржана на 12.03.2020 година, заради спречување на ширењето и сузбивањето 
на КОВИД -19, биле ослободени од работа и работни активности бидејќи спаѓале во 
категорија на лица со дијагноза хринично болни.

Во таа насока, а со цел надминување на таквата состојба, Народниот правобранител 
во неколку наврати се обрати до Комисијата за координација на работата на комисиите 
што одлучуваат по барањата за денационализација. Следствено, согласно одредбите од 
Законот за денационализација, министерот за финансии на 01.11.2020 година донесе 
одлука за формирање на пет нови комисии со нови претседатели и нови членови на 
комисии за денационализација.

ИМОТНО-ПРАВНИ ОДНОСИ 

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

• Навремено постапување на Дисци-
плинската комисија на Комората на 
извршители по барањата на странките 
за поведување дисциплинска постапка 
против несовесните извршители, со 
цел заштита на правата на граѓаните.
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Во однос на претставките кои се однесуваат на остварување на правата на гра-
ѓаните во Агенцијата за катастар на недвижности повеќето претставки се однесуваат 
на запишување на промена на катастарот на недвижности. Имено, и во оваа извештајна 
година од одредени претставки на граѓаните се забележува непостапување на Агенцијата 
за катастар на недвижности по судските одлуки на Управниот суд и Вишиот управен суд, 
како и ненавремено доставување на списите по предметите до Управниот суд и обратно. Во 
таа насока продолжи праксата во случаи кога Катастарот постапил по донесените пресуди 
на Управниот суд и Вишиот управен суд нецелосно, односно повторно издава потврди со 
иста содржина како претходно поништените.

• Управата за имотно-правни работи, 
како и нејзините организациски 
единици  да ја ажурираат постапката 
за обезбедување докази и податоци 
од други органи во постапка за 
приватизација на градежно земјиште 
во државна сопственост.

• Комисиите за денационализација 
да преземат дејства за извршување 
на пресудите на Управниот суд или 
Вишиот управен суд, односно да 
донесат нов акт согласно изнесеното 
правно сфаќање и дадени укажувања 
по пресудите.

• Агенцијата за катастар на недвижности 
да презема дејствија за брзо и 
ефикасно и целосно постапување 
по донесените судски одлуки на 
Управниот суд и Вишиот управен суд, 
како и ненавремено доставување на 
списите по предметите до Управниот 
суд и обратно.

• Процесот на приватизација на 
градежно земјиште во државна 
сопственост се одвиваше многу 
отежнато и за ретко кои граѓани беше 
донесена позитивна одлука.

• Продолжува состојбата со кадровско 
неекипирање на одредени одделенија 
на Управата за имотно-правни работи 
во Министерството за финансии. 

• Комисиите за денационализација 
и натаму не преземаат дејства 
за извршување на пресудите на 
Управниот суд или Вишиот управен 
суд, и при донесување на нов акт 
согласно изнесеното правно сфаќање и 
укажувања во пресудите.

• Агенција за катастар на недвижности 
и понатаму не презема дејства за 
целосно спроведување на донесените 
пресуди на Управниот суд и Вишиот 
управен суд. 

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

Во текот на 2020 година од страна на граѓаните беа доставени помалку претставки од 
претходната година (124 претставки беа поднесени во извештајната година, а 185 во текот 
на 2019), но повторно најчесто се бараше заштита на правата поради одолжувањата на 
првостепените постапки по нивните барања. Незадоволството на граѓаните е од постапките 
за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, како и ненавремено 
постапување од страна на овластените градежни инспектори по пријави за вршење на 
инспекциски надзор.  

Народниот правобранител, постапувајќи по истите им укажуваше на органите за 

УРБАНИЗАМ И ГРАДБА
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доследно спроведување на прописите, и почитување на законски утврдените рокови 
за постапување по барањата на граѓаните, затоа што само на ваков начин може да се 
средуваат негативните состојби во сферата на урбанизмот, а со стекнувањето на граѓаните 
со правна сигурност за својот имот, се стимулира и инвестиционата изградба која има 
долгорочно позитивно влијание врз економската и социјална позиција на граѓаните и на 
државата во целина.

Во единиците на локалната самоуправа интензивно се работи во спроведување на 
постапките за утврдување на правниот статус на бесправно изградени објекти но, со оглед 
дека бројот на барањата е огромен, а кадровскиот персонал и техничката опременост не е 
на соодветно задоволително ниво во однос на обемот на работа, целата постапка сè уште 
е многу далеку од својата завршница. Фактор за одолжување на овие постапки донекаде 
секако се и самите граѓани/баратели, кои ненавремено ги поднесуваат или воопшто не 
ги поднесуваат бараните документи неопходни за водење на постапката, а пред сè тоа се 
геодетските елаборати. 

Постапки за присилно административно извршување на извршни управни акти за 
бесправно изградени објекти, со само неколку исклучоци, скоро и да не се спроведуваа 
во текот на 2020 година, поради ограничувањето предвидено со Законот за постапување 
со бесправно изградените објекти, односно утврденото дека сите извршни постапки од 
овој вид да запрат со цел да им се даде можност на сопствениците на бесправните објекти 
истите да ги легализираат доколку ги исполнат законски определените услови. Следствено, 
симболичен беше бројот на  претставки во кои граѓаните бараа поажурно спроведување 
на управни акти за отстранување на бесправно изградени објекти во нивно соседство. 

Во текот на 2020 година, Народниот правобранител забележува поголема  aжурност 
и ефикасност на овластените урбанистички и градежните инспектори при постапувањето 
во вршењето на инспекцискиот надзор врз нови објекти кои се во градба.

Од друга страна, поради спроведување на парламентарните избори во извештајната 
година дојде до дополнително одолжување на постапките по конкретни барања на 
граѓаните, како и во постапките за донесување на детални урбанистички планови. Имено, 
Општина Центар, и оваа година продолжи да го спроведува мораториумот за градба, иако 
Уставниот суд кон крајот на годината се произнесе дека истиот се коси со сите правни 
норми кои ја регулираат оваа област. Инаку, со овој правен вакум се создава несигурност 
и недоверба во правниот систем на сите субјекти кои се засегнати од мораториумот. 

Со времено ставање вон сила на одредени детални урбанистички планови, на 
заинтересираните субјекти не им се дава можност да градат ниту да го уредуваат и 
хуманизираат просторот во кој живеат и работат на начин предвиден со закон.

Секој урбанистички план треба да биде на правна сила се до донесувањето на нов 
или до изменувањето и дополнувањето на постојниот план. 

Народниот правобранител изразува сериозна загриженост поради доцнењето со 
спроведувањето на препораките на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за сос-
тојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион. 
Забелешките се однесуваат на прекумерната и неконтролирана урбанизација, бавноста 
во справувањето со дивоградбите, како на крајбрежјето така и во заштитеното градско 
подрачје. Зачувувањето на статусот на светско природно и културно наследство на 
Охридскиот регион мора да биде еден од врвните приоритети на властите во наредниот 
период.

Народниот правобранител и оваа извештајна година континуирано преземаше 
дејствија во рамките на своите законски надлежности со цел заштита на правата на 
граѓаните, при што беа упатени голем број барања, ургенции, укажувања, препораки и 
информации претежно до градоначалниците на општините како надлежни за справување 
со локалните урбанистички проблеми. 
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• Единиците на локалната самоуправа 
континуирано да преземат мерки за 
поажурно постапување и законито 
одлучување не само во постапките 
за утврдување на правниот статус на 
бесправно изградените објекти туку 
и во сите други постапки од нивна 
надлежност.

• При изготвувањето и донесувањето 
на деталните урбанистички планови 
пред сè да се имаат предвид реалните 
потреби на граѓаните, да се обезбеди 
рационално користење на просторот и 
подобри услови за хумано живеење и 
работа на граѓаните.

• Да се зголеми превентивната актив-
ност на инспекциските служби преку 
почести увиди на теренот со цел 
уште во почетна фаза да се спречат 
евентуални нелегални градежни 
активности. 

• Постапките за утврдување на правниот 
статус на бесправно изградените 
објекти бележат подобрување, иако сè 
уште не е на задоволително ниво во 
однос на големиот број на барања на 
граѓаните.

• Неревидирањето на урбанистичките 
планови во многу долг временски 
период од плански предвидениот во 
однос на нивна реална реализација, 
доведува до попречување на правото 
на сопственост на граѓаните.

• Подобрена е ажурноста кај 
инспекциските служби, но и натаму 
треба да продолжат со навремени 
увиди на терен.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

Станбената област и домувањето вообичаено е област која спаѓа во сферитe на 
интерес и постапување од страна на Народниот правобранител во правец на остварување 
и заштита на уставните и законските права на граѓаните. Меѓутоа, во текот на 2020 година 
бројот на поднесени претставки од оваа област е незначителен (доставени се вкупно 
10 претставки), поради што не би можело да се даде каква било проценка за реалните 
состојби и евентуални проблеми со кои би можеле да се соочат граѓаните. 

Пандемијата со корона вирусот која значително ги промени начинот на работење 
на органите секако дека има клучно влијание врз целата состојба. Дури и во десетте 
поднесени претставки од оваа област се бараа општи правни совети, поради што постапки 
по истите не беа покренати туку само беа дадени бараните правни совети. 

Инаку и оваа извештајна година не беше спроведена ниту една постапка од пома-
совен обем за доделување на државни станови на лица во социјален ризик, поради што 
и отсуствуваа поплаки на граѓани во врска со наведеното, а само во неколку случаи се 
бараше интервенција во врска со откуп на државни станови, и за доделување стан под 
закуп.  

Поради сето ова, а во вакви специфични околности имајќи ги предвид притоа нај-
честите барања за правен совет на граѓаните, особено на граѓаните во социјален ризик 
кои се со нерешено станбено прашање, Народниот правобранител повторно укажува на 
потребата од обезбедување станови наменети за граѓаните кои се најсериозно изложени 
на социјален ризик.

СТАНБЕНА ОБЛАСТ
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КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки
• Реална е потребата од т.н. социјални 

станови за лица - граѓани изложени 
на социјален ризик, односно семејства 
без решено станбено прашање.

• Да се преземат мерки за изградба 
на станови кои би се доделиле под 
закуп или би се продавале под 
посебно поволни услови на одредена 
категорија граѓани изложени на 
социјален ризик.

Зачувувањето на вредностите и подобрување на условите за здрава животна средина, 
намалување на ризиците по животот и здравјето на луѓето, откривање и спречување на 
штетното влијание врз животната средина, се примарни обврски и задачи како на секој 
поединец, така и на државата воопшто.

Состојбите во заштитата на животната средина во Република Северна Македонија 
се далеку од уставната темелна определба за унапредување на животната средина и 
природата.

Иако во еколошката карта на Европа, Република Северна Македонија и понатаму 
е рангирана меѓу најзагадените земји во Европа, бројот на претставките на граѓаните 
кои се однесуваат на заштита на животната средина продолжува да биде незначителен 
(доставени се 10 претставки). Наведеното  упатува на заклучок за ниска еколошка свест 
и култура на граѓаните да пријавуваат случаи поврзани со заштитата и унапредувањето 
на животната средина. Ваквата еколошка свест на граѓаните, меѓудругото се јавува и 
како последица на немањето на интензивни едукативни програми, кои ќе придонесат во 
зајакнувањето кон оваа наклонетост.

Иако во годината за која извесетуваме ситуацијата со загаденоста на воздухот забе-
лежува благо подобрување, за Република Севена Македонија, главен проблем во сферата 
на заштита на животната средина, останува лошото менаџирање и лошите политики во 
оваа област. 

Управувањето со отпадот, подигањето, селекцијата и рециклирањето скоро и да не 
функционираат. Сè уште се користат локални депонии без никакви стандарди на кои се 
депонира  целиот отпад, скоро без никакава селекција, што директно влијае во зага-
дувањето на животната срредина (подземните води, загадување на воздухот при палење 
на депониите). 

Сето ова укажува дека надлежните органи мора да постапуваат проактивно и да 
издвојуваат многу повеќе финансиски средства за разрешување на овие есенцијални 
проблеми од областа на животната средина. Исто така, надлежните органи треба да 
преземат дополнителни мерки за зајакнување на инспекциските контроли на терен. 
Глобалните проблеми поврзани со животната средина ја наметнуваат потребата за 
преземање активности  со кои ќе треба да се делува пред сè на локално ниво, на секој 
поединец, организација или институција.

Народниот правобранител посебно ја нагласува неопходноста за забрзано и дос-
ледно спроведување на препораките на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за 
состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион. 
Забелешките во оваа област се однесуваат пред сè на дерогирање на животната средина, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА
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нефункционалниот колектор, отсуството на стандардизирана депонија за цврст отпад. 
Надлежните институции задолжително да останат цврсто посветени на зачувувањето на 
статусот на светско природно и културно наследство на Охридскиот регион.

Посебно ја нагласуваме потребата за преземање активности од стрaна на органите на 
локалната и на централната власт во насока на превенција, односно преземање дејствија 
со цел ризиците или штетните последици да се превенираат или намалат, а на граѓаните 
да им се овозможи целосно уживање на уставно загарантираното право на здрава и чиста 
животна средина.

• Зајакнати и зачестени инспекциски 
контроли на терен и ригорозни 
санкции за загадувачите.

• Интензивни едукативни програми за 
зголемување на свеста и навиките на 
граѓаните за здрава и чиста околина и 
зачувување на животната средина.

• Екологијата треба да биде главен 
приоритет на сите.

• Ангажираноста на надлежните орга-
ни за континуирано следење на сос-
тојбите не е пропорционална во однос 
на лошата состојба со заштитата на 
животната средина.

• Недоволната грижа за обезбедување 
на здрава и чиста животна средина 
е пред сè како последица на лошото 
менаџирање и лошите политики, 
како и ниската еколошка свест кај 
граѓаните.

• Инертно однесување и ненавремено 
преземање на мерки за надминување 
на проблемите од страна на надлеж-
ните институции.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

Во извештајната година, во областа на финансиите беа поднесени 117 претставки, 
со што продолжи повеќегодишниот процес на намалување на вкупниот број на поднесени 
претставки (во 2019 година, беа поднесени 137, а во 2018 година, 166). Генерално ова 
пред се, произлегува од вонредната состојба предизвикана од ширењето на коронавирусот 
КОВИД-19 и значително намалените постапки за присилна наплата на неплатен даночен 
долг од страна на Управата за јавни приходи, Градот Скопје и општините. 

Најголем дел од поднесените претставки на граѓаните се однесуваа за остварување 
права на домашна платежна картичка, ваучер за туризам и финансиска поддршка и за 
заштита на правата во постапките за присилна наплата на долг по основ на радиодифузна 
такса и данок на имот од Управата за јавни приходи и Градот Скопје.

 Имено, за олеснување на состојбата на граѓаните, во овој период беше донесена 
Уредба со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитни 
изложености кај банките и штедилниците. Оваа Уредба создаде нормативни претпоставки 
банките и штедилниците на своите интернет страници да објавуваат известување за 
понуда за промена на условите за сервисирањето на кредитната изложеност на граѓаните 
и/или преку електронска и/или писмена комуникакација да ги известуваат за понудата. 
Следствено на тоа, на граѓаните им беше понуден грејс период за отплата на 6 месечни 

ФИНАНСИИ
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ануитети (главница и камата) и тоа на начин што во периодот април – септември 2020 
година, нема  да достасуваат ануитети по кредитот. 

Сепак, факт е дека ваквиот начин на имплементација на одредбите од односната 
уредба, создаде одредени проблеми за граѓаните бидејќи наместо тој што бара одлагање 
да се обрати до банката или лично до секого да испратат известување, банките објавија 
јавна понуда со која граѓанинот ако не сака одлагање, мора да ја одбие. Дополнителен 
проблем, особено за повозрасните граѓани предизивика незнаењето на работата преку 
Интернет. 

Во овој сегмент, единствено остана отворено прашањето за пресметувањето на 
камата за периодот на одлагањето, односно висината на нејзината стапка.

Покрај тоа, во периодот од март до октомври 2020 година од Владата беа донесени 
повеќе економски мерки насочени, меѓудругото и кон обезбедување поголема сигурност 
и поддршка на ранливи категории граѓани (млади лица, лица со низок доход, корисници 
на пензија, корисници на права на социјална сигурност на стари лица и слично), преку 
обезбедување домашна платежна картичка, ваучер за туризам и финансиска поддршка.

Имплементацијата на овие мерки се одвиваше согласно одредбите од Уредбата со 
законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади 
лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета 
за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба и Законот 
за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на 
право на социјална сигурност на стари лица, малади лица, самохрани родители, деца без 
родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, 
филмски работници и естрадни уметници.

Народниот правобранител постапувајќи по претставките, а врз основа на околностите 
на секој поединечен случај, како и приложените и обезбедените факти и докази во текот на 
постапката, констатира состојба на повреда на правата на односната категорија граѓани. 

Конкретно, скоро за сите овие лица, кои се учесници во формалното средно или 
високо образование (редовни студенти), со наполнети 16 години и не постари од 29 
години на одредениот датум, односно кои спаѓаат во категоријата „лица со низок доход“, 
Народниот правобранител од Владата и другите надлежни институции (кои меѓусебно си 
ја префрлаат одговорноста за пропустите во службената евиденција која треба да ја водат 
и навремено да ја ажурираат), воопшто не доби образложение кои услови од Уредбата/
Законот, тие не ги исполнуваат и следствено на тоа, зошто не треба да добијат платежна 
картичка/ваучер за туризам/финансиска помош.

Во случаите пак, каде приговорите на овие лица се одбиени, Народниот правобранител 
утврди дека истото е направено само од формален аспект бидејќи во „терк“ одговорите не 
е содржано какво било образложение зошто е постапено на таков начин, ниту е дадена 
правна поука, за начинот, постапката и органите каде тие може да обезбедат натамошна 
заштита на нивните права и легитимни правни интереси. 

Воедно, неспорен факт е и дека по секој поединечен приговор од Генералниот сек-
ретаријат на Владата не се извршени никакви дополнителни проверки преку ораните/
институциите кои ги изготвувале соодветните листи на корисници (Министерството за 
образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Управата за јавни 
приходи, Агенцијата за вработување .....), во поглед на правилното утврдување на 
околноста дали лицата навистина се или не, ученици во средното образование, редовни 
студенти, лица со низок доход, пензионери со месечен износ на пензија, не повисок од 15 
илјади денари, корисници на право на социјална сигурност итн.

Праксата на несоодветно постапување на Управата за јавни приходи и особено на 
Градот Скопје, продолжи и оваа извештајна година, а поради што на граѓаните кои се 
јавуваат како даночни должници, неоправдано им се загрозуваа како личната, така и 
егзистенцијата на нивните семејства бидејќи тие подолг временски период остануваат без 
какви било парични приходи.  

Ова, затоа што од нивна страна, во постапките за наплата на радиодифузна такса, 
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• Владата да го обезбеди правото за 
добивање платежна картичка/ваучер 
за туризам/финансиска помош за сите 
лица учесници во формалното средно 
или високо образование (редовни 
студенти), со наполнети 16 години и 
не постари од 29 години на одредениот 
датум, како и за лица кои спаѓаат во 
категоријата „лица со низок доход“, 
кои ги исполнуваат потребните услови.

• Да престане праксата на Управата 
за јавни приходи и Градот Скопје, 
решенијата за присилна наплата 
исклучиво да ги изготвуваат преку 
блокада на трансакциски сметки 
во банки, а не и на друг со закон 
предвиден начин.

• Да се преземаат дејства за ефикасно 
имплементирање на утврдената мерка 
за заштита на легитимните права и 
правни интереси на граѓаните преку 
донесување измени и дополнување 
на одредбите од Законот за даночна 
постапка и Законот за даноците на 
имот.

• Лица учесници во формалното средно 
или високо образование (редовни 
студенти), со наполнети 16 години и 
не постари од 29 години на одредениот 
датум, како и лица кои спаѓаат во 
категоријата „лица со низок доход“, од 
Владата не добија платежна картичка/
ваучер за туризам/финансиска помош, 
иако за тоа ги исполнуваат потребните 
услови.

• Во постапките за наплата на 
радиодифузна такса, персонален 
данок, данок на имот или некој 
друг данок, решенијата за присилна 
наплата од Управата за јавни приходи 
и Градот Скопје, континуирано се 
изготвуваат исклучиво преку блокада 
на трансакциски сметки во банки, а не 
и на друг со закон предвиден начин. 

• Не се преземаат дејства за 
имплементирање на утврдената мерка 
за заштита на легитимните права и 
правни интереси на граѓаните преку 
донесување измени и дополнување 
на одредбите од Законот за даночна 
постапка и Законот за даноците на 
имот.

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки

персонален данок, данок на имот или некој друг данок, решенијата за присилна наплата 
се изготвуваат исклучиво преку блокада на трансакциски сметки во банки, а не и на 
друг со закон предвиден начин (како на пример, преку забрана на користење само на 
1/3 од платата или пензијата на даночниот должник, кои му се исплаќаат од неговиот 
работодавач или од Фондот на ПИОМ).

Исто така, воопшто не се води сметка за ограничувањата/изземањата од извршување, 
па на граѓаните им се одзема целиот износ од плата, пензија или надоместоци добиени по 
основ на социјална заштита, за кои Градот Скопје, до Народниот правобранител по дадените 
интервенции за начинот на отстранување на констатираните повреди, дури доставува и 
апсурдни одговори дека истите и не треба да се изземат од присилната наплата. 

Ваквата неповолна состојба за граѓаните особено произлегува и поради фактот што 
ефективно не се преземаат дејства за имплементирање на утврдената мерка за заштита 
на легитимните права и правни интереси на граѓаните преку донесување измени и 
дополнување на одредбите од Законот за даночна постапка и Законот за даноците на имот.
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Правата на граѓаните како потрошувачи во секојдневното користење на јавни услуги 
од компаниите, јавните претпријатија и разни мобилни оператори, и оваа извештајна 
година беа во фокусот на Народниот правобранител, кој постапуваше по 218 претставки 
од граѓани од оваа област. Претставките се однесуваа на работата на ЕВН Македонија АД - 
Скопје, ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, Топлификација и операторите на топлинска 
енергија, како и кон јавните претпријатија кои вршат услуга собирање и транспортирање 
на комунален отпад.

Најголемиот број од претставките беа адресирани против работењето на ЕВН Маке-
донија АД-Скопје и воглавно се однесуваат на исклучување од електродистрибутивната 
мрежа, или за барање за испитување на состојбата на заостанатиот долг, за овозможување 
склучување спогодби за плаќање на заостанатите долгови на рати, како и поради неможност 
на плаќање на долговите и редовните фактури со оглед дека се работи за категорија на 
граѓани кои се наоѓаат во тешка материјална и финансиска положба. 

Општо познато е дека извештајниот период беше пропратен со кризна состојба 
поради Пандемијата со Ковид 19, за кој период беа донеси низа мерки и препораки од 
страна на Владата кои имаа за цел заштита на јавното здравје на граѓаните и намалување 
на последиците предизвикани од пандемијата, а кои бараа разбирање и флексибилно 
однесување од страна од релевантните институции кон граѓаните.  

ЕВН Македонија АД-Скопје и покрај декларативните заложби дека ќе ги почитува 
мерките на Владата продолжи да исклучува граѓани од електричната енергија. Во врска 
со ова беа дури регистрирани  случаи на исклучување и на семејства чии малолетни деца 
требаше да следат онлајн настава. 

По констатирање на ваквата состојба Народниот правобрантел побара од ЕВН 
Македонија веднаш да изврши нивно приклучување на мрежата, укажувајќи дека според 
член 43 од Уставот, образованието е достапно на секого под еднакви услови и дека не 
смее да се попречува правото на образование на децата бидејќи се постапува спротивно 
и на Конвенцијата за правата на детето. Укажувањето на Народниот правобранител не 
беше прифатено и почитувано од страна на ЕВН Македонија, па така овие семејства со 
ученици кои беа исклучени од електричната енергија, останаа самите да се снаоѓаат во 
обезбедувањето начин како децата да им следат настава од далечина, во услови кога се 
исклучени од електричната мрежа.

Дека однесувањето на ЕВН Македонија во време на овој период беше нефлексибилно 
покажа и поскапувањето на електричната енергија, токму во време на пандемијата. Со 
прифаќањето на барањето на ЕВН Македонија за поскапување на електричната енергија,  
Регулаторната комисија за енергетика се стави во заштита на интересите на компанијата, 
игнорирајќи го фактот дека како последица на пандемијата најмногу се погодени граѓаните, 
односно нивните потрошувачи на услуги. 

Дел од претставките на граѓаните беа и поради нечитање на електричните уреди, 
односно ЕВН Македонија  за време на пандемијата не излегуваше на терен да ги прочита 
броилата за состојбата на потрошената електричната енергија, со образложение дека 
го штити здравјето на своите вработени. Нечитањето на броилата доведе до паушално 
пресметување на потрошената електрична енергија што за граѓаните претставуваше 
дополнителен проблем во тешкиот период на пандемијата. Во однос на оваа констатација 
Народниот правобранител поаѓајќи од фактот дека броилата се поставени надвор од 
куќите, односно поставени на бандери на улиците, побара отчитувањето да биде регу-
ларно, бидејќи при вакви околности нивните вработени не се изложени на ризик поради 
пандемијата. Според службените лица од ЕВН ваквата ситуација ќе се надмине, односно 
разреши со „порамнување на сметките“ што кај граѓаните предизвика несигурност и 
недоверба кон реалните фактури. 

Инаку, ЕВН Македонија АД-Скопје и во извештајниот период продолжи со позитивната 

ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА
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пракса на граѓаните кои се наоѓаат во тешка финансиска состојба да им овозможи склу-
чување на спогодби за подмирување на заостанатите долгови на рати.

Поплаките на граѓаните за работењето на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје во 
извештајната година се однесуваа на пропустите на нивните служби и непочитување на 
законските обврски кои ги има ова претпријатие кон корисниците на услугите. Имено, 
граѓаните укажуваа дека службите на ова јавно претпријатие не излегуваат на терен 
за читање на состојбата на водомерите, со што реално би се отчитувала состојбата со 
потрошената вода, а се жалеа и на недоволна комуникација и информирање на службите 
за состојбата на нивниот долг, корекција на долгот, плаќање на долгот на рати, и др. 

Народниот правобранител, постапувајќи по овие поплаки му укажуваше на ЈП „Водовод 
и канализација“ - Скопје на обврската за редовно и регуларно читање на водомерите кака 
единствен механизам за реално задолжување на корисниците, но и покрај укажувањето, 
ваквата пракса продолжува да предизвикува штетни последици за граѓаните. 

За Народниот правобранител неприфатливо е однесувањето на службените лица 
на ЈП, со години да не излегуваат на терен за читање на водомерите, и одеднаш да ги 
задолжат граѓаните со високи сметки собрани со години.

Позитивно е тоа што во текот на извештајната година Народниот правобранител не 
евидентираше ниту еден случај на исклучување на корисници од водоводната мрежа,  
а како позитивна ја оценува и организираната акција на ЈП за исплата на долгот на 
рати без камата, што е потврда дека ова претпријатие за време на пандемијата покажа 
принципиелно однесување кон граѓаните. 

Инаку, во овој извештаен период до Народниот правобранител се обратија повеќе 
граѓани од руралните општини кои припаѓаат на периферијата на Скопје, а кои не се дел 
од територија на главниот град (Студеничани, Чучер Сандево), кои побараа ослободување 
од надоместокот за одржување јавно градско зеленило, што им е пресметан во сметките за 
потрошена вода иако не се корисници на оваа услуга. 

Народниот правобранител оценувајќи дека жителите на руралните општини на градот 
Скопје се ставени во нееднаква положба со жителите кои живеат во урбани општини 
во главниот град и се корисници на услугата, побара од Градот Скопје да ја преиспита 
Одлуката на Советот со која жителите на руралните општини кои се корисници на услугите 
на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје да бидат ослободени од наведениот надоместок, 
со оглед дека не се корисници на услугата. Според Народниот правобранител, фактот 
дека овие жители се корисници на услугите на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје не 
може да биде основ за друго задолжување, за услуга што не ја користат. 

Градот Скопје го информираше Народниот правобранител дека за конкретниот 
проблем во тек се преговори со Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги со 
цел изнаоѓање најсоодветно решение, и до подготвување на овој извештај проблемот сè 
уште не е решен. 

Голем дел  од претставките за снабдување со топлинска енергија беа поднесени 
против снабдувачот со топлинска енергија БЕГ (Балкан Енерџи Груп ДООЕЛ Скопје), и 
тоа поради висок износ на фактури, неажурност по пријавување на дефект, проблеми 
со континуитетот на испорачаната топлинска енергија, регулирање на состојба на долг 
и др. Во однос на овие поплаки на граѓани, Народниот правобранител во многу случаи 
констатираше дека операторите на топлинска енергија се однесуваат неодговорно кон 
потрошувачите и нудат неквалитетни услуги. 

Дел од претставките беа адресирани кон мобилните оператори, за што Народниот 
правобранител соодветно интервенираше до АЕК со кое регулаторно тело има воспоставена 
добра комуникација и соработка која резултира со позитивно решавање на поголемиот 
број на предмет.
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• ЕВН Македонија АД-Скопје нема 

соодветен механизам за лично, 
детално информирање на граѓаните 
за состојбата на нивните долгови, 
па ова се прави со посредство на 
Народниот правобранител при 
негова интервенција по поединечни 
претставки.

• Евидентирани се случаи на исклу-
чување од електродистрибутивната 
мрежа во време на пандемија од 
КОВИД-19 и на семејства чии деца 
требаше да следат настава онлајн.

• Жителите на руралните општини кои 
не припаѓаат на територијата на градот 
Скопје неоправдано се задолжени со 
надоместок за услугата одржување 
јавно градско зеленило, исто како 
како што се задолжени жителите кои 
живеат во урбаните општини кои се 
дел од територијата на главниот град 
и ја користат таа услуга иако тие од 
руралните општини оваа услуга реално 
не ја користат.

• Нередовното читање на водомерите 
на самото место предизвикува неси-
гурност и недоверба на потрошувачите 
од изготвените фактури за потрошена-
та вода.

• ЕВН Македонија АД - Скопје треба 
да воспостави механизам за детално 
и континуирано информирање на 
граѓаните за состојбата на нивните 
долгови.

• Додека трае пандемијата со КОВИД-19, 
ЕВН Македонија АД - Скопје, да не ги 
исклучува од електродистрибутивната 
мрежа семејствата чии деца следат 
настава онлајн.

• Градот Скопје да најде решение за 
ослободување од плаќање на услугата 
одржување јавно градско зеленило 
за жителите на руралните општини, 
со оглед дека не се дел од урбаната 
територија на градот Скопје и не се 
корисници на оваа услуга.

• ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје 
да ги почитува своите законски 
обврски и редовно да ги чита 
мерните уреди за потрошена вода на 
домаќинствата.

ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА

Во овој извештаен период се забележува извесно намалување на бројот на поднесени 
претставки/поплаки (130 претставки) во областа полициски овластувања, што во еден 
дел, се должи на воведувањето на вонредните и рестриктивни мерки во текот на 2020 
година предизивикани од справувањето со пандемијата, со кои беше ограничено правото 
на движење на граѓаните и на физички контакти, но сепак, проблемите за кои граѓаните 
бараат интервенција остануваат исти. Притоа, најголем број од поплаките се однесуваа на 
непреземањето мерки по кривични и други пријави и поплаки, потоа за непостапувањето, 
односно непреземањето на  мерки од страна на полициски службеници за заштита на 
животот на граѓаните-подносители, за повикување и задржување во полициската станица, 
а помал дел од поплаките изнесени преку претставка се однесуваат на неосновано или 
противзаконито лишување од слобода и на прекршочната постапка за сторен прекршок. 

Во три случаи Народниот правобранител покрена постапка по поединечно поднесени 
претставки од граѓани во врска со повикување и задржување во полициска станица, 
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но по целосно испитување на секој од случаите не се утврди повреда на правата на 
подносителите на претставките. 

Постапувајќи по претставки од граѓани за непреземање мерки и непостапување на 
полициските службеници, по поднесени кривични пријави и поплаки од нивна страна, 
Народниот правобранител во дел од случаите  констатираше несериозен пристап кон 
пријавите од страна на полициските службеници и нецелосно испитување/истражување 
на наводите во истите.  

Наведеното особено е загрижувачко во претставките за пријава на семејно насилство 
од ним блиски лица, со кои живеат во заедница, кои најчесто завршуваа со усмена или 
писмена опомена кон пријавените лица за насилство, или сите заедно, и пријавените 
и пријавителите добиваа казни за сторен прекршок од Законот за прекршоците против 
јавен ред и мир, наместо да се постапува согласно член 144 став 2 од Законот за кривична 
постапка, каде е предвидено дека „тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со сериозна 
закана дека ќе нападне врз неговиот живот или тело или животот или телото на нему блиско 
лице при вршење семејно насилство, ќе се казни со затвор од три месеци до три години“.  
Следствено, незадоволството на граѓаните е и поради тоа што од страна на полициските 
органи случаите на семејно насилство ретко се идентификуваат како кривично дело и не 
се процесуираат  до надлежните органи. 

Во однос на повредата на права во прекршочната постапка од страна на полициски 
орган, во оваа извештајна година значително се намалени претставките/поплаките на 
граѓаните, и се однесуваат на неможноста да се изјаснат околу поднесената прекршочна 
пријава или во однос на изречените казни за сторен прекршок, односно тврдат дека не 
го сториле прекршокот за кој се казнети или дека истите се донесени без утврдување на 
фактичката состојба, односно без нивно сослушување, но сепак нивните наводи не се 
потврдени при постапувањето на Народниот правобранител. Констатирано е постапување 
согласно Законот за прекршоците (Сл. Весник на РСМ бр. 96/19) и Законот за безбедност 
на сообраќајот на патиштата.

Покрај претставки од граѓани, во извештајна година беше поднесена претставка  од 
медиумска куќа во име на двајца новинари, кои се пожалија на изречени закани по живот 
кон нив, кога истите биле на должност и ја извршувале својата професија, а од страна на 
органите не биле преземени мерки. Народниот правобранител се обрати до надлежните 
органи, посочувајќи дека ваквите настани треба да бидат брзо и ефикасно истражени 
и да биде соодветно постапено, со оглед на фактот дека кој било напад врз новинар 
во извршувањето на својата професија е целосно неприфатлив и истиот треба да биде 
соодветно санкциониран, доколку истото се докаже. Укажувањето беше и тоа дека секој 
напад врз новинарите е напад врз јавниот интерес, демократијата и правата на граѓаните. 
Од страна на органот добиено е известување дека се преземени мерки за утврдување на 
идентитетот на сторителот, но не и дека наводите се основани.
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Во областа граѓански состојби Народниот правобранител вообичаено ги анализира 
претставките на граѓаните кои се однесуваат на остварување на правото на државјанство, 
остварување на правата пред Управата за водење на матични книги - со посебен акцент 
во Подрачното одделение Скопје, остварување на правото за вадење лични документи, 
како и остварување на правата на баратели на азил во Република Северна Македонија, 
а за кои проблеми вкупно беа доставени 63 претставки во овој извештаен период. При 
остварување на овие права пред овие органи на државната управа, граѓаните наместо 
да наидуваат на сервисна ориентација и добра администрација, напротив, се соочуваат 
со долготрајни и тешки постапки, однесување кое произведува негативни последици при 
оставарувањето на другите права на овие граѓани, а кои се поврзани со вадење на тие 
документи.

Во однос на проблемот со стекнувањето државјанство на РСМ, во овој извештаен 
период беа поднесени значително помал број претставки од граѓани, но и покрај тоа 
ваквите случаи потврдуваат дека сè уште не е решен проблемот со лица без државјанство 
кои се родени или пак, кои долги години живеат на територијата на РСМ, заедно со нивни 
семејства кои имаат статус на државјани.

Па така, и во текот на извештајната година останува констатацијата на Народниот 
правобранител дека во земјата државјанскиот статус сè уште не го решиле лица кои се 
родени во Република Македонија пред прогласување на независноста на државата во 
1991 и континуирано живеат во земјата со нивните семејства, во нивните домови и имоти. 
Инаку, за овој проблем во извештајната година беа доставени 6 претставки од граѓани.

За Народниот правобранител претставува своевиден апсурд, при еднакви услови и 
околности некои членови на семејството да поседуваат државјанство, а некои со години да 
не можат да го остваруваат ова право. На овие лица тешко е да им се објасни дека треба во 
сопствените домови и домаќинства да се пријавуваат како странци, со што ќе докажат дека 
имаат регулиран легален престој во Република Северна Македоднија. Фактот дека овие 

ГРАЃАНСКИ СОСТОЈБИ 

КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки
• Полициските службеници треба многу 

посериозно да ги испитуваат пријавите 
на граѓаните во кои изнесуваат 
наводи за сторено кривично дело и 
во таа насока да преземат мерки за 
откривање на сторителите, како и 
прибавување на други докази.  

• Пријавите за заштита на животот и 
физичкиот интегритет на граѓаните, 
а посебно пријавите за семејно 
насилство треба многу посериозно 
да се испитуваат и соодветно да се 
процесуираат, наместо постапката 
да се завршува со опомена (усна или 
писмена) или пак со поднесување 
пријава за сторен прекршок дури и 
против пријавителот.

• Поефикасно и посуштински да се 
истражуваат кривичните пријави со 
цел обезбедување заштита на правата 
на граѓаните, но и поголема доверба 
во ефикасноста на полицискиот орган. 

• Полициските органи, по пријавите 
за заштита на животот и физичкиот 
интегритет, посебно по пријавите 
за семејно насилство соодветно да 
постапуваат, согласно овластувањата 
утврдени во правната регулатива 
за заштита од семејно насилство, 
вклучително и за заштита на жртвите 
преку рано идентификување и 
превенирање на натамошни штетни 
последици.
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лица тука се родени и живеат, тука имаат семјества, и тука се шлолувале покажува дека 
тие изградиле вистински и ефективни врски со државата. Овие лица се добро прилагодени 
со условите и околностите во Република Северна Македонија.

Народниот правобранител редовно алармира за оваа категорија на лица посочувајќи 
дека е потребно системски да се реши проблемот и да им се озвозможи на овие лица прием 
во државјанство на РСМ, со што ќе можат да ги користат законските права и да уживаат 
заштита од државата. 

Народниот правобранител повторно истакнува дека со проблемот со државјанство, 
најмногу се соочуват граѓаните од Скопје и Куманово.

Народниот правобранител укажува дека во овој случај се работи за една историска 
категорија на граѓани кои во време на донесување на Законот за државјанство во 1992 
година биле затекнати во државата, но поради разни причини останале без регулиран 
државјански статус (Некои поради неинформираност, некои поради неукост, некои поради 
високата такса, некои не можеле да веруваат дека во земјата во која се родени и живеат 
треба да бараат државјанство, а периодот од една година за констатација и утврдување 
на државјанство беше многу краток). Народниот правобранител смета дека кон оваа 
категорија на граѓани е направена неправда која треба да се надмине и реши со измена на 
Законот за државјанство, согласно стандардите и принципите на Европската конвенција 
за државјанство. Согласно оваа Конвенција почитувањето на семејниот живот претставува 
основна темелна вредност исто како што е прокламирано и во чл. 8 од Европската Конвенција 
на човекови права и слободи. Според Европската конвенција за државјанство, земјите на 
Советот на Европа при одлучување за државјанство, особено треба да водат сметка за 
вистинската и ефективната врска на засегнатото лице со државата. 

Горенаведените анализи и мислења Народниот правобранител ги дава во овој годи-
шен ивештај токму во време кога во Собранието на Република Северна Македонија и 
во стручната и во пошироката јавност сериозно е отворено прашањето за проблемот со 
државјанството со кој се соочува една категорија на граѓани кои со години не можат да го 
решат овој проблем, проблем кој несомнено треба да се разреши. 

Во постапките за државјанство и понатаму сериозен проблем претставува утврду-
вањето на безбедносниот аспект кој е поврзан со законскиот услов во кој е дифинирано 
дека „примањето на лицето во државјанство да не ја загрозува безбедноста и одбраната 
на земјата“ услов кој од 2020 година се утврдува од страна на Агенцијата за Национална 
безбедност. Оваа Агенција која е етаблирана како дел од реформите на безбедносно-
разузнавачкиот систем на Република Северна Македонија, наместо да покажува ефикасност 
и добро образложение при утврдување на овој важен (пресуден) услов, покажува 
дискреционо однесување и неоправдано одолжување при утврдувањето, слично по теркот 
на претходната Управа за безбедност и контраразузнавање. Во текот на извештајната 
година оваа Агенција како нов и реформиран орган на тајните служби не ги исполни 
очекувањата на Народниот правобранител дека при проверката на безбедносниот аспект 
ќе дава добро образложени мислења и дека негативно ќе се изрази само кон тие лица кои 
со нивното однесување потешко ги загрозуваат виталните интереси на земјата.

Народниот правобранител од Агенцијата за национална безбедност очекува во иднина 
да ги надмине диксреционите, субјективните и личните мислења и предрасуди на одредени 
службени лица на Агенцијата при проверка на безбедносниот аспект на лицата кои бараат 
државјанство.

Сериозна пречка во постапките за државјанство Народниот првобранител констатира-
ше и од страна на Комисијата на Владата на Република Северна Македонија која дава 
мислење за условот за владеење на македонскиот јазик во постапките за државјанатво. 
При предметното работење Народниот првобранител констатираше дека оваа Комисија 
воопшто не работеше во текот на 2020 година, со образложение поради состојбата со 
пандемијата со КОВИД-19. Оваа Комисија наместо да работи согласно протоколите на 
Владата на Северна Македонија донесени за работата на државните управни органи за 
време на Пандемијата, и да се прилагоди на новите услови, таа прифати воопшто да не 
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функционира во текот на целата година. Со ваквиот однос Комисијата стана сериозна 
пречка во остварувањето на правата на граѓаните во постапките за државјанство. Во овој 
контекст, Народниот правобранител укажува Комисијата за владеење на македонскиот 
јазик веднаш да почне да функционира прилагодувајќи се на условите на новата реалност 
создадена од пандемијата, исто како што функционираат  и другите органи на државната 
управа.

Народниот правобранител, во претставките во кои се бараше интервенција за ажу-
рирање на постапувањето по барањата пред Управата за водење на матични книги,  
Подрачно одделение Скопје утврди дека од страна на овој орган не се земаат предвид 
насоките на Државната комисија во втор степен, а во некои случаи не се постапуваше ниту 
по пресуда на Управниот суд, со што граѓаните беа принудени подолг период да водат 
постапка пред различни органи за остварување на правата. Како пример за наведеното 
е случајот на граѓанка која уште во 2019 година поднесе барање за измена на податоци 
во матичната книга на родените, кое беше одбиено, па водеше жалбена постапка, како и 
постапка пред Управен суд. Меѓутоа, Управата иако била должна да постапи по решението 
на повисокиот орган, и да ги измени податоците во изводот од матичната книга на родените 
на лицето, не постапи, а претходно не постапила ниту по пресуда на Управниот суд за 
измена на личните податоци на лицето. 

Покрај ова, присутен проблем беше неиздавањето на изводи од матична книга 
на родени по електронски пат. Имено, постапувајќи по претставки од граѓани поради 
неиздавање на електронски извод од страна на Управата, Народниот правобранител утврди 
дека не се почитува рокот за изготвувавње и издавање на овие изводи, па наместо неколку 
дена граѓаните чекаа за електронски извод и по неколку месеци. Во дел од претставките 
навремено не се известуваше ниту Народниот правобранител.

Народниот правобранител за ваквите случаи укажуваше на органот дека врши 
директна повреда на правото на упис на лицето, и правото да му се издаде извод од 
матична книга на родени, во законски утврдениот рок, без притоа да им се нанесе штета на 
граѓаните или да бидат попречени во остварување на други права, за кои им е неопходно 
поседување на овој документ. 

Народниот правобранител, за ваквиот начин на работење на органот, како и за попре-
чување на работата на Народниот правобранител преку Посебен извештај го информираше 
министерот за правда, поради што постапувањето по овие предмети ќе продолжи и во 
следната година. 

Оттука, произлегува и заклучокот дека не е подобрена соработката на Народниот 
правобранител со Одделението за водење на матичните книги за град Скопје иако во оваа 
насока имаше утврдена мерка и од страна на Собранието на РСМ во 2018 година. 

Во оваа извештајна година, актуелен беше проблемот со недостатокот на патни исправи 
– пасоши. Во врска со наведеното до Народниот правобранител беа доставени поголем 
број претставки од граѓани кои поради истекот на рокот на патната исправа не можеа да 
извадат нови патни исправи во законски предвидениот рок, дури и во итна постапка. 

Народниот правобранител утврди дека се работи за технички проблем, односно 
недостаток на обрасци за изготвување на патните исправи кој сериозно ги попречи граѓаните 
во остварување на правото да поседуваат валидна патна исправа и да патуваат надвор 
од земјата, за различни цели. Во овој контекст, со претставки се обраќаа и македонски 
државјани кои живеат и работат во странство, а кои дошле во земјата заради продолжување 
на патната исправа, но не можеа тоа да го сторат во законски предвидениот рок.   

Со оглед на сериозноста на настанатиот проблем, кој може да резултира со ненадо-
местливи последици за граѓаните од различни сфери на нивниот живот, Народниот 
правобранител се обраќаше до министерот за внатрешни рабпти и бараше сериозен 
пристап во насока на преземање дејствија и мерки за надминување на настанатата состојба 
за издавање на патни исправи - пасоши во најкраток можен рок. Воедно, Народниот 
правобранител констатирајќи за секој од случаите повреда на правото уредено во член 36 
од Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија, укажа 
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дека патна исправа се издава во рок од 15 дена, од денот на поднесувањето на барањето 
со доставена потребна документација, а по исклучок, на писмено барање на лицето кое 
бара издавање на пасош, патната исправа му се издава најдоцна во рок од 48 часа од часот 
на поднесувањето на барањето за издавање на пасош.    

Во однос на постапката за признавање право на азил и во оваа извештајна година 
најголем број претставки се однесуваа на неможноста барателите на азил да стекнат 
меѓународна или привремена заштита од Република Северна Македонија, односно прет-
ставки во кои изразуваа незадоволство од донесените одлуки на надлежниот сектор 
при Министерството за внатрешни работи, со кои им беа одбиени барањата. Притоа, 
подносителите укажуваа дека од страна на Секторот за азил не беа земени предвид сите 
факти и околности од значење за донесување на законита одлука. 

Во овие предмети Народниот правобранител укажуваше при одлучувањето во постап-
ката за баратели на азил да се имаат предвид одредбите на Законот за меѓународна и 
привремена заштита и на Женевската Конвенција за статусот на бегалците и Протоколот 
за статусот на бегалците од 1967 година, ратификувани согласно Уставот на Република 
Северна Македонија. Исто така, потсетуваше дека за секој од случаите треба да се имаат 
предвид фактите од различни извори, како што се Европската канцеларија за поддршка 
на азилот (ЕАСО) и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации (УНХЦР) кои 
се однесуваат на земјата на потекло во моментот на донесување одлука по поднесеното 
барање, вклучувајќи ги и законите и прописите во земјата на потекло и начинот на кој 
истите се применуваат.

Според Народниот правобранител, од особено значење се релевантните изјави и 
документација дадени од страна на барателот на правото на азил, вклучувајќи и инфор-
мации за тоа дали барателот на правото на азил бил или би можел да биде изложен на 
прогонување или на сериозни повреди, како и индивидуалната состојба и личните услови 
во кои се наоѓа барателот на правото на азил, вклучувајќи и фактори како што се потекло, 
пол и возраст, со цел да се процени дали, врз основа на личните услови во кои се наоѓа 
барателот, актите на кои бил или би можел да биде изложен барателот на правото на азил, 
можат да се сметаат за прогонување или за сериозни повреди, и др.

Народниот правобранител констатира сериозни пропусти во начинот на кој се 
спроведуваат интервјуата од страна на службените лица од Секторот за азил, кои пак 
значително влијаат врз донесувањето одлука во однос на стекнување право на азил, 
меѓународна или привремена заштита.

Исто така, постапувајќи по претставки од барателите за признавање на правото 
на азил во кои се пожалија дека се оневозможени да остварат други права, како на пр. 
право на слободен пристап на пазарот на труд, односно право на вработување, Народниот 
правобранител, преку анализа на законското решение и легислативата на Европската 
Унија, а во рамките на овластувањата да обезбеди почитување и заштита на правата на 
бегалците/мигранти и барателите на азил на територијата на Северна Македонија, кои 
се гарантираат со Уставот, законите и ратификуваните договори, констатираше дека на 
барателите на правото на азил им е оневозможено право на слободен пристап на пазарот 
на труд, односно правото на вработување поради намерна или ненамерна недоследност 
во законското решение, меѓу другото и поради неможноста да добијат матичен број кој е 
неопходен за пријавување во Агенцијата за вработување. 

Според Народниот правобранител, со законското решение содржано во член 61 став 
1, алинеја 10 директно се повредува правото на пристап на пазарот на труд на барателите 
на азил, односно истото им се овозможува на барателите на азил, само доколку надлежниот 
првостепен орган, односно Секторот за азил, не донесе решение, било какво, во период 
од 9 месеци. Оттука, произлегува дека доколку наведениот орган донесе одлука во 
период помал од 9 месеци, барателите на азил немаат ефективен пристап кон ова право. 
Следствено, НП поднесе иницијатива за измена и дополнување на Законот за меѓународна 
и привремена заштита до Владата на РСМ, со цел да се надмине проблемот со правото 
на вработување и барателите на азил да можат да го користат ова човеково право, но 
иницијативата не беше прифатена.
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КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки
• Државјанскиот статус сè уште не 

го решиле лица кои за време на 
прогласување на независноста на 
Република Македонија во 1991 година 
живееле во државата, сè уште живеат 
и имаат вистинска и ефективна врска 
со неа.

• Агенцијата за Национална Безбедност 
не покажува ефикасност при утврду-
вање на безбедносниот аспект во 
постапките за државјанство.

• Комисијата за владеење на македон-
скиот јазик при Владата на Република 
Северна Македонија, во текот на 
целата 2020 година воопшто не 
функционираше со образложение 
дека е поради пандемијата, игнори-
рајќи ги протоколите на Владата кои 
се донесени за работа на државните 
управни органи за време на 
пандемијата со Ковид 19.

• Управата за водење матични книги 
ја продолжува негативна пракса за 
непостапување или одолжување 
на постапувањето по барањата 
на граѓаните, како и ненавремено 
одговарање по дописите на Народниот 
правобранител.

• Недоволна грижа на државата за 
заштитата на барателите на азил и 
нивните права, како и нецелосно 
почитување на меѓународните стан-
дарди за третманот на оваа категорија 
на ранливи лица, посебно што меѓу 
нив има и малолетни лица, како и 
непридружувани лица без заштита.

• Да се реши државјанскиот статус  на 
лицата кои во време на прогласување 
на независноста на Република Маке-
донија, живееле во државата, сè 
уште живеат и имаат вистинска и 
ефектвина врска со неа, и тоа во 
рамките на стандардите и принципите 
на Европската Конвенција за 
државјанство.

• Агенцијата за Национална безбедност 
при утврдување на безбедносниот 
аспект во постапките за државјанство 
добро да ги образложи своите мислења 
и негативно да се изрази само кон 
тие лица кои со нивното однесување 
потешко ги загрозуваат виталните 
интереси на земјата.

• Веднаш да почне да функционира 
Комисијата за владеење на македон-
киот јазик при Владата на Република 
Северна Македонија, согласно прото-
колите на Владата кои се усвоени 
и важат за работата на државните 
управни органи за време на панде-
мијата.

• Управата за водење на матичните кни-
ги, посебно Подрачното одделение 
Скопје, да се оспособи со стручни 
кадри кои ефикасно, совесно и профе-
сионално ќе постапуваат во интерес 
на остварување на барањата на 
граѓаните. Да се преземат мерки со 
цел подобрување на соработката со 
Народниот правобранител.

• Секторот за азил при Министерството 
за внатрешни работи, како единствен 
надлежен орган за одлучување за 
признавање на правото на азил, цело-
сно да ја утврди фактичката состојба 
која е клучна при донесувањето 
на одлуката за доделување право 
на азил, притоа почитувајќи ги 
и меѓународните стандарди кои 
се инкорпорирани во домашната 
легислатива.
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КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ

Во 2020 година нотирани се истите проблеми со кои се соочуваат осудените и 
притворените лица во казнено - поправните установи иако поради пандемијата од корона 
вирусот видно беа поднесени помал број претставки(вкупно 166 претставки). Притоа, 
повторно, најголемиот број се однесуваа на здравствената заштита и здравствениот 
третман во казнено - поправните установи низ Републиката.

 Предметното работење потврдува дека нема значителни промени во врска со 
работењето на здравствените служби на установите, во смисла на давање соодветен 
здравствен третман на осудените и притворените лица, што се должи пред сè на фактот 
што постапката за преземање на здравствените служби на овие установи од страна на 
Јавните здравствени установи траеше многу долго и се уште истото не е целосно спроведено 
во смисла на изменувањето и дополнувањето на Законот за извршување на санкциите 
од пред седум години. Имено, постапката за преземање не е целосно завршена во сите 
установи, така што во некои установи сè уште се користат услуги на Здравствени установи 
во градовите, во некои установи воопшто нема вработено медицински персонал, а во оние 
кои се преземени од страна на Јавните здравствени установи не е комплетиран бројот 
на медицински лица, и не се подобрени условите во ординациите во кои им се даваат 
здравствени услуги на осудените лица во смисла на опременост со медицински апарати и 
друга медицинска опрема.

Во смисла на претходното, Народниот правобранител во повеќе наврати до казнено-
поправните установи и до Управата за извршување на санкциите укажуваше на обврската 
за преземање мерки со цел за подобрување на здравствените и стоматолошките услуги 
особено во КПД Идризово.

Исто така, осудените и притворените лица се жалеа, затоа што нередовно или 
со задоцнување се носат на контролни прегледи во специјализирани установи имајќи 
предвид дека условите во установата тоа не го дозволуваат. Во смисла на претходното 
е и проблемот со несоодветен стоматолошки третман на овие лица особено во КПД 
Идризово бидејќи осудените лица не беа редовно носени на Клиниката за стоматологија, 
а дури пред крајот на годината беше набавена стоматолошка столица  која претходно 
ја немаше, односно истата/постојната не беше функционална. Во однос на претходното, 
проблем претставуваше и појавата на КОВИД-19 во почетокот на годината со тоа што 
беа редуцирани сите прегледи на Клиниките, а со тоа и на осудените лица, при што 
дополнително прегледите беа отежнати и поради потребата од претходно задолжително 
извршен Ковид тест на осудените и притворените лица.

Покрај осудените лица претставки за заштита на правата доставуваа и нивни блиски 
роднини, по кои Народниот правобранител ги преземаше сите мерки согласно утврдените 
надлежности. Така, во случај кога од страна на родител (мајка) на осудено лице од КПД 
Идризово беше побарана интервенција поради влошена здравствена состојба на синот 
кој имаше потреба од лекување, а не му се одобруваше прекин на казната, Народниот 
правобранител спроведе постапка во текот на која се обрати до директорот на КПД 
Идризово и до директорот на Управата за извршување на санкциите. При тоа, укажа да се 
преземат мерки во рамките на нивните надлежности на осуденото лице да му се одобри 
прекин на казната заради лекување имајќи ја предвид неговата лоша здравствена состојба 
и неможноста во затворски услови медицински да биде соодветно третиран, со оглед 
дека лицето користеше инвалидска количка. Постапувајќи по укажувањето на Народниот 
правобранител беа преземени мерки и на ова лице му беше одобрен прекин на казната во 
траење од 30 дена заради лекување.

Народниот правобранител постапуваше по претставка од роднина на осудено лице 
странски државјанин, за несоодветни сместувачки услови и неможност за остварување на 
правата, во КПУ Затвор Куманово, а за што дополнително беше доставена претставка и од 



72

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Омбудсманот на Р.Албанија  во врска со условите во кои издржуваат казна затвор група 
од 30 осудени лица - странски државјани.

Имено, во претставката беше укажано на лошите услови во затворот, (немаат вода во 
собите, несоодветно шеталиште, несоодветна исхрана, односно недоволна количина храна 
и нередовно давање свеж зеленчук и овошје), како и дека немаат услови за спортски и 
слободни активности, ниту пак се работно ангажирани. Во текот на постапувањето по 
претставката Народниот правобранител презема дејства согласно неговите надлежности 
спрема директорот на Управата за извршување на санкциите, при што му беше доставено 
Укажување да се отстранат наведените неправилности и создавање услови осудените лица 
непречено да ги остваруваат нивните права, со должно внимание на нивната ситуација 
и потреби. Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во 
дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак 
по доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по 
која исто така во определениот рок не беше одговорено, до министерот за правда беше 
доставена Информација по однос на предметниот случај и беше побарано од министерот 
за правда да се преземат мерки во правец на  остварување на правата на групата осудени 
лица-странски државјани кои издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово. Во 
меѓувреме, односно во ноември осудените лица-странски државјани беа преместени во 
КПД Идризово заради натамошно издржување на затворските казни.

Во претставките во кои се бараше преместување, прогресирање, прекин на казна и 
користење погодност осудените лица редовно беа информирани дека нивните барања се 
надвор од неговите надлежности, но добиваа правен совет  за начинот и постапката за 
нивно користење. 

Инаку, не изостанаа претставките од осудени/притворени лица во кои изразуваа 
незадоволство од судските одлуки врз основа на кои на подносителите на претставката 
им била определна казна затвор, односно за начинот и постапката на водење на судскиот 
процес, како и одлуки на надлежните судови врз основа на кои им била изречена мерка 
притвор на притворените лица, меѓутоа по овие претставки Народниот правобранител не 
покренуваше постапка поради ненадлежност.

Намален е бројот на претставки за заштита  на правата поради вршење на тортура и 
за непрофесионално однесување на лица од Секторот за обезбедување, по кои Народниот 
правобранител ги преземаше потребните мерки за испитување на основаноста на наводите, 
по што најчестите одговори беа дека  службените лица преземале мерки на начин и постапка 
пропишана со закон, во случаи кога осудените лица требаше да се доведат во состојба на 
послушност, со оглед на тоа што истите биле затекнати во кршење на редот и дисциплината 
во установата, или затоа што постапувале спротивно на одредбите од Куќниот ред на 
установата, не ги почитувале наредбите на службените лица или пак го нарушувале редот 
и мирот во установата. Но, и покрај ваквите констатации се известуваше механизмот за 
граѓанска контрола при Народниот правобранител, кој дополнително преземаше мерки, 
согласно утврдените законски надлежности за испитување на евентуално пречекорување 
на овластувањата во постапувањето од страна на затворската полиција.

Што се однесува на воведувањето на редовно образование во овие установи воспос-
тавувањето на основно и средно образование сè уште не е реализирано, како и во КПУ 
Затвор Охрид каде што е воспоставено основно образование со децата од ВПД Тетово и 
осудените лица од КПУ Охрид.

Поплаките од  притворените лица беа најчесто во врска со здравствениот третман на 
здравствената служба на установата, при што по спроведувањето на постапките по повод 
претставките не беше констатирано дека на кој било начин на овие лица им беа повредени 
правата по однос на здравствена заштита. Во дел од претставките притворените лица се 
жалеа на работата и начинот на одлучување и изрекување казни на надлежните судови, 
по кои соодветно беа информирани и советувани за начинот на заштита на правата.

По сопствена иницијатива Народниот правобранител постапуваше по четири случаи 
на смрт на осудени или притворени лица, при што во два случаи не беше донесена јавно 
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обивнителска одлука со оглед на тоа што од обдукциските наоди не беше констатирана 
насилна смрт, а во два случаи утврдено е одолжување на постапката за доставување на 
обдукцискиот протокол од страна на Институтот за судска медицина, криминалистика и 
медицинска деонтологија до надлежниот јавен обвинител.

Имајќи ја предвид состојбата со КОВИД - 19, односно корона вирусот, а во врска со 
примената и спроведувањето на Наредбата бр. 08-02-684/1 од 11.03.2020 год., на Управата 
за извршување на санкциите за преземање превентивни мерки за заштита на осудените и 
притворените лица од Корона вирусот, Народниот правобранител во соработка со Подрачните 
канцеларии, по сопствена иницијатива го следеше спроведувањето на превентивни мерки 
во сите казнено-поправни установи во РСМ. Во таа насока, беше констатирано дека  сите 
установи редовно и навремено се снабдуваат со потребните заштитни средства, (средства 
за дезинфекција кои се ставени на сите достапни места и за сите лица, ракавици и маски), 
редовно се дезинфицираат сите простории - санитарни јазли, кругот на установата, 
приемните одделенија, кантините, возилата, управните згради и секако просториите и 
ходниците каде што престојуваат осудените и притворените лица, на кои исто така им 
се даваат маски, ракавици и средства за дезинфекција, собите во кои престојуваат овие 
лица редовно се проветруваат и се чистат. Покрај ова, се констатираше дека во КПУ беа 
формирани кризни штабови кои беа во постојани контакти со Здравствените домови и со 
Центрите за јавно здравје во градовите каде што се сместени. Следствено, осудените и 
притворените лица, но и вработените редовно беа советувани да користат средства за 
заштита, да држат потребно растојание меѓу себе, да нема групирања и други заштитни 
мерки, а беше воведена забрана за користење погодности во и надвор од установата и 
посети, а при приемот на нови осудени или притворени лица истите задолжително се 
изолираат најмалку 14 дена во простории посебно оспособени за одвојување на овие 
лица од другите лица. По завршување на вонредната состојба, заклучно со 23.06.2020 
год., директорот на Управата за извршување на санкциите ги извести казнено-поправните 
установи дека осудените лица можат да користат погодности што овозможуваат контакти 
со надворешниот свет и да бидат работно ангажирани надвор од установата, како и 
организирано овозможување на посета од членовите на семејствата на осудените лица со 
почитување на дадените протоколи.

Во извештајниот период Народниот правобранител ја следеше состојбата и со децата 
кои беа сместени во ВПД Тетово кој функционираше во КПУ Затвор Охрид, при што утврди 
дека на 27.10.2020 год. 12 деца колку што беа во КПУ Затвор Охрид беа преместени во 
новиот дом каде во меѓу време е сместено уште едно дете во Волковија.

• Надлежните органи да преземат мерки 
за подобрување на сместувачките 
услови во КПУ и почитување на 
достоинството на овие лица.

• Да се обезбеди редовна и навремена 
здравствена заштита и третман за 
осудените/притворените лица, и да 
се преземат мерки за доекипирање 
со стручен кадар на сите сектори 
и служби во казнено-поправните 
установи заради постигнување на 
целта на кривичната санкција.

• Пренатрупаноста во КПУ е значително 
намалена, но сместувачките услови 
и натаму не се на потребното ниво 
и не одговараат на меѓународните 
стандарди кои треба да се применуваат 
во поглед на почитување на 
човековите права. 

• Пристапот со навремена и соодветна 
здравствена заштита е проблем 
кој значително влијае на здравјето 
на осудените/притворени лица. 
Не е надминат ниту проблемот со 
недоекипираност на затворските 
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ИЗБИРАЧКИ ПРАВА
Во извештајната година, поднесени се вкупно 9 претставки за заштита на избирачки 

права, од кои 7 се однесуваат за остварување право на глас и упис во избирачкиот список 
и 2, за исплата на надомест за работа на членовите на избирачките органи и обезбедување 
други нивни права. Споредбено со истиот период од 2019 година, кога се поднесени 51 
претставка, вкупниот број на поднесени претставки во 2020 година е значително намален.

Ваквата состојба е  поради тоа што системскиот пропуст во начинот на ажурирање 
на Избирачкиот список, кој со години на илјадници граѓани неоправдано им го кршеше 
уставно загарантираното право на глас, а за кој и Народниот правобранител со години 
алармираше и во неколку наврати доставуваше посебни извештаи до Владата и Собранието 
на Република Северна Македонија, конечно е надминат. Конкретно, во последните 
измени на Изборниот законик, донесени во февруари 2020 година,  имплементирани се 
препораките на Народниот правобранител и конечно е надминат системскиот пропуст во 
врска со начинот на ажурирање на Избирачкиот список.

Така од Избирачкиот список веќе нема да се бришат лицата на кои важноста на личните 
карти или патните исправи ќе им истече во периодот по распишувањето на изборите 
иако тие во меѓувреме извадиле нови или ги обновиле старите. Со последните измени на 
Изборниот законик сега сите овие лица ќе останат на Избирачкиот список, а нема да може 
да гласаат единствено ако на денот на гласањето немаат вежечки лични карти или патни 
исправи. Исто така, покрај останатото, овозможени се услови за ефективно остварување 
на избирачкото право на затворениците, лицата во притвор, како и на лицата кои се 
сместени во установи за вонсемејна грижа.

За прашањата поврзани со изборниот процес, донесена е и соодветна Уредба со 
законска сила, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 72/2020 од 21.03.2020 година, 
но чијашто содржина не е во насока на ограничување на уставните и законските права 
на граѓаните, туку е за решавање на одредени технички проблеми, произлезени од 
воведувањето на вонредната состојба поради ширењето на Коронавирусот COVID-19. 
Имено, согласно одредбите на оваа Уредба се прекинуваат сите изборни дејствија за 
спроведување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 
закажани за 12 април 2020 година и се продолжува мандатот на членовите на Државната 
изборна комисија (ДИК). Исто така, од денот на стапување во сила на оваа Уредба, па 
се до денот на престанок на вонредната состојба, не се применуваат членовите  8-а, 75-
г, 75-д и 84-а од Изборниот законик, не се преземаат никакви дејствија врз основа на 
Изборниот законик и не се применува членот 34 од Законот за спречување на корупција и 
судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2019).
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амбуланти со медицински персонал 
со дефицитарни кадри, снабденоста 
на затворските амбуланти со доволно 
медикаменти и соодветно опремување 
на истите со медицински апарати.

• Нема воспоставено редовен образовен 
процес согласно Стратегија за развој 
на  процесот на образование и учење 
во КПУ.

• Да се преземат мерки за воспоста-
вување на редовен образовен процес 
во КПУ преку ефикасна соработка на 
надлежните институции.
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Инаку, Народниот правобранител активно го следеше и процесот на остварување 
на избирачкото право за време на предвремените избори за пратеници во Собранието на 
Република Северна Македонија 2020 година кој пак, се одржа согласно препораките за 
здравствена заштита од КОВИД – 19, донесени од Државната изборна комисија.

Во тој сегмент, на бесплатната телефонска линија за пријавување повреди на 
избирачкото право, регистрирани се вкупно 60 јавувања. Наголемиот дел, односно 50 
јавувања беа за оневозможување на избирачкото право – лицата не се запишани во 
Избирачкиот список.

Од страна на Народниот правобранител утврдено е дека сите овие лица на денот 
на гласањето имаат важечки лични карти/пасоши, но бидејќи истите ги подигнале по 
завршувањето на јавниот увид во Избирачкиот список од ДИК согласно одредбите од член 
43, став 6 од Изборниот законик и соодветната уредба на Владата, не биле запишани 
во избирачкиот список по службена должност. Останатите јавувања, се однесуваа за 
оневозможување на избирачкото право на лица сместени во старечки дом, на лица со 
оштетен вид, на лица од категоријата болни и немоќни (најчесто поради неинформираност 
за начинот и постапката на негово остварување), за неправилност во работењето на 
изборните органи (избирачки одбори), за неинформираност за промена на просториите за 
гласање и за несоодветност на условите во кои се гласа и слично.

• Да се создадат нормативни претпо-
ставки за овозможување на избирач-
кото право и за лицата кои своите 
лични карти/пасоши ги подигнале 
по завршувањето на јавниот увид во 
Избирачкиот список.

• ДИК во континуитет да ги информира 
сите лица, а особено слепите, лицата 
со оштетен вид, лицата со физичка 
попреченост, лицата од категоријата 
болни и немоќни, затворениците, 
лицата во притвор, како и лицата кои 
се сместени во установи за вонсемејна 
грижа за начинот и постапката на 
остварување и заштита на избирачкото 
право.

• Надминат е системскиот пропуст во 
начинот на ажурирање на Избирачкиот 
список, кој со години на илјадници 
граѓани неоправдано им го кршеше 
уставно загарантираното право на 
глас.

• Оневозможено избирачкото право 
на лица кои на денот на гласањето 
имаат важечки лични карти/пасоши 
затоа што истите ги подигнале по 
завршувањето на јавниот увид во 
Избирачкиот список.
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ПРАВА НА БЕГАЛЦИ/МИГРАНТИ
Народниот правобранител Национален превентивен механизам го следеше поста-

пувањето со странците, односно мигрантите и барателите на азил во прифатните 
центри за нивно сместување и задржување. Во таа насока продолжи и комуникацијата и 
координацијата со повеќе граѓански и професионални здруженија, како и воспоставената 
повеќегодишна соработка со Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје 
(УНХЦР). 
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Во оваа смисла, во рамки на склучениот меморандумот на соработка, УНХЦР придо-
несува кон зајакнување на капацитетите на институцијата Народен правобранител преку 
поддршка на активностите што имаат за цел анализирање и подобрување на состојбата 
на мигрантите, односно барателите на азил и бегалците, како и преку обезбедување на 
финансиски средства за набавка на материјални средства коишто се неопходни за ефикасно 
спроведување на работните активности. Исто така, во рамки на проектот „Подобрување 
на системот на правна заштита по однос на азил и натурализација“ беше ангажирано едно 
лице заради кооординација на планираните проектни активности, коешто учествуваше и 
во спроведувањето на превентивните посети и работни активности на тимот на Народниот 
правобранител - Национален превентивен механизам.

Во текот на 2020 година беа спроведени вкупно 6 посети и тоа по 2 во Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба и во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово 
и по 1 во Прифатните транзитни центри (ПТЦ) „Винојуг“ во Гевгелија и „Табановце“ кај 
Куманово. 

Мерките и активностите преземени од властите во справување со последиците пре-
дизвикани од пандемијата на вирусот Ковид-19 резултираа и со заклучок на Владата на 
Р.С.Македонија во ПТЦ „Винојуг“ да се врши карантинско сместување на новите баратели 
на азил, како и на новозатекнатите лица со нерегулиран престој на територијата на 
Република Северна Македонија. 

Следствено беше извршена посета на ПТЦ „Винојуг“ заради испитување на постапката 
на задржување на мигрантите и барателите на азил во Центарот, а исто така спроведени 
се посети и во останатите прифатни центри заради констатирање на состојбите во однос 
на преземените мерки и активности за спречување на појава и ширење на вирусот со 
цел индентификување на евентуални негативни ефекти на преземените заштитни мерки, 
а  кои би го зголемиле ризикот од појава на ситуации што би можеле да се подведат под 
поимот на нехуман, понижувачки или деградирачки третман.

Од посетите произлегува дека властите имаат преземено низа мерки во справувањето 
со пандемијата на вирусот Ковид-19 во местата на сместување и задржување на мигранти, 
односно странци и баратели на азил, а коишто имаат за цел спречување на појава и 
евентуално ширење на вирусот во центрите. Имено, во Прифатниот центар за странци и 
Прифатниот транзитен центар „Винојуг“ се врши систематско тестирање на сите новопри-
мени лица што се сместуваат и задржуваат во овие центри, додека во Прифатниот транзитен 
центар „Табановце“ се врши тестирање само кај лицата со одредена симптоматологија, 
исто како и во Прифатниот центар за баратели на азил каде што за таа цел Центарот има 
обезбедено и посебни тестови, а приемот се врши исклучиво после карантинскиот престој 
на лицата во ПТЦ „Винојуг“ и извршено тестирање, за што се бара и посебна медицинска 
потврда.

Беше констатирано дека се преземени мерки коишто се однесуваат и на имплемен-
тација на препораките во однос на респираторна хигиена, хигиена на раце и физичко 
дистанцирање. Имено, за вработените и лицата коишто се сместуваат, односно задржуваат 
се обезбедени маски, ракавици, средства за дезинфекција, а определени се и посебни 
простории за индивидуално сместување на новопримените лица. Исто така, беше нотирано 
дека лицата се соодветно информирани и запознаени со природата и карактерот на 
пандемијата, како и со потребата од преземање на превентивни и заштитни мерки со цел 
намалување на последиците од истата. 

Сепак, НП-НПМ цени дека е потребен поголем степен на координација и комуникација 
меѓу надлежните власти пред носењето на одлуките. Во оваа смисла, пред донесувањето 
на одлуката за карантинско сместување во Прифатниот транзитен центар „Винојуг“ во 
Гевгелија на сите нови баратели на азил, како и ново затекнатите лица со нерегулиран 
престој на територијата Р.С.Македонија, беше констатирано дека не се земени предвид 
условите и капацитетите на Центарот за можноста од таков вид на сместување, ниту пак 
се преземени дополнителни мерки коишто би го уредиле постапувањето на надлежните 
органи во услови на карантинско сместување кое нужно подразбира изменет режим на 
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Во 2020 година, Народниот правобранител постапуваше по 211 претставки кои се 
однесуваа на повреда на правата на граѓаните и на другите лица од областа на други 
права, од кои во најголемиот број подносителите укажуваа на повреда на правото на 
недобивање на одговор на нивните писмени барања поднесени до органите на државната 
управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања. 

Имено, поплаките на граѓаните се однесуваа на користењето на јавните паркиралишта, 
финансиска поддршка во земјоделството, за слободен пристап до информации од јавен 
карактер и тн., а се однесуваа на двете јавни претпријатија за паркинзи на подрачјето на 
Град Скопје, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и 
Агенцијата за слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

Народниот правобранител постапувајќи по претставките со таква содржина, на 
надлежните им укажуваше на уставната одредба дека секој граѓанин има право да 
поднесува претставки до државните органи и другите јавни служби и на нив да добие 
одговор. По сите барања на Народниот правобранител органите на државната управа и 
други органи и организации што имаат јавни овластувања, како и единиците на локалната 
самоуправа постапуваа и доставија одговор.

Во дел од претставките во оваа област граѓаните бараа правен совет од Народниот 
правобранител како да ги заштитат своите права и во таа насока е постапено следствено 
на поставеното прашање и бараниот совет. 

Како и другите години и оваа, дел од претставките на граѓаните се однесуваа на барања 
кои се надвор од ингеренциите на Народниот правобранител, а во кои подносителите 
изразуваа незадоволство од приватни правни субјеки и физички лица, но и во овие случаи 
Народниот правобранител на подносителите им укажуваше правна помош и ги упатуваше 
на начинот како да ги заштитат нивните права.

Карактеристично за оваа извештајна година е зголемениот број на претставки кои 
се однесуваат за проблемите на граѓаните со наплатата на паркинг местата во Скопје, 
укажувајќи дека на некои места немало табли или истите не биле поставени на видно 
место со кои се информираат граѓаните дека тоа место е обележано за паркирање и дека 
за истото се наплатува (со праќање на СМС порака). 

ДРУГИ ПРАВА

функционирање, а кои во дадената ситуација треба да се применуваат во Центар којшто 
во нормални услови би требало да биде од отворен карактер.

Недостигот од јасни правила за постапување, не само што влијаат на недоволната 
коордираност помеѓу претставниците на органите и организациите што се присутни во 
Центарот во постувањето со задржаните лица, туку го наметнуваат и ризикот од евентуално 
несоодветно постапување и можно прекршување на нивните права. 

Дополнително, за време на посетите беше констатирано дека за новозатекнатите 
лица со нерегулиран престој на територијата Р.С.Македонија не постојат индивидуални 
решенија за нивно сместување, односно задржување во Центарот што само по себе го отвора 
прашањето за арбитрерноста на нивното ограничување на слободата на движење. 

Констатираните состојби за време на посетите, упатените препораки до властите,  
како и добиените одговори во однос постапувањето по таквите препораки, заедно со 
останатите работни активности реализирани во текот на годината се дел од Посебниот 
годишен извештај на Народниот правобранител како Национален превентивен механизам 
за 2020.
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КонстатацииКонстатации ПрепоракиПрепораки
• Продолжува праксата на дел од 

органите на државната управа писмено 
да не ги известат подносителите за 
постапувањето по нивните барања.

• Да се почитува уставната одредба дека 
секој граѓанин има право да поднесува 
претставки до државните органи и 
другите јавни служби и на нив да 
добие одговор.

Оваа извештајна година донесените мерки за заштита, во услови на здравствена 
криза, меѓу кои забрана за организирање на настани во поголеми групи, одржување на 
социјална дистанца, самоизолација на дел од вработените и друго, предизвикаа промени 
во начинот на работењето на општинската администрација и на Советот на општините. 
Работата на Советите, спроведувањето на дел од активностите, особено за одржување 
на состаноци, од голем број на локални власти се организираше преку користењето на 
онлајн алатките и електронските платформи за комуникација. Следствено, пандемијата 
и протоколите за работа на органите на државната и локалната власт, придонесоа за 
ограничен пристап на граѓаните до канцелариите на локалните власти, а со тоа и 
отежната директна меѓусебна комуникација. Во вакви услови, граѓаните комуницирањето 
со општинските администрации го вршеа по телефонски пат, а поднесувањата на барања 
по кој било основ, како и достава на поднесоци по е-меил или преку пошта. 

Недостатокот на доволен број на вработени во општинските администрации, како и 
во инспекциските служби доведоа  до застој во вршењето на надлежностите на локалните 
власти, но и го одолжи рокот за одлучување и постапување по постапките покренати од 
страна на граѓаните. 

Во овој дел од Годишниот извештај, Народниот правобранител ги презентира согле-
дувањата 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

Состојбата во областа на уредувањето на просторот преку донесувањето на гене-
ралните и детални урбанистички планови од страна на локалните власти, нивната реали-
зација, дополнување или изменување во интерес на заедницата и оваа Извештајна 
година беа мониторирарни од страна на Народниот правобранител, меѓу другото и поради 
најчестите поплаки на граѓаните во врска со овој проблем. 

Имено, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, планскиот период 
е време за кое се прави проекција на сите состојби и развојни тенденции врз основа на 
податоците собрани во базната година на отпочнување со изработка на урбанистички план 
и временски период за кој се очекува урбанистичкиот план да се реализира. Планскиот 
период изнесува десет години за генерален урбанистички план и пет години за детален 
урбанистички план, за чие донесување и реализација се надлежни локалните самоуправи. 
Согласно Законот, во текот на пропишаниот плански период, локалните власти еднаш 

Урбанизам и градба
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годишно се должни да го анализираат начинот на спроведување на плановите со цел да 
се утврди евентуалната потреба од нивно изменување и дополнување.

Наспроти вака дефинираниот и со закон обезбеден пристап кон планирањето на 
просторот и оваа извештајна година нотиран е проблемот со неследење на спроведувањето 
на донесените просторни планови и согледување на степенот на нивна реализација од 
страна на локалните власти, како и проблемот со немање волја за нивно изменување 
и прилагодување со новите состојби и потреби појавени во долгогодишниот период на 
нивно нереализирање. 

Народниот правобранител години наназад укажува дека како последица на нереали-
зирањето, неследењето на спроведувањето на плановите и непреземање мерки за нивно 
преиспитување, во многу општини плановите не се ревидираат по 10 и повеќе години, на 
кој начин се врши попречување на владеењето со имототот - сопственост на граѓаните. 

Постапувајќи по претставки по овој основ, поднесени од граѓани на општина Делчево, 
Кавадарци и Прилеп, Народниот правобранител укажуваше на локалните власти дека 
сопственоста создава права и обврски и треба да служи и на поединецот и на заедницата. 
Во своите интервенции потсетуваше и на Уставот каде е гарантирано правото на соп-
ственост, а правата кои произлегуваат од неа, никому не можат да му бидат одземени 
или ограничени, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон, кој интерес не 
треба да се злоупотребува. Имено, ако со ДУП е предвидена изградба на булевар и сите 
недвижности кои се наоѓаат на неговата траса треба во постапка за екпропријација да се 
обештетат и урнат, а сето тоа не се реализира во период од 10,15, па и повеќе години, се 
врши типично попречување на уживањето на правото на сопственост. Во овој контекст, 
Народниот правобранител укажуваше на локалните власти на потребата на доследно 
почитување на законските одредби и вршење на стручна анализа на плановите во сила 
и преземање на дејствија во насока на нивно реализирање и навремено започнување на 
постапки за експропијација, или по согледување на неможноста за нивна реализација од 
кои било причини (најчесто се уште се тоа од финансиска природа)  нивно менување и 
овозможување непречено располагање на граѓаните со нивниот имот. 

Граѓаните, исто така преку претставки бараа известување дали општината има или 
планира да изработи  нов Детален урбанистички план за да можат после донесувањето, или 
измена на постоечкиот урбанистички план да ги реновираат објектите кои ги купиле пред 
повеќе години, а сè со цел истите да можат да се стават во функција. Вакви претставки 
најчесто доставуваа граѓани од Крива Паланка, па по преземените мерки Народниот 
правобранител беше известен дека во Планската програма за 2020 година не е предвидено 
изработка на нов ДУП за делови од градот за кои подносителите беа заинтересирани, и 
дека работат на изработка на нови детални урбанистички планови кои се приоритет за 
општината. 

Горенаведените примери покажуваат дека граѓаните се уште не веруваат дека и 
доколку се јават како иницијатори за донесување, или измена на урбанистички план што е 
во нивен итерес и иако ги намират сите финансиски трошоци кои се високи во една ваква 
постапка, би можело таквиот план да биде прифатен од страна на локалната власт, па 
бараат од Народниот правобранител тоа да го стори во нивно име.

Од друга страна дека, недонесувањето на ДУП или нивна измена можат да предизвика-
ат попречување за остварување и на други права на граѓаните, потврдува случајот на 
граѓанин кој не може да го оствари своето право на денационализација и враќање на 
имот во вредност на одземениот, поради Одлука донесена од страна на Општина Ресен 
во далечната 1975 година, односно пред цели 45 години, кој се уште не е решен. Имено, 
од одговорот доставен до Народниот правобранител од Општината, произлегува дека со 
оваа Одлука донесена од тогашното Собрание на општината, предметната парцела која 
Комисијата за денационализација ја одреди како обештетување во таа постапка, а за 
која парцела и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја извести 
Комисијата дека е земјоделско земјиште кое не е дадено во закуп и нема никаков друг товар, 
всушност била дел од планскиот опфат од Детално урбанистичко решение за туристичкиот 
комплекс Претор, која според тогашната регулатива  претставува начин за урбанизација 
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во зависност од просторот и видот на градбите. Според доставената копијата од Изводот 
од урбанистичко планската документација, приложена со другите докази побарани од 
Народниот правобранител, конкретната КП е целосно урбанизирана и на неа се предвидени 
објекти (бифе и слаткарница), велосипедска патека, јавно зеленило. Имајќи педвид дека 
со овој плански опфат  конкретната парцела се наоѓа во градежен реон, истата не може 
да биде дадена како обештетување во постапката за денационализација.

За Народниот правобранител ова е типичен пример за непрофесионално водење на 
надлежноста од оваа област од страна на локалните власти во Општина Ресен. Поточно, 
сите локални власти кои се променувале во општината во периодот од 24 години не 
го формализирале овој плански опфат согласно одредбите од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија 4/96 од 24.01.1996 година), кој 
е прв од оваа област донесен по осамостојувњето на Република Македонија. Ваквиот 
пропуст на локалните власти доведоа до тоа да овој плански опфат не е во сила и се смета 
како воопшто да не е донесен уште од 1998 година, согласно одредбите од овој Закон. 
Поточно, член 51 од истиот предвидува „Основните урбанистички планови донесени 
пред влегувањето во сила на овој закон, се применуваат како генерални урбанистички 
планови, до нивното усогласување со овој закон, но не подолго од две години, после кој 
рок ќе се смета дека плановите не се донесени. Урбанистичките проекти донесени пред 
влегувањето во сила на овој закон, се применуваат како детални урбанистички планови, до 
нивно усогласување со овој закон, но не подолго од две години. Деталните урбанистички 
планови донесени пред 31 декември 1991 година, доколку по истекот на две години од 
донесувањето на овој закон, не се усогласат, ќе се смета дека не се донесени“. 

Оттука, за Народниот правобранител е правно неиздржано ваков плански опфат од 
Деталното урбанистичко решение за туристичкиот комплекс Претор кој формално правно, 
врз основа на закон, се смета како да не е донесен, да произведува правни дејства. 
Дали има и други вакви случаи во Општината Ресен, но и во други општини во државата 
треба да е предмет на ревизија и проверка од сегашните локални власти, за конечно да 
се спречи правен промет со парцелите кои се опфатени со таквите плански опфати кои 
правно имаат статус како воопшто да не се донесени. 

Инаку, во Годишниот извештај за 2019 година, Народниот правобранител го поздрави 
донесениот Правилник за планирање, проектирање, подигање и одржување на зеленилото, 
согласно Законот за урбано зеленило како начин одредбите од Законот да бидат неспорно 
применливи. Претходно укажа и на потребата на усогласување на овој Закон со Законот 
за просторно и урбанистичко планирање во кои одредби недостасуваше одредбата за 
обврска на примена на овој Закон со Законот за урбано зеленило. 

Со донесување на новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање оваа година 
се изврши усогласување, и со овој закон е предвидена обврска на локалните власти 
при изработка на деталните урбанистички планови да предвидат најмалку минимален 
процент на озеленетост на градежното земјиште за секоја градежна парцела и услови за 
уредување и озеленување на дворните места утврдено на начин согласно со Законот за 
урбано зеленило, што поконкретно значи најмалку 20 % од урбаниот опфат. 

Во текот на 2020 година, Народниот правобранител ја следеше примената на овие 
закони, но увиде дека најчесто во ново изготвените урбанистички планови не се почитува 
доследно минималниот процент од 20 % озеленетост на урбаниот опфат, ниту се даваат 
прецизни информации за застапеноста на урбаното зеленило на ниво на градежна парцела. 

Народниот правобранител укажувајќи на ваквата констатација бараше од локалните 
власти доследно спроведување на одредбите од Законот за урбано зеленило, при што не е 
доволно во урбаниот опфат да се предвиди мал процент зазеленување на подрачјето кое 
се опфаќа со истиот, и не може да се смета дека изработувачите на плановите, но пред се 
локалните власти ги почитуваат Законите и подзаконсконските акти, предвидувајќи многу 
помал процент зазеленување од минималниот утврден со закон.

Во однос на ажурноста на градежните инспектори оваа извештајна година е забе-
лежана стагнација. Поточно, барањата за вршење вонредни инспекциски надзори, 



81www.ombudsman.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

како и барањата за писмени информации се доставуваа многу подоцна од рокот даден 
од Народниот правобранител, а самите одговори беа кратки и најчесто не ги содржеа 
одговорите на сите барани информации, поради што од Народниот правобранител се бараше 
нивно дополнување. И оваа година поднесените  претставки се по основ ненавремено 
постапување на овластениот градежен инспектор по пријави за бесправни градби, 
административно неизвршување на донесените правосилни управни акти за рушење на 
бесправните градби и одолжување на постапките за легализација на бесправните градби 
од страна на локалните власти. 

При постапувањето по претставките за одолжување на инспекциските надзори по 
пријави за бесправни градби, Народниот правобранител го констатира одолжувањето, 
кое пак, од страна на инспекторатот и локалната власт се оправдуваше заради отсуство 
на инспектори поради здравствената состојба со вирусот Ковид-19 и недоволен број 
на инспектори, а голем број на локални самоуправи, како што се Општина Крушево, 
Кривогаштани, ниту имаат вработено овластен градежен инспектор. 

Народниот правобранител ја нотираше оваа појава и во претходните Извештаи, но 
проблемот е се уште присутен. Недостатокот на барем еден вработен градежен инспектор 
локалните власти најчесто се обидуваат да го надминат со склучување на договор за 
меѓуопштинска соработка, но несомнено ваквото ангажирање не е решение, од причина 
што и оние општини кои имаат вработено градежни инспектори, нивниот број е недоволен 
за да ја задоволи потребата на самата општина, а не пак, да опслужува и други. 

Според Народниот правобранител, еден градежен инспектор не може да покрива 
неколку општини и да ги врши работите од негова надлежност навремено, ефективно и 
пред се професионално. 

Следствено, административното неизвршување на донесените правосилни управни 
акти за рушење на бесправните градби локалните власти го оправдуваа или со објаснување 
дека постапката за избор на изведувач е во тек, или пак дека административното 
извршување на бесправната градба е ставено во Програмата-акционен план со динамика 
на извршување за тековната година, што повторно во реалноста значеше - не рушење. 

Оваа Извештајна година се поднесени поголем број на претставки по основ одолжување 
на постапките за легализација на бесправно изградените објекти, а од постапувањето 
неспорно произлезе констатација дека во дел од претставките одолжувањето на постапката 
е по вина на граѓаните поради ненавремената уплата на одредениот комунален надоместок 
или поради непостапување по барањето на Комисијата за легализација за дополнување 
на документацијата, а во не мал број на претставки констатира одолжување на постапката 
по вина на комисиите за легализација. 

Имено, конкретното постапување по претставки од граѓани на Ресен, Кичево, и 
Битола покажува дека и по изминување на период од 9 години од донесување на Законот, 
локалните власти не успеале ефективно и ефикасно да го спроведуваат законот, а со тоа 
ниту  успеале во овозможување на квалитетно и навремено остварување на правото на 
легализација на бесправните објекти. 

Токму поради ова Народниот правобранител и оваа извештајна година укажуваше 
локалните власти да преземат конкретни мерки во обезбедувањето доволен број на кадар 
и други потребни услови за негово поажурно спроведување, со почитување на принципот 
дека легализацијата на дивоградбите мора да биде достапна до сите категории граѓани 
на кои ова законско решение им е неопходно за да си го остварат конечно своето уставно 
право на сопственост.
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Оваа Извештајна година  поднесени се помал број на претставки во однос на минатата, 
но проблемите на кои укажуваат граѓаните останаа исти, што е показател дека јавните 
претпријатија не ги отстранија забелешките дадени во претходниот извештај, во однос 
на нивното работење. Напротив, продолжија со наплата на комунални долгови кои со 
закон не треба да бидат наплатени, на кој начин и оваа извештајна година се детектира 
дека некои јавни претпријатија работат спротивно на закон и на штета на граѓаните, а 
локалната власт не врши професионален надзор врз нивното работење. Граѓаните реагираа 
за начинот на испорака и достапност на вода, собирање на смет, јавното осветлување, и 
повторно најголем број од нив  реагираа на обидот на јавните претпријатија за наплата 
на застарени долгови.

Во овој контекст, постапувајќи по претставките на граѓани од Битола во однос на 
наводи за неосновано задолжување со сметки за потрошена вода, Народниот право-
бранител констатира дека не секогаш од надлежното Јавно комунално претпријатие се 
преземаат мерки за испитување на точноста на евидентираната кубикажа потрошена 
вода, иако граѓаните укажуваа на таква потреба. Во еден од таквите примери граѓанин 
беше задолжен со сметка за потрошени 310м3 вода за објект во кој не живее никој, а по 
преземените дејствија и обезбедените информации и докази, Народниот правобранител 
констатира дека подносителот на претставката како корисник е задолжен со сметка за 
вода која реално не ја потрошил, а ЈКП Водовод како давател на комуналната услуга, 
не презеде дејствија за правилно и точно утврдување на фактичката состојба со цел да 
утврди дали евидентираните кубни метри вода на водомерот настанале поради дефект на 
водомерот (закочен водомер) или евентуално поради настанати дефекти во водоводната 
мрежа, во делот чие одржување е во надлежност на давателот на услугата (поправки на 
водоводната мрежа во улицата и сл.) 

Народниот правобранител во овој и во други слични предмети укажуваше дека само 
со правилно и точно утврдена фактичка состојба јавното претпријатие може основано 
да го задолжи корисникот/иците со плаќање на определена сметка, укажувајќи дека 
во  Законот за комуналните дејности, направена е поделба на комуналните услуги за 
задоволување на индивидуалната потрошувачка и комунални услуги за задоволување на 
заедничката потрошувачка. 

Имајќи ги предвид наведеното, како и фактот што снабдувањето со вода за пиење до 
корисниците на оваа комунална услуга е категоризирана како индивидуална потрошувачка, 
укажуваше дека постојаното или непостојаното живеење на сопствениците во одреден 
објект е суштински елемент за определување на  надоместокот за потрошената вода.

Слична состојба констатираше и во работењето на ЈКП „Тетово“-Тетово, каде по 
спроведените дејствија Народниот правобрантел евидентира дека заостанатиот долг со 
кој се товари подносителот се однесува за неплатени сметки за период од 2001 до 04/2018 
година. Покрај ова, долгот не е утужен, поради што ЈКП, согласно членот 367 од Законот 
за облигациони односи не може истиот присилно да го наплатува. Но, ЈКП го извести 
Народниот правобранител дека сепак има можност долгот да го побарува и да преземе 
мерки согласно предвиденото во одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води - исклучување од водоводната мрежа. Народниот 
правобранител го детектира ваквото незаконито манипулирање со граѓаните од страна 
на јавните претпријатија што претставува грубо кршење на потрошувачките права на 
граѓаните, кои повторно се доведуваат под притисок да платат долгови од кои со закон се 
ослободени да ги плаќаат. Имајќи го изборот да платат неоснован долг и исклучување од 
водоводната мрежа, не мал број на граѓани се одлучуваа да го платат долгот.

Имаше и претставки во кои граѓаните укажуваа на проблемот со недостапност на 
безбедна вода за пиење и континуирано снабдување со вода за пиење. Постапувајќи по овие 
предмети, како што е случајот со Штип, од страна на ЈП „Исар“ Народниот правобранител  
беше известен дека на јавното претпријатие познат му е проблемот за снабдување со вода 

Потрошувачки права
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на жителите од приградското место викано Каваклија (Суитлак), за куќи кои претходно 
биле дивоградби, а сега се легализирани. Поради тоа што се наоѓаат на голема височина 
се јавува проблем за приклучување на водоводната мрежа. За да бидат приклучени на 
водоводот овие граѓани потребно е да се изгради нов резервоар за вода на повисока кота 
од постоечките куќи, поради што е потребно поголема сума на финансиски средства. По 
интервенцијата на Народниот правобранител добиен е одговор дека се планира да се 
обезбедат финансии за да се изготви проект и овој проблем  да се реши.

Народниот прваобранител  постапуваше и по петиција од граѓани за недоволен прити-
сок за вода и приклучок до водоводна и санитарна мрежа на жителите на населбите Дебарца 
и Три Багреми во Прилеп, каде живеат ромски семејства. ЈКП Водовод и канализација-
Прилеп го извести Народниот правобранител дека на двете улици, Дебарца-населба 
Мексико и улица Дебарца- населба Три багреми има изведено водоводна и канализациона 
мрежа. Во населбите Мексико и Три Багреми, снабдувањето со вода на граѓаните се врши 
со јавни чешми кои се поставени на одредени локации низ населбите на крајните точки 
до каде може да се донесе вода за пиење во тој дел. Поради местоположбата на овие две 
населби кои се наоѓаат на највисоката кота на градот, ЈКП напомена дека при проектирање 
на водоводната мрежа потребно е да се проектира и препумпна станица за вода за пиење 
и резервоар над населбите со цел секое семејство да има вода за пиење. Реализацијата на 
овие проекти се врши согласно Програмата на Општина Прилеп за уредување на градежно 
земјиште и за 2020 година  согласно оваа програма е предвидено изработка на ДУП за тој 
реон, по што ќе се создадат услови за започнување со инсталација на водоводна мрежа. 

Во друга претставка по овој основ, Општина Битола го извести Народниот правобрани-
тел дека објектите кои жителите ги изградиле во населбата Баир, над регионалниот пат 
Битола-Охрид, се нелегално изградени, па поради тоа оваа населба нема услови за добивање 
на приклучок за вода согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води. Исто така, областа каде се изградени овие нелегални објекти, не е 
урбанизирана, односно истата е надвор од Генералниот/Деталниот урбанистички план на 
Општина Битола, што значи дека ниту е можна легализација  на објектите во оваа населба, 
а со самото тоа, Општина Битола не може да спроведе водоводна и канализациона мрежа 
за тој дел од градот.

Народниот правобранител предочува дека обврска на локалните власти во чија над-
лежност е да ги организираат и даваат комуналните услуги, да овозможат непречено 
уживање на ова право за сите, вклучувајќи ги најранливите и маргинализирани групи, 
правно и фактички, без дискриминација по која било основа.   

Иако во помал број до Народниот правобранител се поднесуваа претставки по 
основ на недостапност на јавно осветлување за кое согласно Законот за комунални такси 
граѓаните плаќаат такса за негово користење и одржување. 

Основата на одредбите од овој Закон е плаќање на комунална такса за комунална 
услуга која граѓаните ја користат. Обврска за плаќање на комунална такса настанува во 
моментот на користење на правото. Обврзникот кој уредно плаќа комунална такса, сосема 
оправдано има право да бара квалитетна комунална услуга.

Согласно одредбите од Законот за комунални дејности давателот на комуналната 
услуга е должен давањето на комуналните услуги да го врши постојано и квалитетно, како 
што е предидено да давањето на комунална услуга не може да му се ограничи на кој било 
корисник, освен во случаи утврдени со овој закон и посебните закони.

Народниот правобранител имајќи ги предвид погоре цитираните законски одредби 
со писмени дописи се обрати до Општините Могила и Берово и побара да се овозможи 
комуналната услуга – јавно осветлување, во близина на домовите на подносителите на 
претставките, за која услуга истите редовно плаќаат комунална такса. Општина Могила 
го известе Народниот правобранител дека неможноста да се постави улична светилка 
пред домот на подносителот произлегува од тоа што пред неговата куќа се поставени две 
бандери, а измеѓу нив има простор кој е обраснат со дрва во сопственост на друго лице и 
истите треба да се сечат за да може да се инсталира жица. По интервенцијата на Народниот 
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правобранител, Општина Могила повторно ја разгледа можноста за поставување на улична 
светилка пред неговиот објект и го извести сопственикот на парцелата да ги исечи дрвата, 
со цел општината да ја продолжи трасата со улично осветлување и истото да влези во 
Програмата за улично осветлување на Општина Могила за 2021 година.  

Народниот правобранител смета дека локалните власти треба да преземат ефективни 
мерки и да донесат планови за да им овозможат на сите граѓани во сите подрачја кои 
ги опфаќа Општината непречено уживање на правото на еднаквост во достапноста на 
навремени и квалитетни комунални и други јавни услуги. Исто така, укажува дека намерата 
на законодавецот комунална такса за јавно осветлување да ја поврзува со постоење 
на приклучено електрично броило во објектот, не треба да се толкува како единствен 
предуслов за задолжување на граѓаните, без разлика дали има или не спроведено јавно 
осветлување. Приклучено електрично броило на електричната мрежа подразбира дека во 
тој реон има можност за спроведување на јавно осветлување, а со тоа и реална претпоставка 
дека истото го има. Обврската на локалните власти да ја овозможат оваа комунална услуга 
произлегува од Законот за комунални дејности и наплата на истата треба да се врши 
единствено од корисник на кој  реално и фактички му ја овозможува. Секое поинакво 
постапување е спротивно на закон, сноси правни последици и мора веднаш да се запре со 
ваквата практика на наплаќање на комунална такса за комунална услуга која корисникот 
не ја користи.

Оттука, според Народниот правобранител треба да се вршат редовни испитувања на 
мислењето на јавноста за проблемите и задоволството на потрошувачите од комуналните 
услуги.

Во оваа Извештајна година не е поднесена ниту една претставка за повреда на право 
од работен однос од вработени во јавните претпријатија основани од локалните власти, ниту 
пак поплака за повреда на права поради политичка припадност, политички реваншизам, 
етничка припадност или социјална положба. Претставките поднесени во оваа област се 
однесуваа за самата постапка при вработување од страна на основни и средни училишта, 
детски градинки, или за изборот на кандидатот од страна на директорите на училиштата, 
и за права од работен однос за време на вонредната состојба заради пандемијата со ковид 
вирусот. 

Најчесто во претставките се изразуваше незадоволство од изборот на кандидат за 
некое работно место во општински основни училишта во Прилеп, Крушево, Тетово и Ресен, 
по објавен јавен оглас за избор на наставник со наводи дека кандидатот не ги исполнува 
условите. Во ваквите случаи Народниот правобранител покрај обезбедување на целосната 
документација за постапките за избор, го вклучуваше и надлежниот инспекторат со барање 
да се изврши надзор, при што во ниту еден од случаите не беше потврдено дека станува 
збор за повреда на постапката или неисполнување на некои од законски утврдените 
услови.

Имаше и поплаки во врска со доделување на наставни часови за лице кое не ги 
исполнува нормативите за наставен кадар, по кои Народниот правобранител бараше 
надзор од надлежен просветен инспекторат, и таму каде што наводите се потврдуваа, 
директорот беше задолжен да побара посредување од Агенцијата за вработување на РСМ 
по основ на итни и неодложни работи, по што се бираше соодветен кадар. Во повторената 
постапка и по наведениот основ, подносителот на претставката е примен на работа како 
наставник по хемија.

Во време на пандемија и вонредна состојба во државата, Владата на РСМ донесуваше 
Уредби со законска сила за примена на одредени Закони за време на вонредната состојба, 
а во насока да се заштити населението од ширење на заразата со корона вирусот, како и 

Работен однос
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работењето на правните субјекти и јавните институции во услови на здравствена криза 
кога со мерките за заштита од ширење и превенција од корона вирусот на голем број 
на вработени, особено на хронично болните, бремените жени и родители на деца до 10 
годишна возраст им беше одобрено отсуство од работа, или работа од дома.

Во текот на овој период пред Народниот правобранител се поднесуваа претставки 
во кои се бараше правен совет за начинот на остварување на правата од работен однос, 
а во некои подносителите на претставките сметаа дека од страна на локалната власт се 
повредуваат нивните права.

Во една од поднесените  претставки е побаран правен совет од Народниот правобрани-
тел за начинот на користење на правото на годишен одмор на вработен во средно училиште 
кој не е работно ангажиран, поради тоа што е лице со хронично заболување. Народниот 
правобранител повратно го извести подносителот дека Владата на РСМ на 07.04.2020 
година донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот 
сектор за време на вонредна состојба, во која, е регулирано дека вработените во јавниот 
сектор кои не се работно ангажирани, односно кои се ослободени од извршување работа и 
работни задачи согласно мерките за заштита од ширење и превенција од корона вирусот, 
неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година им се смета за 
искористен.

Во цитираната Уредба, за  вработените во јавниот сектор не е наведено до кога мора 
да ги искористат првите две недели од годишниот одмор за 2020, односно нема одредба 
дека тоа мора да се стори до крајот на јуни 2020 година, како што тоа беше одредено 
за приватниот сектор. Имајќи го предвид ова, Народниот правобранител укажа дека во 
конкретниот случај важат одредбите од Колективниот договор за средно образование каде 
во член 23 став 3 и 4 е наведено: Планот за користење на годишниот одмор се истакнува на 
огласна табла или друг начин на писмено известување, најмалку 30 дена пред користење 
на годишниот одмор на работникот. Секој работник во рок од 15 дена од известувањето 
може да предложи распоред кој е за него поповолен. Распоредот за користење на годиш-
ниот одмор го утврдува директорот на училиштето. Согласно наведеното, Народниот 
правобранител го извести подносителот на претставката дека користењето на годишниот 
одмор за 2020 годна, за вработените во средното училиште го утврдува директорот на 
средното училиште.

Во друг случај, вработен во општинската администрација побара од Народниот 
правобранител интервенција, поради повреди на права од работен однос од страна на 
Општината како работодавач. По преземените дејствија и констатирање на фактичката 
состојба, Народниот правобранител повратно писмено го извести подносителот дека 
согласно Законот за вработените во јавниот сектор, вработените имаат право на одмори 
и отсуства од работа согласно со посебните закони, општите прописи и колективните 
договори, а согласно Законот за работни односи работникот може да отсуствува од работа 
без надомест на плата и придонеси од плата во случаите и под условите утврдени со 
колективен договор, но најдолго три месеца во текот на календарската година. За време 
на неплатеното отсуство на работникот му мируваат правата и обврските од работниот 
однос. 

Во конкретниот случај, подносителот користеше право на неплатено отсуство од 
работа од 01.02.2020 година до 30.04.2020 година согласно Решението на работодавачот. 
Правото на неплатено отсуство е користено поради престој во странство каде го затекна 
вонредна состојба поради прогласена пандемија на Ковид-19. Подносителот на претставката 
од објективни и безбедносни причини на 03.04.2020 година бил приморан пред истекот 
на неплатеното отсуство да се врати во државата и согласно тогаш важечките уредби со 
законска сила на Владата на РСМ веднаш беше сместен во 14 дневен државен карантин, 
а од 17 мај 2020 година бил на 14 дневна самоизолација во својот дом, а при сето ова 
без здравствено осигурување ниту какви било приходи поради користење на правото на 
неплатено отсуство кога правата и обврските од работниот однос мируваат.

Народниот правобранител укажа на подносителот дека веднаш по пристигнувањето 
во државата требало да го извести работодавачот за предвременото враќање и писмено да 
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го извести за прекинот на правото на неплатено отсуство од работа, со што би се исполнил 
и условот работодавачот да го пријави во Агенцијата за вработување. Ова е единствен 
правен начин да, за целиот период кој го поминал во државен карантин и самоизолација, 
му биде исплатена плата од страна на работодавачот и тоа врз основа на решението 
за задолжителен државен карантин и самоизолација  кои би биле  доказ за неговото 
оправдано отсуство од работа. Во отсуство на негово барање за прекин на неплатеното 
отсуство, работодавачот, нема право во негово име тоа да го стори. 

Видно од погоре презентираното, оваа извештајна година Народниот правобранител 
констатира зголемено ниво на професионалност во извршување на надлежностите од 
страна на директорите на училиштата во постапките за вработување и склучување на 
договори за вработување со соодветни кандидати, почитувајќи го при тоа Законот за 
наставници и стручни соработници во делот кој бара вработување на најдобриот кандидат. 
Воедно, констатирано е навремено и професопнално постапување од страна на Државниот 
просветен инспекторат и Државниот инспекторат за труд, кои преземаа соодветни и пред 
се законски дејствија. 

Но, и покрај ваквата состојба смета дека вработувањата во општинската адми-
нистрација и во останатите органи на локалната власт, како во училиштата и детските 
градинки основани од општините треба да продолжат да се спроведуваат низ транспарентна 
постапка, врз основа на критериумите на стручност и компетентност и примена на начелото 
на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците. Покрај ова, од 
особено значење е вработувања на овластени просветни инспектори во оние општини 
каде ги нема, со цел поефикасна контрола на квалитетот на образовниот процес. 

Ако во извештајот за 2019 година, најмногубројни претставки од оваа област се 
однесуваа по основ – обид за наплата на данок постар од 10 и повеќе години, во оваа 
извештајна година по овој основ не е поднесена ниту една претставка. Претставките во 
кои граѓаните бараа заштита во врска со данок на имот се однесуваа за задолжување од 
општина со плаќање на данок на имот за сопственост стекната по смртта на примател на 
издршка, или пак, за задолжување со данок на имот во износ од 100 % за стан во кој 
живее граѓанинот, или за задолжување на наследниците да го платат данокот на имот од 
починат родител како услов да се завери оставинско решение. Во сите овие поединечни 
случаи, Народниот правобранител целосно испитувајќи ги наводите и обезбедените докази, 
доставуваше соодветни укажувања и сугестии до општинските власти, кои се прифаќаа, 
со што се превенираше повреда на правата на подносителите и законито постапување во 
соодветните постапки пред овој орган.

Во други претставки се бараше само проверка на законитоста во спроведената 
постапка од оваа област во кои  е констатирано дека постапките се спроведени согласно 
закон, или се бараше само правен совет кој Народниот правобранител го даваше на 
граѓаните  во писмена форма, или при телефонски јавувања.

Од постапувањето по конкретни претставки Народниот правобранител утврди дека 
во постапките за утврдување на данок на имот, општинската администрација ги применува 
исклучиво одредбите од Законот за даноци на имот, без притоа да ги земе предвид и 
примени одредбите и од други закони кои во суштина влијаат и го  променуваат фактичкиот 
статус на обврзникот. Исто така, се уште има пракса кај локалните власти да попречуваат 
и условуваат стекнување на друго право на граѓаните, се додека истите не ги намират 
своите долгови по основ данок на имот. Она што е посебно нотирано од разговорите 
со подносителите, и што произлегува од поднесените претставки е тоа дека граѓаните 
како даночни обврзници недоволно се едуцирани за нивните обврски во постапките за 
утврдување на данок согласно одредбите од Законот за даноците на имот.

Финансии
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Оваа извештајна година повторно пред Подрачните канцеларии се поднесени само 
неколку претставки за поединечна повреда на правата на граѓаните од неподносливата 
смрдеа и отпадот од приватните фарми за добиток, во непосредна близина на нивните 
домови. Во овие претставки, Народниот правобранител констатира дека овластените 
инспектори иако по подолг временски период од доставеното барање за надзор, излегуваа 
на самото место и донесуваа управни акти со кои се бараше од сопствениците да ги 
отстранат констатираните недостатоци. Но, тоа за конкретниов проблем и не е ефикасно 
решение, зошто и од исчистена фарма од ѓубре и измет, сепак карактеристичната смрдеа 
од добитокот и натаму останува да се шири. 

Според Народниот правобранител, едно од решенијата би било определувањето на 
локации за ваква дејност да биде вон населено место и не во близина на други објекти за 
станбена употреба, а секако од страна на локалната власт да се внимава дали фармите ги 
исполнуваат стандардите за вршење на дејноста.  

Очигледно, поради се уште недоволно развиената еколошка свест на граѓаните, 
недоволната едуцираност за нивните права, но и обврски од оваа област, стандардот на 
граѓаните и времето во кое повеќе се насочени кон егзистенцијалните, а оваа година и 
со здравствениот проблем поради пандемијата со корона вирусот, намален е интересот 
на граѓанинот за решавање на проблемите кои во суштина ги опфаќа правото на здрава 
животна средина.

Меѓутоа, и покрај ваквата состојба, за локалните власти заштитата и унапредувањето 
на животната средина треба да биде приоритет, но во пракса се уште само декларативно и 
со усвојување на разни стратегии, акциски планови и програми, се залагаат за зачувување 
на здрава животна средина на нивните територии. Необезбедувајќи доволно финансиски 
средства во буџетите, кои најчесто ниту целосно и се реализираат, неефикасноста во 
вршењето на инспекциските надзори и несанкционирање на прекршителите, доведуваат 
до краен резултат да нема значаен исчекор во оваа сфера.

Според Народниот правобранител, локалните власти треба да преземат ефикасни и 
ефективни мерки со кои реално ќе се подобри состојбата со животната средина, особено 
со загадениот воздух во градовите каде овој проблем е најизразен, како и мерки за 
чистење на дивите депонии и спречување на нивно повторно создавање, како и конечно 
да се започне со реализација на проектот за изградба на регионални депонии според 
меѓународните стандарди.

Имајќи ја предвид важноста од едукација на граѓаните за одржување на здрава животна 
средина локалните власти исто така треба многу поактивно да се заложат за подигање на 
јавната свест за потребата на здрава животна средина и реална реализација на донесените 
планови и програми за здрава животна средина, што секако налага и обезбедување на 
доволно финансиски средства во буџетите на општините со кои локалните власти и реално 
би можеле да започнат со справување на алармантниот проблем со животната средина.

Животна средина

Оттука, според Народниот правобранител потребно е при утврдување на даноците 
на имот, во постапката да се применува начелото на материјална вистина врз основа на 
кое се утврдува фактичката состојба, како предуслов да се донесе правилно и законито 
решение. Општинските администрации треба доследно да го применуваат Законот за 
даноците на имот во утврдување на посебните даноци, без условувања или попречувања 
на други права на граѓаните, а локалните власти треба да преземат активности и мерки 
за едукација на населението за нивните права, но и обврски  предвидени со Законот за 
даноците на имот.





89www.ombudsman.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

              НП бр. 161/20НП бр. 161/20НП бр. 161/20НП бр. 161/20НП бр. 161/20НП бр. 161/20
Родител на дете со попреченост поднесе претставка во врска со неможноста за Родител на дете со попреченост поднесе претставка во врска со неможноста за Родител на дете со попреченост поднесе претставка во врска со неможноста за Родител на дете со попреченост поднесе претставка во врска со неможноста за Родител на дете со попреченост поднесе претставка во врска со неможноста за 

обезбедување на континуирана поддршка од страна на доделениот асистент во наставата, обезбедување на континуирана поддршка од страна на доделениот асистент во наставата, обезбедување на континуирана поддршка од страна на доделениот асистент во наставата, обезбедување на континуирана поддршка од страна на доделениот асистент во наставата, обезбедување на континуирана поддршка од страна на доделениот асистент во наставата, 
по префрлање на ученикот од едно во друго основно училиште, односно од една во друга по префрлање на ученикот од едно во друго основно училиште, односно од една во друга по префрлање на ученикот од едно во друго основно училиште, односно од една во друга по префрлање на ученикот од едно во друго основно училиште, односно од една во друга по префрлање на ученикот од едно во друго основно училиште, односно од една во друга 
општина. општина. општина. 

Постапувајќи по предметот, Народниот правобранител се стекна со сознание дека на Постапувајќи по предметот, Народниот правобранител се стекна со сознание дека на Постапувајќи по предметот, Народниот правобранител се стекна со сознание дека на Постапувајќи по предметот, Народниот правобранител се стекна со сознание дека на Постапувајќи по предметот, Народниот правобранител се стекна со сознание дека на 
детето од страна на Општината му е доделен личен асистент, но дека всушност му е потребно детето од страна на Општината му е доделен личен асистент, но дека всушност му е потребно детето од страна на Општината му е доделен личен асистент, но дека всушност му е потребно детето од страна на Општината му е доделен личен асистент, но дека всушност му е потребно детето од страна на Општината му е доделен личен асистент, но дека всушност му е потребно 
да има образовен асистент кој би му давал поддршка во учењето, од причина што детето да има образовен асистент кој би му давал поддршка во учењето, од причина што детето да има образовен асистент кој би му давал поддршка во учењето, од причина што детето да има образовен асистент кој би му давал поддршка во учењето, од причина што детето да има образовен асистент кој би му давал поддршка во учењето, од причина што детето 
има развиени вештини, грижа за себе и прилично е самостојно во таа насока, а дека му е има развиени вештини, грижа за себе и прилично е самостојно во таа насока, а дека му е има развиени вештини, грижа за себе и прилично е самостојно во таа насока, а дека му е има развиени вештини, грижа за себе и прилично е самостојно во таа насока, а дека му е има развиени вештини, грижа за себе и прилично е самостојно во таа насока, а дека му е 
потребна асистенција во поглед на совладување на наставните содржини. потребна асистенција во поглед на совладување на наставните содржини. потребна асистенција во поглед на совладување на наставните содржини. потребна асистенција во поглед на совладување на наставните содржини. потребна асистенција во поглед на совладување на наставните содржини. 

Народниот правобранител му даде совет на родителот и го упати да се обрати до Народниот правобранител му даде совет на родителот и го упати да се обрати до Народниот правобранител му даде совет на родителот и го упати да се обрати до 
Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и 
здравствена поддршка според МКФ, од каде доби функционален профил во кој беше назначено здравствена поддршка според МКФ, од каде доби функционален профил во кој беше назначено здравствена поддршка според МКФ, од каде доби функционален профил во кој беше назначено 
дека за детето е потребна образовна асистенција. По ова Народниот правобранител го дека за детето е потребна образовна асистенција. По ова Народниот правобранител го дека за детето е потребна образовна асистенција. По ова Народниот правобранител го 
информираше подносителот на претставката за начинот, односно постапката за обезбедување информираше подносителот на претставката за начинот, односно постапката за обезбедување информираше подносителот на претставката за начинот, односно постапката за обезбедување 
на образовен асистент. 

ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКАТА

              НП бр. 1605/20НП бр. 1605/20НП бр. 1605/20НП бр. 1605/20НП бр. 1605/20НП бр. 1605/20
Народниот правобранител постапуваше по претставка од студент на Техничко Народниот правобранител постапуваше по претставка од студент на Техничко Народниот правобранител постапуваше по претставка од студент на Техничко 

технолошкиот факултет кој се жалеше на односот на професор, начинот на предавања и технолошкиот факултет кој се жалеше на односот на професор, начинот на предавања и технолошкиот факултет кој се жалеше на односот на професор, начинот на предавања и 
бодување на колоквиумскиот испит. Со оглед на наводите на подносителот дека професорот бодување на колоквиумскиот испит. Со оглед на наводите на подносителот дека професорот бодување на колоквиумскиот испит. Со оглед на наводите на подносителот дека професорот 
не спроведувал онлајн настава  на начин како што требало да биде спроведена, и следствено не спроведувал онлајн настава  на начин како што требало да биде спроведена, и следствено не спроведувал онлајн настава  на начин како што требало да биде спроведена, и следствено 
дека ист таков однос имал за време на полагање на колоквиумите, Народниот правобранител дека ист таков однос имал за време на полагање на колоквиумите, Народниот правобранител дека ист таков однос имал за време на полагање на колоквиумите, Народниот правобранител 
првично побара известување од Факултетот, а дополнително со Барање за вршење надзор првично побара известување од Факултетот, а дополнително со Барање за вршење надзор првично побара известување од Факултетот, а дополнително со Барање за вршење надзор 
се обрати до Државниот просветен инспекторат.  се обрати до Државниот просветен инспекторат.  се обрати до Државниот просветен инспекторат.  

Во натамошното постапување, по добиените информации за констатирани неправилности Во натамошното постапување, по добиените информации за констатирани неправилности Во натамошното постапување, по добиените информации за констатирани неправилности 
при извршениот инспекциски надзор, односно потврда дека во јунската испитна сесија при извршениот инспекциски надзор, односно потврда дека во јунската испитна сесија при извршениот инспекциски надзор, односно потврда дека во јунската испитна сесија 
професорот немал вклучено камера при полагањето на испитот, поради што не постојат професорот немал вклучено камера при полагањето на испитот, поради што не постојат професорот немал вклучено камера при полагањето на испитот, поради што не постојат 
релевантни докази за наводно лажирање и препишување на подносителот на преставката, релевантни докази за наводно лажирање и препишување на подносителот на преставката, релевантни докази за наводно лажирање и препишување на подносителот на преставката, 
Народниот правобранител укажувајќи на констатациите од Државниот просветен инспекторат Народниот правобранител укажувајќи на констатациите од Државниот просветен инспекторат Народниот правобранител укажувајќи на констатациите од Државниот просветен инспекторат 
побара од Факултетот да му се овозможи повторно полагање на испитот, и професорот да побара од Факултетот да му се овозможи повторно полагање на испитот, и професорот да побара од Факултетот да му се овозможи повторно полагање на испитот, и професорот да 
биде изземен од полагањето, што беше прифатено и на подносителот му беше овозможено биде изземен од полагањето, што беше прифатено и на подносителот му беше овозможено биде изземен од полагањето, што беше прифатено и на подносителот му беше овозможено 
испитот да го полага кај друг професор.испитот да го полага кај друг професор.испитот да го полага кај друг професор.
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              НП бр. 397/20НП бр. 397/20НП бр. 397/20НП бр. 397/20НП бр. 397/20НП бр. 397/20
Народниот правобранител отвори Народниот правобранител отвори Народниот правобранител отвори 

постапка по сопствена иницијатива поради постапка по сопствена иницијатива поради постапка по сопствена иницијатива поради 
испитување на условите за болничко испитување на условите за болничко испитување на условите за болничко 
лекување на деца со попреченост и ком-лекување на деца со попреченост и ком-лекување на деца со попреченост и ком-лекување на деца со попреченост и ком-лекување на деца со попреченост и ком-
плексни здравствени проблеми, а кои се плексни здравствени проблеми, а кои се плексни здравствени проблеми, а кои се плексни здравствени проблеми, а кои се плексни здравствени проблеми, а кои се 
згрижени во Јавните установи. згрижени во Јавните установи. згрижени во Јавните установи. 

Откако Народниот правобранител Откако Народниот правобранител Откако Народниот правобранител Откако Народниот правобранител Откако Народниот правобранител 
изврши увид во малите групни домови, изврши увид во малите групни домови, изврши увид во малите групни домови, изврши увид во малите групни домови, изврши увид во малите групни домови, 
во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за во кои се згрижени деца од ЈУ Дом за 
доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ доенчиња и мали деца – Битола и ЈУ 
Специјален Завод Демир Капија, кои со Специјален Завод Демир Капија, кои со Специјален Завод Демир Капија, кои со Специјален Завод Демир Капија, кои со Специјален Завод Демир Капија, кои со 
процесот на деинституционализација се процесот на деинституционализација се процесот на деинституционализација се процесот на деинституционализација се процесот на деинституционализација се 
сместија во мали групни домови, како и од сместија во мали групни домови, како и од сместија во мали групни домови, како и од сместија во мали групни домови, како и од сместија во мали групни домови, како и од 
увид во документацијата за корисниците и увид во документацијата за корисниците и увид во документацијата за корисниците и увид во документацијата за корисниците и увид во документацијата за корисниците и 
непосредниот разговор со стручните лица непосредниот разговор со стручните лица непосредниот разговор со стручните лица непосредниот разговор со стручните лица непосредниот разговор со стручните лица 
од установите, беше констатирано дека има од установите, беше констатирано дека има од установите, беше констатирано дека има од установите, беше констатирано дека има од установите, беше констатирано дека има 
корисници - деца со тешка попреченост корисници - деца со тешка попреченост корисници - деца со тешка попреченост корисници - деца со тешка попреченост корисници - деца со тешка попреченост 
кои поради комплексните здравствени кои поради комплексните здравствени кои поради комплексните здравствени 
проблеми имаат потреба од чести и проблеми имаат потреба од чести и проблеми имаат потреба од чести и 
долготрајни хоспитализации и третман во долготрајни хоспитализации и третман во долготрајни хоспитализации и третман во 
болнички услови, а при тоа имаат нужна болнички услови, а при тоа имаат нужна болнички услови, а при тоа имаат нужна 
потреба од придружници кои би биле потреба од придружници кои би биле потреба од придружници кои би биле 
постојано со нив за време на лекувањето.постојано со нив за време на лекувањето.постојано со нив за време на лекувањето.

 Постапувајќи по предметот, Народ- Постапувајќи по предметот, Народ- Постапувајќи по предметот, Народ-
ниот правобранител достави Укажување за ниот правобранител достави Укажување за ниот правобранител достави Укажување за 
начинот на отстранување на констатираните начинот на отстранување на констатираните начинот на отстранување на констатираните 
повреди до Министерство за труд и соци-
јална политика, по што беше возвратен 
одговор дека Министерството и установите 
во чии рамки функционираат групните 
домови, како и Центрите за социјална 
работа прават максимални напори да работа прават максимални напори да работа прават максимални напори да 
обезбедат придружба на децата кои имаат обезбедат придружба на децата кои имаат обезбедат придружба на децата кои имаат 
потреба од возрасно лице при болничкото потреба од возрасно лице при болничкото потреба од возрасно лице при болничкото 
лекување. Дополнително истакнаа дека лекување. Дополнително истакнаа дека лекување. Дополнително истакнаа дека 
Министерството посветено ќе продолжи да Министерството посветено ќе продолжи да Министерството посветено ќе продолжи да 
работи на проблемот осигурување пристап работи на проблемот осигурување пристап работи на проблемот осигурување пристап 
на децата сместени во групните домови до на децата сместени во групните домови до на децата сместени во групните домови до 
редовните здравствени (и други) услуги редовните здравствени (и други) услуги редовните здравствени (и други) услуги 
во заедницата, преку развој на соодветни во заедницата, преку развој на соодветни во заедницата, преку развој на соодветни 
мобилни социјално-здравствени услуги во мобилни социјално-здравствени услуги во мобилни социјално-здравствени услуги во 
заедницата.

              НП бр. 720/20НП бр. 720/20
Лицето С.Р., побара заштита од На-

родниот правобранител за да го оствари 
правото на здравствено осигурување и 
заштита. Како што наведе бил здрав-
ствено осигуран до средината на декем-
ври 2019 година, односно додека издржу-
вал казна затвор во КПД Штип. По 
завршување на издржувањето на казната 
затвор, подносителот на претставката не 
можел здравствено да се осигура, како 
невработено лице, затоа што Управата за 
извршување на санкции не доставила до 
Фондот за здравство, одјава на неговото 
претходно здравственото осигурување во 
КПД Штип. 

Поради состојбата со вирусот Ковид Поради состојбата со вирусот Ковид 
- 19, постапувањето по претставката се - 19, постапувањето по претставката се - 19, постапувањето по претставката се 
вршеше по телефон, за што веднаш беа вршеше по телефон, за што веднаш беа вршеше по телефон, за што веднаш беа 
преземени мерки кон управата на КПД преземени мерки кон управата на КПД преземени мерки кон управата на КПД 
Штип, и во разговор со директорот  беше Штип, и во разговор со директорот  беше Штип, и во разговор со директорот  беше 
укажано на потребата да се преземат укажано на потребата да се преземат укажано на потребата да се преземат 
мерки и дејствија во најкраток можен рок мерки и дејствија во најкраток можен рок мерки и дејствија во најкраток можен рок 
подносителот да го оствари правото на подносителот да го оствари правото на подносителот да го оствари правото на 
здравствено осигурување и заштита. 

Директорот образложи дека причината Директорот образложи дека причината Директорот образложи дека причината 
за одолжување на постапката за одјава за одолжување на постапката за одјава 
од здравственото осигурување е тоа што 
немаат добиено од Управата за извршување 
на санкции писмено овластување со кое ќе 
се изврши одјавата. При тоа, усно беше 
побарано веднаш, по телефон, да се ургира 
до Управата за извршување на санкции во 
Скопје за да се добие по електронски пат 
потребното овластување за КПД Штип и 
лицето да се одјави од Фондот за здравство 
во Штип.

Подносителот дополнително извести 
дека го остварил правото на здравствено 
осигурување и заштита, односно дека може 
непречено да ги користи здравствените 
услуги.
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              НП бр. 464/20НП бр. 464/20
Подносител од Струмица, до Народни-

от правобранител поднесе претставка и 
побара интервенција пред Комисијата за 
денационализација со седиште во Општина 
Кисела Вода - Скопје. Имено, граѓанинот 
се обрати до Народниот правобранител од 
причина што две години не можеше да добие 
печат, односно клаузула за правосилност 
на Решение за денационализација донесено 
во 2018 година.

Со оглед на временскиот рок на 
одолжување на целата постапка, Народниот 
правобранител се обрати до наведената 
комисија за денационализација барајќи 
објасување за причината поради која се 
одлага ставањето печат за правосилност.

По два месеца од првичното обраќање, 
кое, како што објаснија, се должело на 
пролетната здравствена состојба со епиде-пролетната здравствена состојба со епиде-пролетната здравствена состојба со епиде-
мијата на КОВИД - 19, Народниот парво-мијата на КОВИД - 19, Народниот парво-мијата на КОВИД - 19, Народниот парво-
бранител беше известен дека Комисијата во бранител беше известен дека Комисијата во бранител беше известен дека Комисијата во 
март 2020 година (односно по обраќањето март 2020 година (односно по обраќањето март 2020 година (односно по обраќањето 
од страна на Народниот правобранител), од страна на Народниот правобранител), од страна на Народниот правобранител), 
побарала информација од Управниот суд за побарала информација од Управниот суд за побарала информација од Управниот суд за 
евентуален управен спор по решението на евентуален управен спор по решението на евентуален управен спор по решението на 
подносителот. Понатаму, во одговорот беше подносителот. Понатаму, во одговорот беше подносителот. Понатаму, во одговорот беше 
наведено дека штом ја добијат бараната наведено дека штом ја добијат бараната наведено дека штом ја добијат бараната 
информација од Управниот суд, клаузулата информација од Управниот суд, клаузулата информација од Управниот суд, клаузулата 
за правосилност ќе биде ставена на Реше-за правосилност ќе биде ставена на Реше-за правосилност ќе биде ставена на Реше-
нието.

За вака утврдената фактичка состојба За вака утврдената фактичка состојба За вака утврдената фактичка состојба 
беше известен подносителот, а предметот беше известен подносителот, а предметот беше известен подносителот, а предметот 
се следеше се до остварување на правото се следеше се до остварување на правото се следеше се до остварување на правото 
на подносителот, односно до негово теле-на подносителот, односно до негово теле-на подносителот, односно до негово теле-
фонско јавување во канцеларијата кога фонско јавување во канцеларијата кога фонско јавување во канцеларијата кога 
потврди дека го добил решението со печат, потврди дека го добил решението со печат, потврди дека го добил решението со печат, 
односно клаузула за правосилност.односно клаузула за правосилност.односно клаузула за правосилност.

              НП бр. 1158/20НП бр. 1158/20
Д.Ф., поднесе претставка во која 

наведе дека е корисник на социјална 
помош, но дека неговата трансакциска 
сметка е блокирана. Исто така, појасни 
дека на 01.6.2020 година испратил допис 
до Извршител од Делчево со кој доставил и 
фотокопија од Решението за остварување 
право на гарантирана минимална помош и право на гарантирана минимална помош и право на гарантирана минимална помош и 
побарал да биде деблокиран, но блокадата побарал да биде деблокиран, но блокадата побарал да биде деблокиран, но блокадата 
се уште не е отстранета и не може да се уште не е отстранета и не може да се уште не е отстранета и не може да 
го користи надоместокот од социјална го користи надоместокот од социјална го користи надоместокот од социјална 
заштита. 

Постапувајќи по претставката, прет-Постапувајќи по претставката, прет-Постапувајќи по претставката, прет-
ставник на Народниот правобранител ставник на Народниот правобранител ставник на Народниот правобранител 
од ПК Штип, откако не успеа да стапи во од ПК Штип, откако не успеа да стапи во од ПК Штип, откако не успеа да стапи во 
контакт со канцеларијата на извршителот, контакт со канцеларијата на извршителот, контакт со канцеларијата на извршителот, контакт со канцеларијата на извршителот, контакт со канцеларијата на извршителот, 
достави писмено укажување за начинот на достави писмено укажување за начинот на достави писмено укажување за начинот на достави писмено укажување за начинот на достави писмено укажување за начинот на 
отстранување на констатираните повреди, отстранување на констатираните повреди, отстранување на констатираните повреди, отстранување на констатираните повреди, отстранување на констатираните повреди, 
но и по истото не е добиен одговор. но и по истото не е добиен одговор. но и по истото не е добиен одговор. но и по истото не е добиен одговор. но и по истото не е добиен одговор. 

Во натамошното постапување  добиени Во натамошното постапување  добиени Во натамошното постапување  добиени Во натамошното постапување  добиени Во натамошното постапување  добиени 
се информации дека канцеларијата на се информации дека канцеларијата на се информации дека канцеларијата на се информации дека канцеларијата на се информации дека канцеларијата на 
извршителот е заклучена и истата не извршителот е заклучена и истата не извршителот е заклучена и истата не извршителот е заклучена и истата не извршителот е заклучена и истата не 
работи, па затоа е доставено  писмено работи, па затоа е доставено  писмено работи, па затоа е доставено  писмено работи, па затоа е доставено  писмено работи, па затоа е доставено  писмено 
барање до Комората на извршители на барање до Комората на извршители на барање до Комората на извршители на барање до Комората на извршители на барање до Комората на извршители на 
Република Северна Македонија (КИРСМ), со Република Северна Македонија (КИРСМ), со Република Северна Македонија (КИРСМ), со Република Северна Македонија (КИРСМ), со Република Северна Македонија (КИРСМ), со 
укажување дека се работи за итен случај. укажување дека се работи за итен случај. укажување дека се работи за итен случај. укажување дека се работи за итен случај. укажување дека се работи за итен случај. 
Притоа е побарано во најкраток можен Притоа е побарано во најкраток можен Притоа е побарано во најкраток можен Притоа е побарано во најкраток можен Притоа е побарано во најкраток можен 
рок да се реши случајот на подносителот рок да се реши случајот на подносителот рок да се реши случајот на подносителот рок да се реши случајот на подносителот рок да се реши случајот на подносителот 
на претставката кој се наоѓа во социјален на претставката кој се наоѓа во социјален на претставката кој се наоѓа во социјален 
ризик. 

Од КИРСМ е добиено известување Од КИРСМ е добиено известување Од КИРСМ е добиено известување 
дека за подносителот изготвен  е Заклучок дека за подносителот изготвен  е Заклучок дека за подносителот изготвен  е Заклучок 
за запирање со извршување од сметка за запирање со извршување од сметка за запирање со извршување од сметка 
на должникот и истиот бил доставен до на должникот и истиот бил доставен до на должникот и истиот бил доставен до 
Стопанска банка АД Скопје, по што се Стопанска банка АД Скопје, по што се Стопанска банка АД Скопје, по што се 
изврши деблокада на трансакциската изврши деблокада на трансакциската изврши деблокада на трансакциската 
сметка на граѓанинот.сметка на граѓанинот.сметка на граѓанинот.

                                          НП бр. 1120/20НП бр. 1120/20
Граѓанин од Струмица поднел барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Граѓанин од Струмица поднел барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Граѓанин од Струмица поднел барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 

на Република Северна Македонија за повторување на управната постапка и донесување на Република Северна Македонија за повторување на управната постапка и донесување на Република Северна Македонија за повторување на управната постапка и донесување 
ново решение за висината на пензијата, а врз основа на Законот за измени и дополнување ново решение за висината на пензијата, а врз основа на Законот за измени и дополнување ново решение за висината на пензијата, а врз основа на Законот за измени и дополнување 
за служба во АРМ. Поради фактот што повеќе од 6 месеци надлежните служби при Фондот за служба во АРМ. Поради фактот што повеќе од 6 месеци надлежните служби при Фондот за служба во АРМ. Поради фактот што повеќе од 6 месеци надлежните служби при Фондот 
во Скопје не донеле ново решение, подносителот се обрати до Народниот правобранител. во Скопје не донеле ново решение, подносителот се обрати до Народниот правобранител. во Скопје не донеле ново решение, подносителот се обрати до Народниот правобранител. 

Во рамките на овластувањата, од страна на Народниот правобранител по испитување Во рамките на овластувањата, од страна на Народниот правобранител по испитување Во рамките на овластувањата, од страна на Народниот правобранител по испитување 
на наводите и приложената документација беше доставено укажување во кое беше на наводите и приложената документација беше доставено укажување во кое беше на наводите и приложената документација беше доставено укажување во кое беше 
нагласено дека со секое понатамошно одолжување на постапката по поднесеното барање нагласено дека со секое понатамошно одолжување на постапката по поднесеното барање нагласено дека со секое понатамошно одолжување на постапката по поднесеното барање 
на подносителот се прави повреда на неговите законски права. на подносителот се прави повреда на неговите законски права. на подносителот се прави повреда на неговите законски права. 

По ова, Укажувањето беше прифатено и подносителот го доби бараното ново решение, По ова, Укажувањето беше прифатено и подносителот го доби бараното ново решение, По ова, Укажувањето беше прифатено и подносителот го доби бараното ново решение, 
по што телефонски се обрати до канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица за по што телефонски се обрати до канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица за по што телефонски се обрати до канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица за 
да ја искаже благодарноста за укажаната помош.да ја искаже благодарноста за укажаната помош.да ја искаже благодарноста за укажаната помош.
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              НП бр. 30/20НП бр. 30/20
До Народниот правобранител претставка достави граѓанка од Скопје, во која побара 

интервенција пред ЈЗУ Здраствен дом на Скопје – Скопје.
Во претставката, подносителката наведуваше дека со одлука на в.д Директорот на 

ЈЗУ Здравствен дом на Скопје - Скопје било одлучено да се изврши исплата на дел од 
Јубилејна награда на работниците во Домот. Подносителката, исто така, наведуваше дека 
досега нејзе, како пензионерка и на другите пензионери кои порано работеле во Домот досега нејзе, како пензионерка и на другите пензионери кои порано работеле во Домот 
им се исплаќала јубилејна награда, меѓутоа со одлуката, исплата на наградата се вршела им се исплаќала јубилејна награда, меѓутоа со одлуката, исплата на наградата се вршела им се исплаќала јубилејна награда, меѓутоа со одлуката, исплата на наградата се вршела 
само на работниците кои работеле во Домот. Поради ова, подносителката побара помош од само на работниците кои работеле во Домот. Поради ова, подносителката побара помош од само на работниците кои работеле во Домот. Поради ова, подносителката побара помош од 
Народниот правобранител.

Народниот правобранител, постапувајќи по претставката, покрена постапка и се обрати Народниот правобранител, постапувајќи по претставката, покрена постапка и се обрати Народниот правобранител, постапувајќи по претставката, покрена постапка и се обрати 
до ЈЗУ Здраствен дом на Скопје – Скопје и побара да биде известен дали во претходните до ЈЗУ Здраствен дом на Скопје – Скопје и побара да биде известен дали во претходните до ЈЗУ Здраствен дом на Скопје – Скопје и побара да биде известен дали во претходните 
години јубилејна награда се исплаќала и за пензионерите кои претходно работеле во години јубилејна награда се исплаќала и за пензионерите кои претходно работеле во години јубилејна награда се исплаќала и за пензионерите кои претходно работеле во 
Здравствениот дом, укажувајќи дека со еднаква примена на правото треба да се постапи и Здравствениот дом, укажувајќи дека со еднаква примена на правото треба да се постапи и Здравствениот дом, укажувајќи дека со еднаква примена на правото треба да се постапи и 
во конкретниот случај. 

По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, ЈЗУ Здраствен дом По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, ЈЗУ Здраствен дом По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, ЈЗУ Здраствен дом По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, ЈЗУ Здраствен дом По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, ЈЗУ Здраствен дом 
на Скопје – Скопје извести дека на подносителката на претставката како пензионер од ЈЗУ на Скопје – Скопје извести дека на подносителката на претставката како пензионер од ЈЗУ на Скопје – Скопје извести дека на подносителката на претставката како пензионер од ЈЗУ на Скопје – Скопје извести дека на подносителката на претставката како пензионер од ЈЗУ на Скопје – Скопје извести дека на подносителката на претставката како пензионер од ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје – Скопје штом ќе се обезбедат финансиски средства за таа цел, во Здравствен дом на Скопје – Скопје штом ќе се обезбедат финансиски средства за таа цел, во Здравствен дом на Скопје – Скопје штом ќе се обезбедат финансиски средства за таа цел, во Здравствен дом на Скопје – Скопје штом ќе се обезбедат финансиски средства за таа цел, во Здравствен дом на Скопје – Скопје штом ќе се обезбедат финансиски средства за таа цел, во 
понатамошниот период ќе се изврши исплатата на јубилејната награда.понатамошниот период ќе се изврши исплатата на јубилејната награда.понатамошниот период ќе се изврши исплатата на јубилејната награда.

              НП бр. 656/20НП бр. 656/20
До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанка од Гостивар, во која побара До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанка од Гостивар, во која побара До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанка од Гостивар, во која побара До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанка од Гостивар, во која побара До Народниот правобранител претставка поднесе граѓанка од Гостивар, во која побара 

интервенција пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот интервенција пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот интервенција пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот интервенција пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот интервенција пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој. 

Во претставката, подносителката наведуваше дека поднела Барање за користење на Во претставката, подносителката наведуваше дека поднела Барање за користење на Во претставката, подносителката наведуваше дека поднела Барање за користење на Во претставката, подносителката наведуваше дека поднела Барање за користење на Во претставката, подносителката наведуваше дека поднела Барање за користење на 
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Меѓутоа, средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Меѓутоа, средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Меѓутоа, 
како што наведе, сè уште не и биле исплатени финансиските средства од горенаведената како што наведе, сè уште не и биле исплатени финансиските средства од горенаведената како што наведе, сè уште не и биле исплатени финансиските средства од горенаведената 
програма иако имало неколку пресуди на Управниот суд.програма иако имало неколку пресуди на Управниот суд.програма иако имало неколку пресуди на Управниот суд.

Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител се обрати до Агенцијата Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител се обрати до Агенцијата Постапувајќи по претставката, Народниот правобранител се обрати до Агенцијата 
и побара да биде известен дали Агенцијата постапила по пресудите на Управниот суд, а и побара да биде известен дали Агенцијата постапила по пресудите на Управниот суд, а и побара да биде известен дали Агенцијата постапила по пресудите на Управниот суд, а 
доколку постапила што е одлучено, односно какво решение е донесено, а доколку сè уште доколку постапила што е одлучено, односно какво решение е донесено, а доколку сè уште доколку постапила што е одлучено, односно какво решение е донесено, а доколку сè уште 
не е постапено, Народниот правобранител побара да се образложат објективните причини не е постапено, Народниот правобранител побара да се образложат објективните причини не е постапено, Народниот правобранител побара да се образложат објективните причини 
поради кои не е постапено.

По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, директорот на По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, директорот на По преземените дејствија од страна на Народниот правобранител, директорот на 
Агенцијата извести дека по однос на барањето на подносителката на претставката донел Агенцијата извести дека по однос на барањето на подносителката на претставката донел Агенцијата извести дека по однос на барањето на подносителката на претставката донел 
решение со кое се одобрува барањето за исплата на финансиска поддршка од Програмата решение со кое се одобрува барањето за исплата на финансиска поддршка од Програмата решение со кое се одобрува барањето за исплата на финансиска поддршка од Програмата 
за финансиска поддршка во руралниот развој за 2016 година.за финансиска поддршка во руралниот развој за 2016 година.за финансиска поддршка во руралниот развој за 2016 година.

              НП бр. 398/20НП бр. 398/20
По поднесена претставка од граѓанин дека според евиденцијата за уплата на По поднесена претставка од граѓанин дека според евиденцијата за уплата на По поднесена претставка од граѓанин дека според евиденцијата за уплата на 

придонеси по основ  пензиско осигурување од страна на работодавачот не е извршена придонеси по основ  пензиско осигурување од страна на работодавачот не е извршена придонеси по основ  пензиско осигурување од страна на работодавачот не е извршена 
потребаната уплата и се попречува во остварување на правата,Народниот правобранител потребаната уплата и се попречува во остварување на правата,Народниот правобранител потребаната уплата и се попречува во остварување на правата,Народниот правобранител 
презеде дејствија и на установата во која подносителот беше вработен, НУ-НУБ Св.„Климент презеде дејствија и на установата во која подносителот беше вработен, НУ-НУБ Св.„Климент презеде дејствија и на установата во која подносителот беше вработен, НУ-НУБ Св.„Климент 
Охридски“ ѝ укажа на законската обврска за подмирување на придонесите. Охридски“ ѝ укажа на законската обврска за подмирување на придонесите. Охридски“ ѝ укажа на законската обврска за подмирување на придонесите. 

Постапувајќи по интервенцијата на Народниот правобранител, споменатата установа Постапувајќи по интервенцијата на Народниот правобранител, споменатата установа Постапувајќи по интервенцијата на Народниот правобранител, споменатата установа 
извести дека на подносителот му се доплатени средствата за придонеси по основ на извести дека на подносителот му се доплатени средствата за придонеси по основ на извести дека на подносителот му се доплатени средствата за придонеси по основ на 
бенефицираниот стаж, и тоа за м. 12/11, цела 2012 и 2013 година и за м.01,02,03,2014 бенефицираниот стаж, и тоа за м. 12/11, цела 2012 и 2013 година и за м.01,02,03,2014 бенефицираниот стаж, и тоа за м. 12/11, цела 2012 и 2013 година и за м.01,02,03,2014 
година, со што подносителот на претставката го оствари своето право.
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              НП бр. 1008/20НП бр. 1008/20
Ц.Ц. и други, сите со живеалиште во 

Белград - Република Србија, до Народни-
от правобранител поднесоа претставка 
во која наведуваат дека од Владата на 
Северна Република Македонија, не било 
постапено по нивното Барање за изда-
вање, евидентирање и сервисирање на 
дадените обврзници како надомест за дена-
ционализација, поднесено на 09.03.2020 
година.

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 денационализа-
ција, Народниот правобранител констатира 
дека во случајот станува збор за состојба 
на повреда на уставните и законските 
права на подносителите на претставката. 
Имено, конкретното право на обврзници Имено, конкретното право на обврзници Имено, конкретното право на обврзници 
иако е утврдено во правосилна Пресуда од иако е утврдено во правосилна Пресуда од иако е утврдено во правосилна Пресуда од 
14.02.2019 година, од соодветната Коми-14.02.2019 година, од соодветната Коми-14.02.2019 година, од соодветната Коми-
сија за денационализација, без какви било сија за денационализација, без какви било сија за денационализација, без какви било 
објективни причини, се уште не е реали-објективни причини, се уште не е реали-објективни причини, се уште не е реали-
зирано.зирано.зирано.

Следствено на тоа, Народниот право-Следствено на тоа, Народниот право-Следствено на тоа, Народниот право-
бранител од Комисијата побара приоритетно бранител од Комисијата побара приоритетно бранител од Комисијата побара приоритетно 
да бидат преземени дејства за издавање, да бидат преземени дејства за издавање, да бидат преземени дејства за издавање, 
евидентирање и сервисирање на дадените евидентирање и сервисирање на дадените евидентирање и сервисирање на дадените 
обврзници на име на подносителите на обврзници на име на подносителите на обврзници на име на подносителите на 
претставката.претставката.претставката.

              НП бр. 1327/20НП бр. 1327/20
Постапувајќи по поднесена прет-

ставка за остварување на право од 
областа на пензиското осигурување, 
по донесена пресуда на Управниот суд, 
Народниот правобранител спрема прво-
степениот и второстепениот орган презеде 
повеќе дејствија за комплетирање на 
документацијата и донесување на одлука документацијата и донесување на одлука документацијата и донесување на одлука 
од страна на Државната комисија за од страна на Државната комисија за од страна на Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка одлучување во управна постапка и постапка одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен.од работен однос во втор степен.од работен однос во втор степен.

По преземеното од страна на споме-По преземеното од страна на споме-По преземеното од страна на споме-
натиот орган беше донесена одлука со која натиот орган беше донесена одлука со која натиот орган беше донесена одлука со која 
во насока на спроведување на судската во насока на спроведување на судската во насока на спроведување на судската 
одлука поднесената жалба беше уважена одлука поднесената жалба беше уважена одлука поднесената жалба беше уважена 
и предметот беше вратен на Фондот за и предметот беше вратен на Фондот за и предметот беше вратен на Фондот за и предметот беше вратен на Фондот за и предметот беше вратен на Фондот за 
пензиското и инвалидското осигурување пензиското и инвалидското осигурување пензиското и инвалидското осигурување пензиското и инвалидското осигурување пензиското и инвалидското осигурување 
на повторно разгледување и одлучување, на повторно разгледување и одлучување, на повторно разгледување и одлучување, на повторно разгледување и одлучување, на повторно разгледување и одлучување, 
со што подносителката го оствари своето со што подносителката го оствари своето со што подносителката го оствари своето со што подносителката го оствари своето со што подносителката го оствари своето 
право.

              НП бр. 1346/20НП бр. 1346/20НП бр. 1346/20НП бр. 1346/20НП бр. 1346/20НП бр. 1346/20
Граѓанин од Скопје со претставка се Граѓанин од Скопје со претставка се Граѓанин од Скопје со претставка се Граѓанин од Скопје со претставка се Граѓанин од Скопје со претставка се 

обрати до Народниот правобранител во обрати до Народниот правобранител во обрати до Народниот правобранител во обрати до Народниот правобранител во обрати до Народниот правобранител во 
која изрази незадоволство од работата која изрази незадоволство од работата која изрази незадоволство од работата која изрази незадоволство од работата која изрази незадоволство од работата 
на Државната комисија за одлучување во на Државната комисија за одлучување во на Државната комисија за одлучување во на Државната комисија за одлучување во на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен управна постапка и постапка од работен управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, поради непостапување однос во втор степен, поради непостапување однос во втор степен, поради непостапување 
на Комисијата по неговата Жалба против на Комисијата по неговата Жалба против на Комисијата по неговата Жалба против 
Решение од ЈУ Меѓуопштински центар за Решение од ЈУ Меѓуопштински центар за Решение од ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа на Град Скопје.социјална работа на Град Скопје.социјална работа на Град Скопје.

Подносителот, во претставката наведе Подносителот, во претставката наведе Подносителот, во претставката наведе 
дека долг временски период Комисијата дека долг временски период Комисијата дека долг временски период Комисијата 
не одлучува по неговата жалба, со што не одлучува по неговата жалба, со што не одлучува по неговата жалба, со што 
воопшто не се води сметка за тешката воопшто не се води сметка за тешката воопшто не се води сметка за тешката 
социјална состојба во која се наоѓа. социјална состојба во која се наоѓа. социјална состојба во која се наоѓа. 

Народниот правобранител презеде 
мерки пред второстепениот орган доста-мерки пред второстепениот орган доста-мерки пред второстепениот орган доста-
вувавјќи укажување дека е изминат вувавјќи укажување дека е изминат вувавјќи укажување дека е изминат 
рокот за одлучување по жалба и со тоа рокот за одлучување по жалба и со тоа рокот за одлучување по жалба и со тоа 
се повредуваат правата на подносителот, се повредуваат правата на подносителот, се повредуваат правата на подносителот, 
и со оглед дека станува збор за ранлива и со оглед дека станува збор за ранлива и со оглед дека станува збор за ранлива 
категорија на граѓани и лица во социјален категорија на граѓани и лица во социјален категорија на граѓани и лица во социјален 
ризик побара да се преземат сите мерки за ризик побара да се преземат сите мерки за ризик побара да се преземат сите мерки за 
донесување законита одлука врз основа донесување законита одлука врз основа донесување законита одлука врз основа 
на правилно и целосно утврдена фактичка на правилно и целосно утврдена фактичка на правилно и целосно утврдена фактичка 
состојба.состојба.состојба.

По интервенциите беше донесена По интервенциите беше донесена По интервенциите беше донесена 
одлука за краток временски период и одлука за краток временски период и одлука за краток временски период и 
истата беше во интерес на подносителот на истата беше во интерес на подносителот на истата беше во интерес на подносителот на 
претставката.претставката.претставката.

              НП бр. 197/20НП бр. 197/20НП бр. 197/20НП бр. 197/20НП бр. 197/20НП бр. 197/20
Повторно, како и пред неколку годи-Повторно, како и пред неколку годи-Повторно, како и пред неколку годи-

ни, Народниот правобранител презеде ни, Народниот правобранител презеде ни, Народниот правобранител презеде 
дејствија по сопствена иницијатива за дејствија по сопствена иницијатива за дејствија по сопствена иницијатива за 
обезбедување на здравствена заштита од обезбедување на здравствена заштита од обезбедување на здравствена заштита од 
областа на гинеколошки здравствени и областа на гинеколошки здравствени и областа на гинеколошки здравствени и 
услуги за жените од општина Шуто Оризари. услуги за жените од општина Шуто Оризари. услуги за жените од општина Шуто Оризари. 
Во насока на остварување на правото беа Во насока на остварување на правото беа Во насока на остварување на правото беа 
преземени дејствија спрема Министерството преземени дејствија спрема Министерството преземени дејствија спрема Министерството 
за здравство и ЈЗУ Здравствен дом Скопје за здравство и ЈЗУ Здравствен дом Скопје за здравство и ЈЗУ Здравствен дом Скопје 
укажувајќи на неопходноста повторно да укажувајќи на неопходноста повторно да укажувајќи на неопходноста повторно да 
започне со работа гинеколошката орди-започне со работа гинеколошката орди-започне со работа гинеколошката орди-
нација во амбулантата.нација во амбулантата.нација во амбулантата.

По преземените дејствија и по спрове-
дената тендерска постапка за закуп на дената тендерска постапка за закуп на дената тендерска постапка за закуп на 
простор, Народниот правобранител беше 
известен дека е склучен договор со лекар-
специјалист и дека по опремувањето на 
просторот гинеколошката ординација во 
општина Шуто Оризари ќе започне со 
работа. 
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              НП бр. 1996/20НП бр. 1996/20
Со претставка до Народниот правобранител се обрати лице кое изрази незадоволство 

од работата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, поради одолжување 
на постапката по барање за остварување на правото на социјална сигурност за стари лица, 
при што побара интервенција од Народниот правобранител.

Народниот правобранител постапувајќи по претставката на подносителот се стекна Народниот правобранител постапувајќи по претставката на подносителот се стекна Народниот правобранител постапувајќи по претставката на подносителот се стекна 
со сознание дека ова не е изолиран случај и дека  граѓани-подносители на барање за со сознание дека ова не е изолиран случај и дека  граѓани-подносители на барање за со сознание дека ова не е изолиран случај и дека  граѓани-подносители на барање за 
остварување на правото на социјална сигурност за стари лица се соочуваат со проблеми, остварување на правото на социјална сигурност за стари лица се соочуваат со проблеми, остварување на правото на социјална сигурност за стари лица се соочуваат со проблеми, 
и не можат да го остварат правото, затоа што од страна на Министерството за внатрешни и не можат да го остварат правото, затоа што од страна на Министерството за внатрешни и не можат да го остварат правото, затоа што од страна на Министерството за внатрешни 
работи, службено по електронски пат до месно надлежните центри се доставуваат податоци работи, службено по електронски пат до месно надлежните центри се доставуваат податоци работи, службено по електронски пат до месно надлежните центри се доставуваат податоци 
кои не ја претставуваат реалната состојба во врска со постојано место на живеење. Воедно, кои не ја претставуваат реалната состојба во врска со постојано место на живеење. Воедно, кои не ја претставуваат реалната состојба во врска со постојано место на живеење. Воедно, 
и во постапка по Жалба Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка и во постапка по Жалба Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка и во постапка по Жалба Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка 
во работен однос во втор степен, во најголем број ги одбива жалбите на граѓаните како во работен однос во втор степен, во најголем број ги одбива жалбите на граѓаните како во работен однос во втор степен, во најголем број ги одбива жалбите на граѓаните како 
неосновани, врз основа на ваквите податоци доставени од страна на Министерството за неосновани, врз основа на ваквите податоци доставени од страна на Министерството за неосновани, врз основа на ваквите податоци доставени од страна на Министерството за неосновани, врз основа на ваквите податоци доставени од страна на Министерството за неосновани, врз основа на ваквите податоци доставени од страна на Министерството за 
внатрешни рабти кои всушност се електронско известување во СПИЛ Програмата дека внатрешни рабти кои всушност се електронско известување во СПИЛ Програмата дека внатрешни рабти кои всушност се електронско известување во СПИЛ Програмата дека внатрешни рабти кои всушност се електронско известување во СПИЛ Програмата дека внатрешни рабти кои всушност се електронско известување во СПИЛ Програмата дека 
„лицето нема постојано живеалиште во РСМ во последните 15 години“, односно дека „лицето „лицето нема постојано живеалиште во РСМ во последните 15 години“, односно дека „лицето „лицето нема постојано живеалиште во РСМ во последните 15 години“, односно дека „лицето „лицето нема постојано живеалиште во РСМ во последните 15 години“, односно дека „лицето „лицето нема постојано живеалиште во РСМ во последните 15 години“, односно дека „лицето 
ги исполнува критериумите од МВР“.

Во конкретниот случај подносителот побара интервенција на Народниот правобранител, Во конкретниот случај подносителот побара интервенција на Народниот правобранител, Во конкретниот случај подносителот побара интервенција на Народниот правобранител, Во конкретниот случај подносителот побара интервенција на Народниот правобранител, Во конкретниот случај подносителот побара интервенција на Народниот правобранител, 
укажувајќи на повреда на правата поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба укажувајќи на повреда на правата поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба укажувајќи на повреда на правата поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба укажувајќи на повреда на правата поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба укажувајќи на повреда на правата поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба 
во  врска со исполнетоста на овој услов. 

Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител интервени-Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител интервени-Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител интервени-Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител интервени-Постапувајќи по претставката на подносителот, Народниот правобранител интервени-
раше до надлежните институции, при што утврди нерегуларности и административни раше до надлежните институции, при што утврди нерегуларности и административни раше до надлежните институции, при што утврди нерегуларности и административни раше до надлежните институции, при што утврди нерегуларности и административни раше до надлежните институции, при што утврди нерегуларности и административни 
пропусти од страна на Министерството за внатрешни работи и ЈУ Меѓуопштински центар пропусти од страна на Министерството за внатрешни работи и ЈУ Меѓуопштински центар пропусти од страна на Министерството за внатрешни работи и ЈУ Меѓуопштински центар пропусти од страна на Министерството за внатрешни работи и ЈУ Меѓуопштински центар пропусти од страна на Министерството за внатрешни работи и ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Гостивар. Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител, за социјална работа Гостивар. Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител, за социјална работа Гостивар. Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител, за социјална работа Гостивар. Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител, за социјална работа Гостивар. Постапувајќи по укажувањата на Народниот правобранител, 
од страна на Центарот повторно е разгледан случајот на подносителот на претставката од страна на Центарот повторно е разгледан случајот на подносителот на претставката од страна на Центарот повторно е разгледан случајот на подносителот на претставката од страна на Центарот повторно е разгледан случајот на подносителот на претставката од страна на Центарот повторно е разгледан случајот на подносителот на претставката 
и доставените докази (потврда) дека лицето има постојано место на живеење во РСМ во и доставените докази (потврда) дека лицето има постојано место на живеење во РСМ во и доставените докази (потврда) дека лицето има постојано место на живеење во РСМ во и доставените докази (потврда) дека лицето има постојано место на живеење во РСМ во и доставените докази (потврда) дека лицето има постојано место на живеење во РСМ во 
последните 15 години пред поднесување на барањето. последните 15 години пред поднесување на барањето. последните 15 години пред поднесување на барањето. 

Интервенциите придонесоа Центарот да донесе позитивно Решение и лицето да се Интервенциите придонесоа Центарот да донесе позитивно Решение и лицето да се Интервенциите придонесоа Центарот да донесе позитивно Решение и лицето да се 
стекне со правото на социјална сигурност за стари лица.стекне со правото на социјална сигурност за стари лица.стекне со правото на социјална сигурност за стари лица.

              НП бр. 1265/20НП бр. 1265/20
До Народниот правобранител претставка претставка претставка поднесе мајка на осудено лице од КПД поднесе мајка на осудено лице од КПД поднесе мајка на осудено лице од КПД 

Идризово во врска со неговата влошена здравствена состојба, укажувајќи дека истиот треба Идризово во врска со неговата влошена здравствена состојба, укажувајќи дека истиот треба Идризово во врска со неговата влошена здравствена состојба, укажувајќи дека истиот треба 
да користи инвалидска количка, а надлежните органи не му одобруваат прекин на казната да користи инвалидска количка, а надлежните органи не му одобруваат прекин на казната да користи инвалидска количка, а надлежните органи не му одобруваат прекин на казната 
заради лекување.

Во врска со претставката, Народниот правобранител спроведе постапка во текот на која Во врска со претставката, Народниот правобранител спроведе постапка во текот на која Во врска со претставката, Народниот правобранител спроведе постапка во текот на која 
се обрати до директорот на КПД Идризово и до директорот на Управата за извршување на се обрати до директорот на КПД Идризово и до директорот на Управата за извршување на се обрати до директорот на КПД Идризово и до директорот на Управата за извршување на 
санкциите (УИС), при што им укажа на директорите на овие установи да се преземат мерки санкциите (УИС), при што им укажа на директорите на овие установи да се преземат мерки санкциите (УИС), при што им укажа на директорите на овие установи да се преземат мерки 
во рамките на нивните надлежности и на осуденото лице да му се одобри прекин на казната во рамките на нивните надлежности и на осуденото лице да му се одобри прекин на казната во рамките на нивните надлежности и на осуденото лице да му се одобри прекин на казната 
заради лекување, имајќи ја предвид неговата лоша здравствена состојба и неможноста во заради лекување, имајќи ја предвид неговата лоша здравствена состојба и неможноста во заради лекување, имајќи ја предвид неговата лоша здравствена состојба и неможноста во 
затворски услови медицински да биде соодветно третиран.затворски услови медицински да биде соодветно третиран.затворски услови медицински да биде соодветно третиран.

Во исполнение на Барањето на Народниот правобранител, директорот на КПД Идризово Во исполнение на Барањето на Народниот правобранител, директорот на КПД Идризово Во исполнение на Барањето на Народниот правобранител, директорот на КПД Идризово 
информираше дека поради лошата здравствена состојба на осуденото лице до Управата за информираше дека поради лошата здравствена состојба на осуденото лице до Управата за информираше дека поради лошата здравствена состојба на осуденото лице до Управата за 
извршување на санкциите било поднесено Барање за прекин на казната, а дополнително извршување на санкциите било поднесено Барање за прекин на казната, а дополнително извршување на санкциите било поднесено Барање за прекин на казната, а дополнително 
биле доставени податоци за осудата, личноста и поведението на осуденото лице, како и биле доставени податоци за осудата, личноста и поведението на осуденото лице, како и биле доставени податоци за осудата, личноста и поведението на осуденото лице, како и 
мислење за оправданоста на барањето за прекин на казната.

Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител, директорот на УИС Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител, директорот на УИС Постапувајќи по укажувањето на Народниот правобранител, директорот на УИС 
информираше дека истото било прифатено и на осуденото лице му бил одобрен прекин на информираше дека истото било прифатено и на осуденото лице му бил одобрен прекин на информираше дека истото било прифатено и на осуденото лице му бил одобрен прекин на 
казната во траење од 30 дена.
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              НП бр. 2195/20НП бр. 2195/20
Граѓанинот П.П. од Скопје, поднесе претставка бидејќи нему за долг по основ данок на Граѓанинот П.П. од Скопје, поднесе претставка бидејќи нему за долг по основ данок на Граѓанинот П.П. од Скопје, поднесе претставка бидејќи нему за долг по основ данок на 

имот, преку забрана на користење на средства, од Град Скопје му бил блокиран целокупниот имот, преку забрана на користење на средства, од Град Скопје му бил блокиран целокупниот имот, преку забрана на користење на средства, од Град Скопје му бил блокиран целокупниот 
паричен износ, кој по основ на право од социјална заштита (гарантирана минимална паричен износ, кој по основ на право од социјална заштита (гарантирана минимална паричен износ, кој по основ на право од социјална заштита (гарантирана минимална 
помош за (3)тричлено домаќинство, во висина од 7.660,оо денари), го прима на својата помош за (3)тричлено домаќинство, во висина од 7.660,оо денари), го прима на својата помош за (3)тричлено домаќинство, во висина од 7.660,оо денари), го прима на својата 
трансакциска сметка, а со што пак, подолг временски период е останат без основни средства трансакциска сметка, а со што пак, подолг временски период е останат без основни средства трансакциска сметка, а со што пак, подолг временски период е останат без основни средства 
за егзистенција.за егзистенција.за егзистенција.

Народниот правобранител констатира дека ваквиот начин на извршување е спротивен Народниот правобранител констатира дека ваквиот начин на извршување е спротивен Народниот правобранител констатира дека ваквиот начин на извршување е спротивен 
на одредбите од Законот за даноците на имот, согласно кои во постапката за присилна на одредбите од Законот за даноците на имот, согласно кои во постапката за присилна на одредбите од Законот за даноците на имот, согласно кои во постапката за присилна 
наплата на данок на имот, мора да се води сметка за одредени ограничувања, во кои спаѓа наплата на данок на имот, мора да се води сметка за одредени ограничувања, во кои спаѓа наплата на данок на имот, мора да се води сметка за одредени ограничувања, во кои спаѓа 
и ограничувањето дека присилната наплата на даночниот долг се извршува од целокупниот и ограничувањето дека присилната наплата на даночниот долг се извршува од целокупниот и ограничувањето дека присилната наплата на даночниот долг се извршува од целокупниот 
имот, приходите и побарувањата на даночниот обврзник, освен детски додаток и други имот, приходите и побарувањата на даночниот обврзник, освен детски додаток и други имот, приходите и побарувањата на даночниот обврзник, освен детски додаток и други 
примања врз основа на социјална заштита, како и две третини од нето личните примања и примања врз основа на социјална заштита, како и две третини од нето личните примања и примања врз основа на социјална заштита, како и две третини од нето личните примања и 
примањата по основа на социјално осигурување.примањата по основа на социјално осигурување.примањата по основа на социјално осигурување.

Имајќи ја предвид таквата состојба, Народниот правобраните до Град Скопје, даде Имајќи ја предвид таквата состојба, Народниот правобраните до Град Скопје, даде Имајќи ја предвид таквата состојба, Народниот правобраните до Град Скопје, даде 
укажување веднаш да бидат преземени дејства за деблокирање на трансакциската сметка укажување веднаш да бидат преземени дејства за деблокирање на трансакциската сметка укажување веднаш да бидат преземени дејства за деблокирање на трансакциската сметка 
на односниот граѓанин, присилната наплата на предметниот даночен долг да се врши со на односниот граѓанин, присилната наплата на предметниот даночен долг да се врши со на односниот граѓанин, присилната наплата на предметниот даночен долг да се врши со 
доследна примена на одредбите за ограничување на извршувањето нормативно пропишани доследна примена на одредбите за ограничување на извршувањето нормативно пропишани доследна примена на одредбите за ограничување на извршувањето нормативно пропишани 
во членот 57 од Законот за даноците на имот и доколку во меѓувреме му се одземени парични во членот 57 од Законот за даноците на имот и доколку во меѓувреме му се одземени парични во членот 57 од Законот за даноците на имот и доколку во меѓувреме му се одземени парични 
средства, кои му се приход по основ на социјална заштита, истите да му бидат вратени.средства, кои му се приход по основ на социјална заштита, истите да му бидат вратени.средства, кои му се приход по основ на социјална заштита, истите да му бидат вратени.

              НП бр. 1387/20НП бр. 1387/20
Пред Народниот правобранител се водеше постапка по повод претставка поднесена од 

група од 30 осудени лица - странски државјани кои издржуваат казна затвор во КПУ Затвор 
Куманово поради несоодветни сместувачки услови и неможност да ги остваруваат нивните Куманово поради несоодветни сместувачки услови и неможност да ги остваруваат нивните Куманово поради несоодветни сместувачки услови и неможност да ги остваруваат нивните 
права. Во конретниот случај станува збор за незадоволство на осудените лица поради права. Во конретниот случај станува збор за незадоволство на осудените лица поради права. Во конретниот случај станува збор за незадоволство на осудените лица поради 
лошите услови во затворот, односно, поради тоа што немаат вода во собите, несоодветно лошите услови во затворот, односно, поради тоа што немаат вода во собите, несоодветно лошите услови во затворот, односно, поради тоа што немаат вода во собите, несоодветно 
шеталиште, несоодветна исхрана, односно недоволна количина храна и нередовно давање шеталиште, несоодветна исхрана, односно недоволна количина храна и нередовно давање шеталиште, несоодветна исхрана, односно недоволна количина храна и нередовно давање 
свеж зеленчук и овошје, немање услови за спортски и слободни активности, како и поради свеж зеленчук и овошје, немање услови за спортски и слободни активности, како и поради свеж зеленчук и овошје, немање услови за спортски и слободни активности, како и поради 
тоа што не се работно ангажирани.тоа што не се работно ангажирани.тоа што не се работно ангажирани.

Во текот на постапувањето по претставката, Народниот правобранител презема Во текот на постапувањето по претставката, Народниот правобранител презема Во текот на постапувањето по претставката, Народниот правобранител презема 
дејства согласно неговите надлежности спрема директорот на Управата за извршување дејства согласно неговите надлежности спрема директорот на Управата за извршување дејства согласно неговите надлежности спрема директорот на Управата за извршување 
на санкциите, при што му беше доставено Укажување со цел да се отстранат наведените на санкциите, при што му беше доставено Укажување со цел да се отстранат наведените на санкциите, при што му беше доставено Укажување со цел да се отстранат наведените на санкциите, при што му беше доставено Укажување со цел да се отстранат наведените на санкциите, при што му беше доставено Укажување со цел да се отстранат наведените 
неправилности заради создавање услови осудените лица непречено да ги остваруваат неправилности заради создавање услови осудените лица непречено да ги остваруваат неправилности заради создавање услови осудените лица непречено да ги остваруваат неправилности заради создавање услови осудените лица непречено да ги остваруваат неправилности заради создавање услови осудените лица непречено да ги остваруваат 
нивните права, односно осудените лица-странски државјани да се третираат со почитување нивните права, односно осудените лица-странски државјани да се третираат со почитување нивните права, односно осудените лица-странски државјани да се третираат со почитување нивните права, односно осудените лица-странски државјани да се третираат со почитување нивните права, односно осудените лица-странски државјани да се третираат со почитување 
на нивните човекови права, при што да се обрне должно внимание на нивната ситуација и на нивните човекови права, при што да се обрне должно внимание на нивната ситуација и на нивните човекови права, при што да се обрне должно внимание на нивната ситуација и на нивните човекови права, при што да се обрне должно внимание на нивната ситуација и на нивните човекови права, при што да се обрне должно внимание на нивната ситуација и 
индивидуални потреби.индивидуални потреби.индивидуални потреби.

Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во Бидејќи од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите во 
дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак по дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак по дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак по дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак по дадениот рок не беше постапено по укажувањето на Народниот правобранител, ниту пак по 
доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по која, доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по која, доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по која, доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по која, доставената ургенција, а потоа и по дополнително доставена повторна ургенција, по која, 
исто така во определениот рок не беше одговорено, Народниот правобрантел до министерот исто така во определениот рок не беше одговорено, Народниот правобрантел до министерот исто така во определениот рок не беше одговорено, Народниот правобрантел до министерот исто така во определениот рок не беше одговорено, Народниот правобрантел до министерот исто така во определениот рок не беше одговорено, Народниот правобрантел до министерот 
за правда достави Информација по однос на предметниот случај и побара од ресорниот  за правда достави Информација по однос на предметниот случај и побара од ресорниот  за правда достави Информација по однос на предметниот случај и побара од ресорниот  за правда достави Информација по однос на предметниот случај и побара од ресорниот  за правда достави Информација по однос на предметниот случај и побара од ресорниот  
министер да преземе мерки со цел да се постапи по дописите на Нaродниот правобранител, министер да преземе мерки со цел да се постапи по дописите на Нaродниот правобранител, министер да преземе мерки со цел да се постапи по дописите на Нaродниот правобранител, министер да преземе мерки со цел да се постапи по дописите на Нaродниот правобранител, министер да преземе мерки со цел да се постапи по дописите на Нaродниот правобранител, 
а во правец на остварување на правата на групата осудени лица-странски државјани кои а во правец на остварување на правата на групата осудени лица-странски државјани кои а во правец на остварување на правата на групата осудени лица-странски државјани кои а во правец на остварување на правата на групата осудени лица-странски државјани кои а во правец на остварување на правата на групата осудени лица-странски државјани кои 
издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово.издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово.издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово.издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово.издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Куманово.

Во меѓувреме од КПУ Затвор Куманово осудени лица-странски државјани беа преместени Во меѓувреме од КПУ Затвор Куманово осудени лица-странски државјани беа преместени Во меѓувреме од КПУ Затвор Куманово осудени лица-странски државјани беа преместени 
во КПД Идризово заради натамошно издржување на затворските казни.во КПД Идризово заради натамошно издржување на затворските казни.во КПД Идризово заради натамошно издржување на затворските казни.
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              НП бр. 809/20НП бр. 809/20
Граѓанин од Битола, достави претставка до Народниот правобранител во која побара Граѓанин од Битола, достави претставка до Народниот правобранител во која побара Граѓанин од Битола, достави претставка до Народниот правобранител во која побара 

интервенција спрема Министерство за финансии-Сектор за трезор  поради двојна присилна интервенција спрема Министерство за финансии-Сектор за трезор  поради двојна присилна интервенција спрема Министерство за финансии-Сектор за трезор  поради двојна присилна 
наплата на долг-глоба. 

Народниот правобранител констатира дека  Секторот за трезор извршил двојна наплата Народниот правобранител констатира дека  Секторот за трезор извршил двојна наплата Народниот правобранител констатира дека  Секторот за трезор извршил двојна наплата 
на долг, на начин што од неговата плата задржал 1/3, иако граѓанинот предметната глоба на долг, на начин што од неговата плата задржал 1/3, иако граѓанинот предметната глоба на долг, на начин што од неговата плата задржал 1/3, иако граѓанинот предметната глоба 
веќе ја имал платено, поради што до органот достави писмен допис со кој побара предметниот веќе ја имал платено, поради што до органот достави писмен допис со кој побара предметниот веќе ја имал платено, поради што до органот достави писмен допис со кој побара предметниот 
погрешно  задржан износ од плата веднаш да биде вратен на неговата трансакциска сметка.погрешно  задржан износ од плата веднаш да биде вратен на неговата трансакциска сметка.погрешно  задржан износ од плата веднаш да биде вратен на неговата трансакциска сметка.

Министерство за финансии-Сектор за трезор го извести Народниот правобранител дека Министерство за финансии-Сектор за трезор го извести Народниот правобранител дека Министерство за финансии-Сектор за трезор го извести Народниот правобранител дека 
постапи по неговото барање и донесе Решение со кое изврши поврат на паричните средства, постапи по неговото барање и донесе Решение со кое изврши поврат на паричните средства, постапи по неговото барање и донесе Решение со кое изврши поврат на паричните средства, 
со што подносителот на претставката по интервенцијата на Народниот правобранител го со што подносителот на претставката по интервенцијата на Народниот правобранител го со што подносителот на претставката по интервенцијата на Народниот правобранител го 
оствари правото од претставката.

              НП бр. 1833/20НП бр. 1833/20
Граѓанин од Скопје, се обрати со претставка во која изрази незадоволство од Граѓанин од Скопје, се обрати со претставка во која изрази незадоволство од Граѓанин од Скопје, се обрати со претставка во која изрази незадоволство од Граѓанин од Скопје, се обрати со претставка во која изрази незадоволство од Граѓанин од Скопје, се обрати со претставка во која изрази незадоволство од 

постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово. Во постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово. Во постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово. Во постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово. Во постапувањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово. Во 
претставката беше наведено дека при обид да добие непречен пристап до документација која претставката беше наведено дека при обид да добие непречен пристап до документација која претставката беше наведено дека при обид да добие непречен пристап до документација која претставката беше наведено дека при обид да добие непречен пристап до документација која претставката беше наведено дека при обид да добие непречен пристап до документација која 
се однесува на неговот дете, од страна на Центарот бил одбиен без никакво образложение се однесува на неговот дете, од страна на Центарот бил одбиен без никакво образложение се однесува на неговот дете, од страна на Центарот бил одбиен без никакво образложение се однесува на неговот дете, од страна на Центарот бил одбиен без никакво образложение се однесува на неговот дете, од страна на Центарот бил одбиен без никакво образложение 
и без правосилен акт изготвен од страна на Центарот.и без правосилен акт изготвен од страна на Центарот.и без правосилен акт изготвен од страна на Центарот.

Народниот правобранител ја разгледа доставената документација приложена од Народниот правобранител ја разгледа доставената документација приложена од Народниот правобранител ја разгледа доставената документација приложена од Народниот правобранител ја разгледа доставената документација приложена од Народниот правобранител ја разгледа доставената документација приложена од 
подносителот и оцени дека е потребно да се изврши непосредна посета во Цантарот во подносителот и оцени дека е потребно да се изврши непосредна посета во Цантарот во подносителот и оцени дека е потребно да се изврши непосредна посета во Цантарот во подносителот и оцени дека е потребно да се изврши непосредна посета во Цантарот во подносителот и оцени дека е потребно да се изврши непосредна посета во Цантарот во 
Куманово. При посетата, беше разговарано со членовите на стручниот тим, на кои им е Куманово. При посетата, беше разговарано со членовите на стручниот тим, на кои им е Куманово. При посетата, беше разговарано со членовите на стручниот тим, на кои им е 
укажано дека секоја странка во постапката има право на разгледување на списи во укажано дека секоја странка во постапката има право на разгледување на списи во укажано дека секоја странка во постапката има право на разгледување на списи во 
предметот согласно Законот за општа управна постапка, а доколку органот смета дека предметот согласно Законот за општа управна постапка, а доколку органот смета дека предметот согласно Законот за општа управна постапка, а доколку органот смета дека 
постои ограничување или заштита на некој интерес и поради тоа не може да се дозволи постои ограничување или заштита на некој интерес и поради тоа не може да се дозволи постои ограничување или заштита на некој интерес и поради тоа не може да се дозволи 
увид, мора да се донесе решение по поднесеното барање, со цел странката да си го заштити увид, мора да се донесе решение по поднесеното барање, со цел странката да си го заштити увид, мора да се донесе решение по поднесеното барање, со цел странката да си го заштити 
своето право пред второстепен орган.

Членовите на стручниот тим го прифатија укажувањето на Народниот правобранител, Членовите на стручниот тим го прифатија укажувањето на Народниот правобранител, Членовите на стручниот тим го прифатија укажувањето на Народниот правобранител, 
а подносителот е советуван да ја продолжи постапката со доставување барање со цел а подносителот е советуван да ја продолжи постапката со доставување барање со цел а подносителот е советуван да ја продолжи постапката со доставување барање со цел 
Центарот да му ги обезбеди потребните документи во врска со состојбата на неговото дете. Центарот да му ги обезбеди потребните документи во врска со состојбата на неговото дете. Центарот да му ги обезбеди потребните документи во врска со состојбата на неговото дете. 

              НП бр. 969/20НП бр. 969/20
Вработен во Министерството за внатрешни работи побара заштита на право од работен 

однос, за кое сметаше дека му се повредува со донесеното решение од неговиот работодавец 
да биде распореден да ги извршува работните задачи  на работно место кое е оддалечено од 
местото на живеење околу 90 km и тоа  без покривање на трошоците за превоз.  

Постапувајќи по поднесената претставка, Народниот правобранител во два наврати Постапувајќи по поднесената претставка, Народниот правобранител во два наврати 
од Министерство за внатрешни работи побара писмени информации и објаснувања врз од Министерство за внатрешни работи побара писмени информации и објаснувања врз од Министерство за внатрешни работи побара писмени информации и објаснувања врз 
која правна основа предвидена со Колективниот договор на Министерството, се врши која правна основа предвидена со Колективниот договор на Министерството, се врши која правна основа предвидена со Колективниот договор на Министерството, се врши 
распоредувањето укажувајќи дека при распоредувањето треба да се испочитуваат сите распоредувањето укажувајќи дека при распоредувањето треба да се испочитуваат сите распоредувањето укажувајќи дека при распоредувањето треба да се испочитуваат сите 
услови предвидени со Колективниот договор предвидени за распоредување на вработените услови предвидени со Колективниот договор предвидени за распоредување на вработените услови предвидени со Колективниот договор предвидени за распоредување на вработените 
во Министерството, како и да се обезбедат и сите предвидени права на работникот. во Министерството, како и да се обезбедат и сите предвидени права на работникот. во Министерството, како и да се обезбедат и сите предвидени права на работникот. 

Министерството не ја достави бараната писмена информација до Народниот право-Министерството не ја достави бараната писмена информација до Народниот право-Министерството не ја достави бараната писмена информација до Народниот право-
бранител, но, според информацијата добиена повратно од подносителот на претставката, бранител, но, според информацијата добиена повратно од подносителот на претставката, бранител, но, според информацијата добиена повратно од подносителот на претставката, 
сепак, по интервенцијата на Народниот правобранител, Министерството ја преиспита својата сепак, по интервенцијата на Народниот правобранител, Министерството ја преиспита својата сепак, по интервенцијата на Народниот правобранител, Министерството ја преиспита својата сепак, по интервенцијата на Народниот правобранител, Министерството ја преиспита својата сепак, по интервенцијата на Народниот правобранител, Министерството ја преиспита својата 
одлука за преместување и донесе нова одлука со која вработениот го распореди на работно одлука за преместување и донесе нова одлука со која вработениот го распореди на работно одлука за преместување и донесе нова одлука со која вработениот го распореди на работно одлука за преместување и донесе нова одлука со која вработениот го распореди на работно одлука за преместување и донесе нова одлука со која вработениот го распореди на работно 
место во близина на неговото живеалиште.  
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              НП бр. 2071/20НП бр. 2071/20НП бр. 2071/20НП бр. 2071/20НП бр. 2071/20НП бр. 2071/20
До Народниот правобранител со прет-До Народниот правобранител со прет-До Народниот правобранител со прет-До Народниот правобранител со прет-До Народниот правобранител со прет-

ставка се обрати и заштита побара лице ставка се обрати и заштита побара лице ставка се обрати и заштита побара лице ставка се обрати и заштита побара лице ставка се обрати и заштита побара лице 
кое повеќе од 3 (три) години не можело да кое повеќе од 3 (три) години не можело да кое повеќе од 3 (три) години не можело да кое повеќе од 3 (три) години не можело да кое повеќе од 3 (три) години не можело да 
добие информации за стечајната постапка добие информации за стечајната постапка добие информации за стечајната постапка добие информации за стечајната постапка 
за РЖ Фаморд АД Скопје, а во која постапка за РЖ Фаморд АД Скопје, а во која постапка за РЖ Фаморд АД Скопје, а во која постапка 
имал утврдено парично побарување.имал утврдено парично побарување.имал утврдено парично побарување.

Народниот правобранител заради Народниот правобранител заради Народниот правобранител заради 
заштита на правата на подносителот заштита на правата на подносителот заштита на правата на подносителот 
на претставката, во рамките на своите на претставката, во рамките на своите на претставката, во рамките на своите 
надлежности се обрати до стечајниот уп-надлежности се обрати до стечајниот уп-надлежности се обрати до стечајниот уп-
равник определен да ја води стечајната равник определен да ја води стечајната равник определен да ја води стечајната 
постапка за горенаведеното друштво и ги постапка за горенаведеното друштво и ги постапка за горенаведеното друштво и ги 
побара детално сите информации во врска побара детално сите информации во врска побара детално сите информации во врска 
со водењето на постапката, како би можел со водењето на постапката, како би можел со водењето на постапката, како би можел 
подносителот да ги оствари своите права.подносителот да ги оствари своите права.подносителот да ги оствари своите права.

Стечајниот управник во дадениот 
рок постапи по барањето на Народниот рок постапи по барањето на Народниот рок постапи по барањето на Народниот 
правобранител и достави образложен правобранител и достави образложен правобранител и достави образложен 
одговор, па преку ваквата интервенција одговор, па преку ваквата интервенција одговор, па преку ваквата интервенција 
и прибавените информации за истото и прибавените информации за истото и прибавените информации за истото 
беше информиран и подносителот на беше информиран и подносителот на беше информиран и подносителот на 
претставката, кој изрази задоволство претставката, кој изрази задоволство претставката, кој изрази задоволство 
од брзото и ефикасно постапувањето на од брзото и ефикасно постапувањето на од брзото и ефикасно постапувањето на 
Народниот правобранител и остварувањето Народниот правобранител и остварувањето Народниот правобранител и остварувањето 
на неговото право, односно добивање на на неговото право, односно добивање на на неговото право, односно добивање на 
бараните информации преку кои понатаму бараните информации преку кои понатаму бараните информации преку кои понатаму 
би го остварувал своето право како дове-би го остварувал своето право како дове-би го остварувал своето право како дове-
рител во стечајната постапка.рител во стечајната постапка.рител во стечајната постапка.

              НП бр. 1736/20НП бр. 1736/20НП бр. 1736/20НП бр. 1736/20НП бр. 1736/20НП бр. 1736/20
Поради изминат подолг временски Поради изминат подолг временски Поради изминат подолг временски 

период за непостапување по судска одлука период за непостапување по судска одлука период за непостапување по судска одлука 
од страна на Управниот одбор на Фондот за од страна на Управниот одбор на Фондот за од страна на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување, граѓанка поднесе здравствено осигурување, граѓанка поднесе здравствено осигурување, граѓанка поднесе 
претставка наведувајќи дека нејзиното претставка наведувајќи дека нејзиното претставка наведувајќи дека нејзиното 
тужбено барање е уважено и предметот е тужбено барање е уважено и предметот е тужбено барање е уважено и предметот е 
вратен на повторно одлучување. вратен на повторно одлучување. вратен на повторно одлучување. 

Преземајќи соодветно дејствие На-Преземајќи соодветно дејствие На-Преземајќи соодветно дејствие На-
родниот правобранител укажа дека е родниот правобранител укажа дека е родниот правобранител укажа дека е 
потребно да се спроведе судската одлука и потребно да се спроведе судската одлука и потребно да се спроведе судската одлука и 
подносителката на барањето да се повика подносителката на барањето да се повика подносителката на барањето да се повика 
од страна на Фондот.од страна на Фондот.од страна на Фондот.

Постапувајќи по барањето на Народ-Постапувајќи по барањето на Народ-Постапувајќи по барањето на Народ-
ниот правобранител, Фондот извести дека ниот правобранител, Фондот извести дека ниот правобранител, Фондот извести дека 
за да постапи по одлуката на Судот ќе ја за да постапи по одлуката на Судот ќе ја за да постапи по одлуката на Судот ќе ја 
повика подносителката на средба со цел да повика подносителката на средба со цел да повика подносителката на средба со цел да 
се достави нова документација, затоа што се достави нова документација, затоа што се достави нова документација, затоа што 
претходната била со важност од 6 месеци.претходната била со важност од 6 месеци.претходната била со важност од 6 месеци.

Ова процесно дејствие го потврди 
подносителката, која информира дека 
примила барање за средба во Фондот и 
дека ќе достави нова документација што 
претставува неспорен заклучок дека таа го 
оствари своето право по интервенцијата на 
Народниот правобранител.

              НП бр. 1185/20НП бр. 1185/20
Народниот правобранител постапу-

ваше по претставка од граѓанинот П.Т. 
од Битола, во која побара забрзување 
на постапката и информација за исходот 
од предметот оформен во Основно јавно 
обвинителство во Битола, во кој бил во 
својство на обвинет, а која информација 
не можел да ја добие во период од една 
година.

По преземените дејствија по прет-
ставката спрема ОЈО Битола, Народниот 
правобранител ги обезбеди сите информа-
ции и го извести подносителот на прет-
ставката за текот и во која фаза од 
постапувањето е предметот. Поточно, 
информира дека во обвинителството е 
оформен предмет против подносителот на 
претставката. По поднесената кривична претставката. По поднесената кривична претставката. По поднесената кривична 
пријава на оштетените за наведеното кри-пријава на оштетените за наведеното кри-пријава на оштетените за наведеното кри-
вично дело, ОЈО Битола донесе Решение со вично дело, ОЈО Битола донесе Решение со вично дело, ОЈО Битола донесе Решение со 
кое се отфрла кривичната пријава, затоа кое се отфрла кривичната пријава, затоа кое се отфрла кривичната пријава, затоа 
што кривичното дело не е кривично дело што кривичното дело не е кривично дело што кривичното дело не е кривично дело 
за кое се гони по службена должност. за кое се гони по службена должност. за кое се гони по службена должност. 

              НП бр. 2287/20НП бр. 2287/20
До Народниот правобранител подне-

сена е претставка во која подносителот 
укажува на одолжување на постапката, 
веќе три месеци, по негово барање за 
признавање на право на старосна пензија. признавање на право на старосна пензија. признавање на право на старосна пензија. 

По интервенцијата на Народниот пра-По интервенцијата на Народниот пра-По интервенцијата на Народниот пра-
вобранител од страна на ФПИОМ веднаш вобранител од страна на ФПИОМ веднаш вобранител од страна на ФПИОМ веднаш 
е донесено Решение за признавање на е донесено Решение за признавање на е донесено Решение за признавање на 
правото на старосна пензија и доставено правото на старосна пензија и доставено правото на старосна пензија и доставено 
на адресата на живеење на подносителот на адресата на живеење на подносителот на адресата на живеење на подносителот 
на претставката. Народниот правобранител на претставката. Народниот правобранител на претставката. Народниот правобранител 
го извести подносителот на потребата го извести подносителот на потребата го извести подносителот на потребата 
по добивање на Решението, заедно со по добивање на Решението, заедно со по добивање на Решението, заедно со по добивање на Решението, заедно со по добивање на Решението, заедно со 
Решението и Потврдата доставена како Решението и Потврдата доставена како Решението и Потврдата доставена како Решението и Потврдата доставена како Решението и Потврдата доставена како 
прилог кон истото, да се обрати до банка прилог кон истото, да се обрати до банка прилог кон истото, да се обрати до банка прилог кон истото, да се обрати до банка прилог кон истото, да се обрати до банка 
за да пријави на која трансакциска сметка за да пријави на која трансакциска сметка за да пријави на која трансакциска сметка за да пријави на која трансакциска сметка за да пријави на која трансакциска сметка 
Фондот ќе врши исплата на неговите Фондот ќе врши исплата на неговите Фондот ќе врши исплата на неговите Фондот ќе врши исплата на неговите Фондот ќе врши исплата на неговите 
пензиски примања.пензиски примања.пензиски примања.
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              НП бр. 1375/20НП бр. 1375/20
Во врска со поднесената претставка во која граѓанин побара забрзување на постапката Во врска со поднесената претставка во која граѓанин побара забрзување на постапката Во врска со поднесената претставка во која граѓанин побара забрзување на постапката 

за денационализација која се води веќе цели 16 години, Народниот правобранител најпрво за денационализација која се води веќе цели 16 години, Народниот правобранител најпрво за денационализација која се води веќе цели 16 години, Народниот правобранител најпрво 
се обрати до Управниот суд каде, според наводите од претставката, се водел управен спор. се обрати до Управниот суд каде, според наводите од претставката, се водел управен спор. се обрати до Управниот суд каде, според наводите од претставката, се водел управен спор. 
После добиениот одговор од Управниот суд на РСМ и констатирањето дека Судот веќе После добиениот одговор од Управниот суд на РСМ и констатирањето дека Судот веќе После добиениот одговор од Управниот суд на РСМ и констатирањето дека Судот веќе 
донел Пресуда уште во јануари месец 2015 година, Народниот правобранител ја продолжи донел Пресуда уште во јануари месец 2015 година, Народниот правобранител ја продолжи донел Пресуда уште во јануари месец 2015 година, Народниот правобранител ја продолжи 
постапката према Комисијата за денационализација во Битола од каде побара веднаш да се постапката према Комисијата за денационализација во Битола од каде побара веднаш да се постапката према Комисијата за денационализација во Битола од каде побара веднаш да се 
постапи и да се донеси ново решение согласно насоките дадени во пресудата.постапи и да се донеси ново решение согласно насоките дадени во пресудата.постапи и да се донеси ново решение согласно насоките дадени во пресудата.

Комисијата за денационализација го извести Народниот правобранител дека постапи Комисијата за денационализација го извести Народниот правобранител дека постапи Комисијата за денационализација го извести Народниот правобранител дека постапи 
по неговото барање и донесе конкретен управен акт-решение кое е во постапка на по неговото барање и донесе конкретен управен акт-решение кое е во постапка на по неговото барање и донесе конкретен управен акт-решение кое е во постапка на 
доставување до странките во постапката.

Имајќи го предвид изнесеното Народниот правобранител го извести граѓанинот дека по Имајќи го предвид изнесеното Народниот правобранител го извести граѓанинот дека по Имајќи го предвид изнесеното Народниот правобранител го извести граѓанинот дека по 
преземените дејствија, односно по негова интервенција го оствари правото од претставката.преземените дејствија, односно по негова интервенција го оствари правото од претставката.преземените дејствија, односно по негова интервенција го оствари правото од претставката.

              НП бр. 1666/20НП бр. 1666/20
До Народниот правобранител со претставка се обрати Г.Р од Скопје, во која побара До Народниот правобранител со претставка се обрати Г.Р од Скопје, во која побара До Народниот правобранител со претставка се обрати Г.Р од Скопје, во која побара 

заштита на своите права од причина што иако неговиот татко бил починат во 1988 година, заштита на своите права од причина што иако неговиот татко бил починат во 1988 година, заштита на своите права од причина што иако неговиот татко бил починат во 1988 година, 
Извршител од Скопје во 2020 година од неговата сметка наплатил долг за потрошена Извршител од Скопје во 2020 година од неговата сметка наплатил долг за потрошена Извршител од Скопје во 2020 година од неговата сметка наплатил долг за потрошена 
топлинска енергија, кој гласел на име на неговиот татко.

Народниот правобранител по примената претставка се обрати до Извршителот со Народниот правобранител по примената претставка се обрати до Извршителот со Народниот правобранител по примената претставка се обрати до Извршителот со Народниот правобранител по примената претставка се обрати до Извршителот со Народниот правобранител по примената претставка се обрати до Извршителот со 
Барање објаснување, информации и докази, по што ја прибави целокупната документација Барање објаснување, информации и докази, по што ја прибави целокупната документација Барање објаснување, информации и докази, по што ја прибави целокупната документација Барање објаснување, информации и докази, по што ја прибави целокупната документација Барање објаснување, информации и докази, по што ја прибави целокупната документација 
за водената извршна постапка. По извршениот увид во документацијата Народниот за водената извршна постапка. По извршениот увид во документацијата Народниот за водената извршна постапка. По извршениот увид во документацијата Народниот за водената извршна постапка. По извршениот увид во документацијата Народниот за водената извршна постапка. По извршениот увид во документацијата Народниот 
правобранител утврди дека истата гласи на име на таткото на подносителот на претставката правобранител утврди дека истата гласи на име на таткото на подносителот на претставката правобранител утврди дека истата гласи на име на таткото на подносителот на претставката правобранител утврди дека истата гласи на име на таткото на подносителот на претставката правобранител утврди дека истата гласи на име на таткото на подносителот на претставката 
и дека извршителот сторил неправилности при извршувањето на средствата од сметката и дека извршителот сторил неправилности при извршувањето на средствата од сметката и дека извршителот сторил неправилности при извршувањето на средствата од сметката и дека извршителот сторил неправилности при извршувањето на средствата од сметката и дека извршителот сторил неправилности при извршувањето на средствата од сметката 
на Г.Р., по што до истиот беше поднесено Укажување за начинот на отстранување на на Г.Р., по што до истиот беше поднесено Укажување за начинот на отстранување на на Г.Р., по што до истиот беше поднесено Укажување за начинот на отстранување на на Г.Р., по што до истиот беше поднесено Укажување за начинот на отстранување на на Г.Р., по што до истиот беше поднесено Укажување за начинот на отстранување на 
констатираните повреди и беше побарано средствата да бидат вратени на лицето од кое констатираните повреди и беше побарано средствата да бидат вратени на лицето од кое констатираните повреди и беше побарано средствата да бидат вратени на лицето од кое констатираните повреди и беше побарано средствата да бидат вратени на лицето од кое констатираните повреди и беше побарано средствата да бидат вратени на лицето од кое 
неосновано се извршени.

Понатаму, подносителот беше известен за утврдената повреда и преземените дејствија Понатаму, подносителот беше известен за утврдената повреда и преземените дејствија Понатаму, подносителот беше известен за утврдената повреда и преземените дејствија Понатаму, подносителот беше известен за утврдената повреда и преземените дејствија Понатаму, подносителот беше известен за утврдената повреда и преземените дејствија 
од страна на Народниот правобранител за заштита на неговите права, по што истиот изрази од страна на Народниот правобранител за заштита на неговите права, по што истиот изрази од страна на Народниот правобранител за заштита на неговите права, по што истиот изрази од страна на Народниот правобранител за заштита на неговите права, по што истиот изрази од страна на Народниот правобранител за заштита на неговите права, по што истиот изрази 
задоволство и побара да му бидат дадени сите прибавени документи како би можел да задоволство и побара да му бидат дадени сите прибавени документи како би можел да задоволство и побара да му бидат дадени сите прибавени документи како би можел да задоволство и побара да му бидат дадени сите прибавени документи како би можел да задоволство и побара да му бидат дадени сите прибавени документи како би можел да 
заведе и судски спор како и да поднесе соодветна кривична пријава против Извршителот за заведе и судски спор како и да поднесе соодветна кривична пријава против Извршителот за заведе и судски спор како и да поднесе соодветна кривична пријава против Извршителот за заведе и судски спор како и да поднесе соодветна кривична пријава против Извршителот за заведе и судски спор како и да поднесе соодветна кривична пријава против Извршителот за 
сторените злоупотреби. 

По ваквото барање беше постапено и на подносителот му беше дадена документацијата По ваквото барање беше постапено и на подносителот му беше дадена документацијата По ваквото барање беше постапено и на подносителот му беше дадена документацијата 
и истиот побара постапката пред Народниот правобранител да биде запрена, од причина и истиот побара постапката пред Народниот правобранител да биде запрена, од причина и истиот побара постапката пред Народниот правобранител да биде запрена, од причина 
што незаконски извршените средства ќе ги побарувал со камата преку надлежен суд и ќе што незаконски извршените средства ќе ги побарувал со камата преку надлежен суд и ќе што незаконски извршените средства ќе ги побарувал со камата преку надлежен суд и ќе 
барал кривична одговорност за Извршителот. барал кривична одговорност за Извршителот. барал кривична одговорност за Извршителот. 

Во овој случај беше постапено по барањето на подносителот и постапката пред Во овој случај беше постапено по барањето на подносителот и постапката пред Во овој случај беше постапено по барањето на подносителот и постапката пред 
Народниот правобранител беше запрена, но му беше даден совет со кој беше информиран Народниот правобранител беше запрена, но му беше даден совет со кој беше информиран Народниот правобранител беше запрена, но му беше даден совет со кој беше информиран 
за надлежноста Пријател на судот и за тоа доколку има потреба за заштита на своите права за надлежноста Пријател на судот и за тоа доколку има потреба за заштита на своите права за надлежноста Пријател на судот и за тоа доколку има потреба за заштита на своите права 
во судската постапка дека повторно може да се обрати до Народниот правобранител.во судската постапка дека повторно може да се обрати до Народниот правобранител.во судската постапка дека повторно може да се обрати до Народниот правобранител.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

              НП бр. 27/20НП бр. 27/20
До Народниот правобранител е доставена претставка од лице припадник на  ромската До Народниот правобранител е доставена претставка од лице припадник на  ромската До Народниот правобранител е доставена претставка од лице припадник на  ромската 

етничка заедница за повреда на неговите права од работен однос при постапка за спроведување етничка заедница за повреда на неговите права од работен однос при постапка за спроведување етничка заедница за повреда на неговите права од работен однос при постапка за спроведување 
на начелото на соодветна и правична застапеност при објавување и спроведување на јавен на начелото на соодветна и правична застапеност при објавување и спроведување на јавен на начелото на соодветна и правична застапеност при објавување и спроведување на јавен 
оглас од Управата за јавни приходи. Имено, подносителот на претставката укажа на тоа оглас од Управата за јавни приходи. Имено, подносителот на претставката укажа на тоа оглас од Управата за јавни приходи. Имено, подносителот на претставката укажа на тоа 
дека со Годишниот план за вработување на Управата за јавни приходи за 2019 година било дека со Годишниот план за вработување на Управата за јавни приходи за 2019 година било дека со Годишниот план за вработување на Управата за јавни приходи за 2019 година било 
предвидено на позиција Помлад инспектор – Даночен инспектор во Регионалната дирекција предвидено на позиција Помлад инспектор – Даночен инспектор во Регионалната дирекција предвидено на позиција Помлад инспектор – Даночен инспектор во Регионалната дирекција 
Прилеп да биде вработен Ром/ка, но на оваа работна позиција на определено време веќе Прилеп да биде вработен Ром/ка, но на оваа работна позиција на определено време веќе Прилеп да биде вработен Ром/ка, но на оваа работна позиција на определено време веќе 
било вработено лице кое е од друга етничка заедница.било вработено лице кое е од друга етничка заедница.било вработено лице кое е од друга етничка заедница.

Народниот правобранител во текот на постапката по оваа претставка утврди дека Народниот правобранител во текот на постапката по оваа претставка утврди дека Народниот правобранител во текот на постапката по оваа претставка утврди дека 
ниту Агенцијата за администрација, ниту Управата за јавни приходи не водат сметка за ниту Агенцијата за администрација, ниту Управата за јавни приходи не водат сметка за ниту Агенцијата за администрација, ниту Управата за јавни приходи не водат сметка за 
вистинската етничка припадност на лицето кое е примено на предвиденото работно место вистинската етничка припадност на лицето кое е примено на предвиденото работно место вистинската етничка припадност на лицето кое е примено на предвиденото работно место 
по јавниот оглас, кое во пријавата навело дека по етничка припадност е Ром, иако тој е по јавниот оглас, кое во пријавата навело дека по етничка припадност е Ром, иако тој е по јавниот оглас, кое во пријавата навело дека по етничка припадност е Ром, иако тој е 
припадник на друга етничка заедница.припадник на друга етничка заедница.припадник на друга етничка заедница.

Народниот правобранител констатираше дека со ваквиот начин на спроведување на Народниот правобранител констатираше дека со ваквиот начин на спроведување на Народниот правобранител констатираше дека со ваквиот начин на спроведување на 
вработувањата во јавната администрација, во целост се игнорира уставно загарантираното вработувањата во јавната администрација, во целост се игнорира уставно загарантираното вработувањата во јавната администрација, во целост се игнорира уставно загарантираното 
начело на соодветна и правична застапеност при спроведување на вработувањата во начело на соодветна и правична застапеност при спроведување на вработувањата во начело на соодветна и правична застапеност при спроведување на вработувањата во 
јавниот сектор, бидејќи ова не е изолиран случај. Народниот правобранител забележува јавниот сектор, бидејќи ова не е изолиран случај. Народниот правобранител забележува јавниот сектор, бидејќи ова не е изолиран случај. Народниот правобранител забележува 
дека ваквиот вид на поплаки од граѓаните постојано е присутен, особено од страна на дека ваквиот вид на поплаки од граѓаните постојано е присутен, особено од страна на дека ваквиот вид на поплаки од граѓаните постојано е присутен, особено од страна на 
помалите етнички заедници.помалите етнички заедници.помалите етнички заедници.

              НП бр. 2931/19НП бр. 2931/19
Народниот правобранител поведе постапка по сопствена иницијатива кога преку Народниот правобранител поведе постапка по сопствена иницијатива кога преку Народниот правобранител поведе постапка по сопствена иницијатива кога преку 

средствата за јавно информирање дозна дека во петто одделение се изучува расказ со средствата за јавно информирање дозна дека во петто одделение се изучува расказ со средствата за јавно информирање дозна дека во петто одделение се изучува расказ со средствата за јавно информирање дозна дека во петто одделение се изучува расказ со средствата за јавно информирање дозна дека во петто одделение се изучува расказ со 
наслов „Циганот како сведок“ во изборна лектира, кој текст во себе содржи навредлива и наслов „Циганот како сведок“ во изборна лектира, кој текст во себе содржи навредлива и наслов „Циганот како сведок“ во изборна лектира, кој текст во себе содржи навредлива и наслов „Циганот како сведок“ во изборна лектира, кој текст во себе содржи навредлива и наслов „Циганот како сведок“ во изборна лектира, кој текст во себе содржи навредлива и 
омаловажувачка содржина за Ромите, при што со погрдни зборови ги категоризира како омаловажувачка содржина за Ромите, при што со погрдни зборови ги категоризира како омаловажувачка содржина за Ромите, при што со погрдни зборови ги категоризира како омаловажувачка содржина за Ромите, при што со погрдни зборови ги категоризира како омаловажувачка содржина за Ромите, при што со погрдни зборови ги категоризира како 
поткупливи луѓе без карактер и достоинство.поткупливи луѓе без карактер и достоинство.поткупливи луѓе без карактер и достоинство.поткупливи луѓе без карактер и достоинство.поткупливи луѓе без карактер и достоинство.

По ваквите сознанија, Народниот правобранител упати Препорака за начинот на По ваквите сознанија, Народниот правобранител упати Препорака за начинот на По ваквите сознанија, Народниот правобранител упати Препорака за начинот на По ваквите сознанија, Народниот правобранител упати Препорака за начинот на По ваквите сознанија, Народниот правобранител упати Препорака за начинот на 
отстранување на констатираните повреди, која Препорака не беше сериозно разбрана од отстранување на констатираните повреди, која Препорака не беше сериозно разбрана од отстранување на констатираните повреди, која Препорака не беше сериозно разбрана од отстранување на констатираните повреди, која Препорака не беше сериозно разбрана од отстранување на констатираните повреди, која Препорака не беше сериозно разбрана од 
Министерството за образование и наука, по што следуваше и конкретен Предлог за начинот Министерството за образование и наука, по што следуваше и конкретен Предлог за начинот Министерството за образование и наука, по што следуваше и конкретен Предлог за начинот Министерството за образование и наука, по што следуваше и конкретен Предлог за начинот Министерството за образование и наука, по што следуваше и конкретен Предлог за начинот 
на отстранување на констатираните повреди, кој беше прифатен од страна на надлежните на отстранување на констатираните повреди, кој беше прифатен од страна на надлежните на отстранување на констатираните повреди, кој беше прифатен од страна на надлежните на отстранување на констатираните повреди, кој беше прифатен од страна на надлежните на отстранување на констатираните повреди, кој беше прифатен од страна на надлежните 
служби на Министерството и од самиот министер.служби на Министерството и од самиот министер.служби на Министерството и од самиот министер.служби на Министерството и од самиот министер.служби на Министерството и од самиот министер.

Дури по 4 месечно постапување и постојана преписка со ресорното Министерство, Дури по 4 месечно постапување и постојана преписка со ресорното Министерство, Дури по 4 месечно постапување и постојана преписка со ресорното Министерство, Дури по 4 месечно постапување и постојана преписка со ресорното Министерство, Дури по 4 месечно постапување и постојана преписка со ресорното Министерство, 
Народниот правовбранител доби конечно известување дека неговиот Предлог е прифатен, Народниот правовбранител доби конечно известување дека неговиот Предлог е прифатен, Народниот правовбранител доби конечно известување дека неговиот Предлог е прифатен, Народниот правовбранител доби конечно известување дека неговиот Предлог е прифатен, Народниот правовбранител доби конечно известување дека неговиот Предлог е прифатен, 
така што министерот за образование и наука доставил генерална препорака до сите директори така што министерот за образование и наука доставил генерална препорака до сите директори така што министерот за образование и наука доставил генерална препорака до сите директори така што министерот за образование и наука доставил генерална препорака до сите директори така што министерот за образование и наука доставил генерална препорака до сите директори 
на основните училишта, со која препорака се утврдува и препорачува на наставниците кои на основните училишта, со која препорака се утврдува и препорачува на наставниците кои на основните училишта, со која препорака се утврдува и препорачува на наставниците кои на основните училишта, со која препорака се утврдува и препорачува на наставниците кои на основните училишта, со која препорака се утврдува и препорачува на наставниците кои 
го предаваат предметот македонски јазик, текстот „Циганот како сведок“ да не се обработува го предаваат предметот македонски јазик, текстот „Циганот како сведок“ да не се обработува го предаваат предметот македонски јазик, текстот „Циганот како сведок“ да не се обработува 
на часовите и дека учениците немаат обврска да го читаат истиот.на часовите и дека учениците немаат обврска да го читаат истиот.на часовите и дека учениците немаат обврска да го читаат истиот.

              НП бр. 1784/20НП бр. 1784/20
Лицето С.М., се обрати до Народниот правобранител со барање за интервенција пред 

извршител поради неприменување на одредбите од Законот за извршување за висината на 
задршката од нејзината пензија. Имено, и покрај тоа што подносителката примала пензија 
во висина под просечната пензија  во РСМ, извршителот продолжил да врши задршка од 1/3 
од пензијата, со што постапувал спротивно на членот 117 од Законот за извршување каде е 
предвидена можноста за ваквите случаи наместо 1/3 да се врши задршка од 1/5 .предвидена можноста за ваквите случаи наместо 1/3 да се врши задршка од 1/5 .

Народниот правобранител се обрати до извршителот и до Фондот на ПИОМ со барање Народниот правобранител се обрати до извршителот и до Фондот на ПИОМ со барање Народниот правобранител се обрати до извршителот и до Фондот на ПИОМ со барање 
за примена на наведениот член, по што беше известен дека ќе биде постапено по барањето за примена на наведениот член, по што беше известен дека ќе биде постапено по барањето за примена на наведениот член, по што беше известен дека ќе биде постапено по барањето 
и задршката ќе се намали, односно ќе изнесува 1/5 од пензијата на подносителката.и задршката ќе се намали, односно ќе изнесува 1/5 од пензијата на подносителката.и задршката ќе се намали, односно ќе изнесува 1/5 од пензијата на подносителката.
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              НП бр. 157/20НП бр. 157/20
Граѓанка од Крива Паланка, а распо-

редена на работно место во Куманово, 
побара интервенција, затоа што секојдневно 
за работа патува до Куманово и назад, но за работа патува до Куманово и назад, но 
не и се плаќаат реално направените патни не и се плаќаат реално направените патни не и се плаќаат реално направените патни 
трошоци за патување.

Народниот правобранител постапувај-Народниот правобранител постапувај-Народниот правобранител постапувај-
ќи по претставката утврди дека истата ќи по претставката утврди дека истата ќи по претставката утврди дека истата 
има поднесено барање до директорот на има поднесено барање до директорот на има поднесено барање до директорот на 
Подружница ЦРПС-Куманово, поради што Подружница ЦРПС-Куманово, поради што Подружница ЦРПС-Куманово, поради што 
најпрвин се обрати до горенаведениот најпрвин се обрати до горенаведениот најпрвин се обрати до горенаведениот 
орган, по што доби формален одговор орган, по што доби формален одговор орган, по што доби формален одговор орган, по што доби формален одговор орган, по што доби формален одговор орган, по што доби формален одговор 
без да се наведе зошто не и се исплаќаат без да се наведе зошто не и се исплаќаат без да се наведе зошто не и се исплаќаат без да се наведе зошто не и се исплаќаат без да се наведе зошто не и се исплаќаат без да се наведе зошто не и се исплаќаат 
патни трошоци на подносителката. Потоа, патни трошоци на подносителката. Потоа, патни трошоци на подносителката. Потоа, патни трошоци на подносителката. Потоа, патни трошоци на подносителката. Потоа, патни трошоци на подносителката. Потоа, 
се обрати со укажување до работодавачот се обрати со укажување до работодавачот се обрати со укажување до работодавачот се обрати со укажување до работодавачот се обрати со укажување до работодавачот се обрати со укажување до работодавачот 
барајќи да му се достави образложен/барајќи да му се достави образложен/барајќи да му се достави образложен/барајќи да му се достави образложен/барајќи да му се достави образложен/барајќи да му се достави образложен/
суштински одговор и почитување на од-суштински одговор и почитување на од-суштински одговор и почитување на од-суштински одговор и почитување на од-суштински одговор и почитување на од-суштински одговор и почитување на од-
редбите од Законот за работни односи и редбите од Законот за работни односи и редбите од Законот за работни односи и редбите од Законот за работни односи и редбите од Законот за работни односи и редбите од Законот за работни односи и 
Колективниот договор, односно исплата Колективниот договор, односно исплата Колективниот договор, односно исплата Колективниот договор, односно исплата Колективниот договор, односно исплата 
на патни трошоци на подносителката на на патни трошоци на подносителката на на патни трошоци на подносителката на на патни трошоци на подносителката на на патни трошоци на подносителката на 
претставката.претставката.претставката.

По укажувањето доставен е писмен По укажувањето доставен е писмен По укажувањето доставен е писмен По укажувањето доставен е писмен По укажувањето доставен е писмен 
одговор дека на подносителката на прет-одговор дека на подносителката на прет-одговор дека на подносителката на прет-одговор дека на подносителката на прет-одговор дека на подносителката на прет-
ставката и е донесено решение со кое и се ставката и е донесено решение со кое и се ставката и е донесено решение со кое и се ставката и е донесено решение со кое и се ставката и е донесено решение со кое и се 
одобрува исплаќање на трошоци за превоз одобрува исплаќање на трошоци за превоз одобрува исплаќање на трошоци за превоз одобрува исплаќање на трошоци за превоз одобрува исплаќање на трошоци за превоз 
во висина на реалните трошоци во јавен во висина на реалните трошоци во јавен во висина на реалните трошоци во јавен 
сообраќај на релација Крива Паланка - сообраќај на релација Крива Паланка - сообраќај на релација Крива Паланка - 
Куманово и обратно.Куманово и обратно.Куманово и обратно.

              НП бр. 2116/20НП бр. 2116/20
К.Б. од Куманово, поднесе претставка 

во која наведе дека во Експозитурата на 
НЛБ Тутунска Банка Куманово, во име на 
нејзиниот син, кој подолго време е надвор од 
државата и поради состојбата со КОВИД-19 
не може да се врати во Република Северна 
Македонија, го уплатила персоналниот 
данок на доход за 2018 година, во износ 
од 46.305,оо денари, кој нејзиниот син 
требало да го плати согласно Годишната 
даночна пријава за 2018 година. Во 
уплатницата, која се наоѓала на профилот 
на нејзиниот син, на страната на УЈП, каде 
се податоците од конечната и утврдена 
годишна пријава за персонален данок на 
доход, била прикачена и уплатница каде во 
уплатната сметка е наведена шифра 182, 
а не 141. Имено, од УЈП не го прифатиле 
ваквото плаќање, затоа што таа не е 
даночен обврзник на кој гласи годишната 
даночна пријава и ѝ рекле да си поднесе 
барање за враќање на погрешно уплатен 
данок. Подносителката поднела вакво 
барање, но од УЈП добила одговор дека 
средствата нема да и бидат вратени се 
додека нејзиниот син не го плати данокот.

Народниот правобранител, постапу-
вајќи по претставката побара од УЈП  вајќи по претставката побара од УЈП  вајќи по претставката побара од УЈП  
парите уплатени од подносителката на парите уплатени од подносителката на парите уплатени од подносителката на 
претставката, за сметка на нејзиниот син претставката, за сметка на нејзиниот син претставката, за сметка на нејзиниот син 
по основ на утврден персонален данок на по основ на утврден персонален данок на по основ на утврден персонален данок на 
доход за 2018 година согласно Годишната доход за 2018 година согласно Годишната доход за 2018 година согласно Годишната 
даночна пријава, да бидат прифатени даночна пријава, да бидат прифатени даночна пријава, да бидат прифатени 
како уплата од самиот даночен должник, како уплата од самиот даночен должник, како уплата од самиот даночен должник, 
укажувајќи доколку паричниот износ кој укажувајќи доколку паричниот износ кој укажувајќи доколку паричниот износ кој 
подносителката на претставката го има подносителката на претставката го има подносителката на претставката го има 
уплатено во име на нејзиниот син, не се уплатено во име на нејзиниот син, не се уплатено во име на нејзиниот син, не се 
прифаќа како уплата од негово име и за прифаќа како уплата од негово име и за прифаќа како уплата од негово име и за 
негов долг, зошто погрешно уплатениот 
данок не и се враќа на нејзина сметка. 
Во таа насока, побара да се разгледа 
предметот и уплатата да се прифати како 
уплата од самиот даночен обврзник.

Управа за јавни приходи-Регионална 
дирекција Штип - Даночно одделение 
Куманово, го извести Народниот право-
бранител дека е постапено по барањето 
на Народниот правобранител и дека е 
извршено префрлање на уплатените 
средства од име на подносителката на 
претставката на име на нејзиниот син, со 
што долгот е во целост измирен.Исто така, 
УЈП изврши корекција и на шифрата на 
градот за соодветната општина .

              НП бр. 1911/20НП бр. 1911/20
Граѓанинот Ј.И. од Скопје, поднесе Граѓанинот Ј.И. од Скопје, поднесе Граѓанинот Ј.И. од Скопје, поднесе 

претставка во која наведе дека од ЕВН претставка во која наведе дека од ЕВН претставка во која наведе дека од ЕВН 
Македонија АД – Скопје не биле преземени Македонија АД – Скопје не биле преземени Македонија АД – Скопје не биле преземени 
дејства по неговото барање за решавање на 
проблемот со немање фаза во електричното 
напојување, проблем кој настанал како 
последица на невреме, при што дошло до 
кинење на жицата. 

Народниот правобранител писмено 
се обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје се обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје се обрати до ЕВН Македонија АД – Скопје 
и укажа ЕВН Македонија АД – Скопје без и укажа ЕВН Македонија АД – Скопје без и укажа ЕВН Македонија АД – Скопје без 
одлагање да излезе на терен и да преземе одлагање да излезе на терен и да преземе одлагање да излезе на терен и да преземе 
дејства за разрешување на проблемот.дејства за разрешување на проблемот.дејства за разрешување на проблемот.

Постапувајќи по укажувањето на Постапувајќи по укажувањето на Постапувајќи по укажувањето на 
Народниот правобранител, ЕВН Македонија Народниот правобранител, ЕВН Македонија Народниот правобранител, ЕВН Македонија 
АД – Скопје ажурно го реши проблемот, АД – Скопје ажурно го реши проблемот, АД – Скопје ажурно го реши проблемот, 
а за тоа Народниот правобранител беше а за тоа Народниот правобранител беше а за тоа Народниот правобранител беше 
известен од подносителот на претставката.известен од подносителот на претставката.известен од подносителот на претставката.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

Проектот кој неколку години по ред Народниот правобранител го спроведува со 
поддршка на Високиот Комесаријат за бегалци на ООН – Канцеларија Скопје, „Подобрување 
на системот на правна заштита во врска со азил и натурализација“, исто така претрпе 
промени поради пандемијата со КОВИД-19, па така се откажаа оние активности кои беа 
планирани да се реализираат како јавни настани.

Следствено, не можеа да се спроведат теренски посети заради добивање на 
потребни информации за подготовка на планираниот извештај, поради што извештајот и 
предвидената национална конференција беа откажани, а средствата планирани за оваа 
намена беа пренаменети за опремување на институцијата со диспанзери за дезинфекција, 
поставување паравани за прием на странки, и техничка опрема (лап-топи).

Дел од настаните беа организирани онлајн, па така претставниците на Националниот 
превентивен механизам, како и проектниот асистент учествуваа на вебинари и онлајн 
средби, меѓу кои и на конференцијата за „Ефикасни начини за социјална промена“, 
состаноци по повод Светскиот ден на бегалците, вебинар за Правата на децата мигранти 
и други. 

Кон крајот на втората половина од годината тимот на Националниот превентивен 
механизам, заедно со проектниот асистент спроведоа четири теренски посети од кои 
произлезе извештајот за состојбата на центрите за бегалци, мигранти и баратели на азил 
во време на пандемија со Ковид – 19.

Проектот ќе продолжи и во 2021 година со активностите зацртани со плановите за 
наредната година.

Во 2020 година Народниот правобранител ја продолжи својата соработка со УСАИД во 
чиј фокус влезе промоцијата на институцијата, особено на новите законски надлежности- 
Пријател на судот, Национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, 
Народен правобранител – Механизам за граѓанска контрола, Механизам за следење на 
спроведувањето на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост. 

Соработката опфаќаше повеќекратни настани со цел промоција и јакнење на 
капацитетите на надлежноста Пријател на судот, и во тој контекст  организирање на 
четири работилници во четирите апелациони подрачја во Македонија: Скопје, Гостивар, 
Штип и Битола заради пандемијата и рестрикциите за движење и организирање настани, 
овие активности беа откажани, а работилниците не се одржаа. 

Во мај, со поддршка на УСАИД, Народниот правобранител реализираше кампања за 
промоција на своите надлежности која ги опфати социјалните медиуми, но и телевизиите. 
Во рамки на кампањата се организираа телевизиски настапи, а се отпечатија и промо-
тивни материјали (брошури) со цел запознавање на пошироката јавност со работата и 
мандатот на Народниот правобранител. Резултатите од кампањата покажаа зголемена 
заинтересираност на јавноста за институцијата што се рефлектираше преку бројноста на 
поднесени претставки во периодот непосредно по завршување на кампањата.

Во 2020 година Народниот правобранител започна уште еден проект, овој пат со 
Канцеларијата за проектни активности на Обединетите Нации, УНОПС, кој има за цел 
преку ангажирање на меѓународен експерт да се направи проценка на капацитетите 
на Институцијата, особено на новите надлежности и да се понудат соодветни обуки и 
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работилници со цел јакнење на способноста на вработените да одговорат на работните 
задачи. Проектот ќе продолжи и во 2021 година.

По повод Меѓународниот ден за човековите права, 10 декември, а со поддршка на 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави, Народниот правобранител одржа онлајн 
настан посветен на состојбата со човековите права во земјата во време на пандемија со 
Ковид – 19, на кој покрај Народниот правобранител и заменик-народен правобранител 
учествуваа претставници од министерствата, судскиот совет, како и од невладините 
организации.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ
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Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, во рамки 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. 

Пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19 наметна и нови предизвици во 
работата на тимот на националниот превентивен механизам, како од организациски, така и 
од методолошки аспект. Имено, забраните за групирање, препораките за носење на лична 
заштитна опрема и за социјално дистанцирање ја наложија потребата од прилагодување 
и усогласување на методолшкиот пристап со актуелната фактичка состојба во делот 
на мониторингот на состојбата со постапувањето спрема лицата лишени од слобода. 
Следствено, водејќи сметка  за горенаведеното, прилагодувањето на методологијата на 
работа беше направено врз основа на најдобрите идеи и практики споделени на состаноците 
на коишто учествуваа членовите на националниот превентивен механизам со колегите од 
регионот и пошироко, како и врз основа на препораките на релевантните меѓународни 
организиции и тела, пред сè на Поткомитетот за превенција од тортура при ООН.

Во оваа смисла, непосредно по прогласувањето на вонредна состојба во државата, 
беа истакнати јавни препораки за постапување со лицата лишени од слобода во услови 
на пандемија од вирусот Ковид-19 во кои јасно се истакнува дека „Забраната за тортура 
и друг вид на сурово, нечовечко и понижувачко постапување или казнување е апсолутна 
и никакво отстапување од ваквата забрана не може да биде оправдано, под какви било 
основи и околности, па дури и во случаи на вонредна, воена или каква било друга состојба 
на политичка нестабилност.“

Исто така, беше истакнато дека мерките и активностите што се преземаат заради 
заштита и справување со последиците од пандемијата на вирусот Ковид-19 не смее да 
резултираат со каков било нечовечки или понижувачки третман спрема лицата лишени 
од слобода, поради што беше препорачано надлежните власти во постапувањето со овие 
лица да ги имаат предвид принципите на Европскиот комитет за спречување на тортурата 
(КСТ), коишто беа објавени во прилог на јавно упатените препораки кои беа објавени на 
веб-страницата на Народниот правобранител.

Во оваа смисла, НП-НПМ побара информации од Управата за извршување на санкциите, 
како и од сите казнено-поправни и воспитно-поправни установи, домови за стари лица и 
психијатриски болници во врска со евентуално постоење на случај на заразено лице со 
вирусот Ковид-19 и преземени мерки за спречување на појава и ширење на вирусот во 
Установата од почетокот на пандемијата до крај на 2020 година. 

Управата за извршување на санкциите го извести Народниот правобранител дека 
постапувајќи по Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија донесена на 
10.03.2020 година, со кој беа определени мерки и препораки по кои треба да се постапува, 
до директорите на КПУ/ВПУ на 11.03.2020 година, достави Наредба, а за нејзино 
спроведување во секоја установа беа донесени интерни наредби со попрецизни правила 
на однесување за спроведување на наредбата на Управата. 

Во таа насока се известува дека за спроведување на препораките во секоја од 
казнено – поправните установи се врши секојдневна дезинфекција на сите простории, на 
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осудените лица им се поделени ракавици, течен  шампон, сапун и гел за дезинфекција 
за подигање на нивото на личната хигиена на секое лице, како и подигање на вкупното 
ниво на хигиена во целиот простор каде престојуваат, се врши зачестено проветрување, 
и на влезовите во просторот каде престојуваат  осудените лица, а и онаму каде работи и 
се движи пресоналот, поставени се препарати за дезинфекција на рацете и обувките. Исто 
така, се известува дека со средства за дезинфекција се прскаат сите работни површини 
кои се допираат и се на дофат на лицата  и секојдневно се прскаат со соодветен препарат 
и подовите во сите простории. Комплетно се дезинфицира и Арестанското одделение 
на Клиничкиот центар во Скопје, а во сите казнено – поправни установи се набавени 
безконтактни топломери со кои редовно им се контролира телесната температура на 
осудените лица.

Покрај ова, Управата известува дека секое новодојдено осудено или притворено 
лице, по приемот во установата се сместува во изолирана просторија за да се спречи 
контакт со здравите лица, каде останува во изолација, како и дека на осудените лица не 
им се доделени заштитни маски, затоа што немаат контакт со надворешниот свет, додека 
вработените во затворите се задолжени да носат маски и ракавици.

Наведеното во своите одговори го потвруваат и КПУ и ВПУ и тоа КПД Идризово со 
отворено одделение во Велес, КПД Штип, КПД од отворен вид Струга Затвор Битола, 
Затвор Гевгелија, Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка, Затвор 
Охрид, Затвор Прилеп,  Затвор Скопје, Затвор Струмица, Затвор Тетово и ВПД Тетово. 

Инаку, Покрај овие установи, одговор е доставен и од  три  Психијатриски болници: 
ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, ЈЗУ Псхијатриска болница Негорци и ЈЗУ 
Психијатриска болница Скопје, како и од  Домовите за стари лица - „Зафир Сајто“ - 
Куманово, „Киро Крстевски-Платник“ - Прилеп, „Сју Рајдер“ - Битола и Специјализирана 
болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје).

Согласно добиените одговори сите ги преземале потребните мерки за спречување на 
ширење на вирусот Ковид-19. 

Во однос на бројот на заразени и починати лица од Ковид-19, заклучно со декември 
2020 година, според добиените одговори, во КПУ евидентирани се 44 лица заразени од 
Ковид-19 и 4 лица кои починале од коронавирус. Во Психијатриските болници евидентирани 
се вкупно 47 заразени лица, а во Домовите за стари лица 221 заразено лице и 47 починати.

Во ВПД Тетово нема ниту заразено, ниту починато лице од корона вирусот.

НП-НПМ во текот на 2020 година спроведе и вкупно 25 посети од кои 9 во полициски 
станици, 10 во казнено-поправни установи и 6 во прифатните центри за сместување 
и задржување на странци, односно мигранти и баратели на азил. Воедно заради 
обезбедување на мултидисциплинарен пристап во работата, при спроведувањето на 
превентивните посети беа ангажирани надворешни соработници, стручни лица од разни 
области, од организации и здруженија со коишто Националниот превентивен механизам 
има воспоставено соработка и тоа: членови и претставници на Институтот за судска 
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, на Здружението на психијатри, 
на Здружението за кривично право и криминологија, Комората на психолози, како и на 
Македонското пенолошко друштво.

Имајќи предвид дека пристапот до правото на адвокат има огромна улога гледано од 
перспективата на превенција, а истовремено ова право е и широко признато и како клучен 
елемент на фер, хуман и ефикасен систем на кривична правда заснован на владеење на 
правото и се смета како основа за гарантирање други права во процесот на кривичната 
правда, особено правата на одбрана и на правично судење, посетите на полициските 
станици беа тематски насочени за  испитување на пристапот до правото на адвокат како 
средство за превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. 
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Посетите во полициските станици имаа за цел анализа на состојбите во сите 
полициски станици од општа надлежност на подрачјето на Град Скопје, како би можело 
да се добијат релевантни податоци што ќе ја отсликаат реалната фактичка состојба во 
однос на конкретната проблематика. Посетите беа спроведени во полициските станици 
од општа надлежност (ПСОН) Аеродром, Бит Пазар, Гази Баба, Карпош, Чаир, Центар, 
Кисела Вода, Ѓорче Петров и Драчево, а главниот фокус беше насочен кон собирање на 
релевантни информации заради констатирање на состојбите по однос на прашањата што 
се однесуваат на известувањето на лицата за правото на адвокат, можноста за пристап 
до адвокат, начинот на којшто можат и условите во коишто можат да го користат ова 
право, како и статистички податоци за процентот, односно бројот на случаи во коишто бил 
повикан адвокат во полициската постапка.

Меѓу другото, се констатира дека приведените, лицата лишени од слобода и 
задржаните лица не се известуваат секогаш соодветно за нивното право на адвокат во 
полициската постапка, а полициските службеници не вложуваат активен напор тоа да 
му го објаснат или пак, навистина да проверат дали лицето ги разбрало своите права. 
Исто така, беше нотирано и дека полициските службеници, а особено сменоводителите/
службениците за прифат се оставени сами на себе да се снаоѓаат како што знаат и умеат во 
случаите кога се работи за лица што не го зборуваат македонскиот јазик, затоа што нема 
пропишани конкретни насоки за постапување ниту пак, во некоја од полициските станици 
имаше листа на преведувачи, а од друга страна стандардите и законите предвидуваат 
известување на лицето за неговите права на јазик што го разбира. 

Сериозен недостиг во однос на можноста и пристапот до адвокат во полициските 
станици претставува и немањето на соодветно ажурирани листи на дежурни адвокати, 
како и листа на адвокати кои имаат поминато специјализирани обуки за деца. Врз онова на 
вака констатираните состојби, Народниот правобранител- НПМ изготви посебен извештај 
кој го достави до Министерството за внатрешни работи и Секторот за внатрешни работи 
– Скопје во коишто се содржани и соодветни препораки за подобрување на состојбите и 
зголемување на свеста за улогата на адвокат во полициската постапка.

Посетите во казнено-поправните установи: КПД Идризово, КПД Штип, КПД Струга, 
Затвор Скопје, Затвор Тетово, Затвор Охрид, Затвор Струмица,  Затвор Куманово и Затвор 
Гевгелија во соработка со надворешен експерт – психијатар, имаа за цел испитување на 
третманот кон лицата со нарушувања предзвикани од употреба на супстанци (дроги), 
имајќи предвид дека овие лица претставуваат посебно ранлива категорија на затвореници 
изложени на зголемен ризик од мачење и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување.  

За време на посетите беше констатирана општата состојба во однос на бројот на 
затвореници што во секоја од посетените установи имаат нарушувања предизвикани од 
употреба на супстанци (дроги), а предмет на испитување беше и здравствената заштита 
и медицинската грижа што им се пружа на оваа категорија затвореници, истовремено и 
можноста за пристап до потребната терапија, како и целокупниот третман и постапување 
кон нив од страна на службените лица и другите осуденици од аспект на утврдување на 
ризици што евентуално би можеле да доведат до ситуации кои би можеле да се подведат 
под поимот на нечовечко и понижувачко постапување.

Дел од констатациите што би можеле да се издвојат врз основа на утврдената 
фактичка состојба во казнено-поправните установи е големиот број на лица со нарушувања 
предзвикани од употреба на супстанци (дроги), недостапноста од неопходната терапија, 
како и недоволна стручност на затворскиот персонал во постапувањето со лицата кои 
имаат нарушувања предизвикани од употребата на дроги во дел од казнено-поправните 
установи. 

Во оваа смисла, тимот на НП-НПМ како особено загрижувачко го истакна постапува-
њето со овие лица во КПУ-Затвор Куманово, каде што споменатите констатации беа особено 
изразени, поради што оцени дека целокупно утврдената фактичка состојба би можела да 
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се подведе под поимот нечовечко и понижувачко постапување превиден во член 3 од 
Европскиот комитет за спречување на тортура (ЕКЧП). Во оваа смисла, беше подготвен и 
посебен извштај адресиран до здравствените власти коишто во прв план треба да преземат 
соодветни мерки за подобрување на состојбата.

Имајќи предвид дека нарушувањата од употреба на дрога се здравствен проблем и 
дека сите коморбидни, соматски, психички и социјални нарушувања се почести и со засилен 
интентзитет доколку оваа болест не се третира адекватно, Народниот правобранител 
укажувајќи дека е неопходно во Затворот Куманово во најкус можен рок да се преземат 
итни мерки на министерот за здравство му препорача да се преземат мерки за обезбедување 
на достапност и пристапност на лекови според медицина базирана на докази за лицата со 
синдром на опијатна зависност (Метадон и Бупренорфин), да се обезбеди лек кој спасува 
живот при предозирање со опијати (Налоксон), ангажирање на медицински персонал во 
Затворот што ќе може соодветно да одговори на здравствени потреби на затворениците. 
Меѓу другото, препорача да се ангажира психијатар што ќе им биде постојано достапен 
и лесно пристапен на затворениците, континуирано да се прави проценка на ризикот за 
самоубиство при прием во затворот од страна на компетентни лица, и да се подготват 
системски решенија за едукација и тренинг на здравствените работници за работа со лица 
со нарушувања од употреба на дроги и други психотропни супстанции. 

Од страна на Министерството за здравство добиен е одговор во кој се известува дека 
преку Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности се обезбедува 
редовна терапија со Метадон и Бупренорфин за лицата со болести на зависност, како за 
оние кои се на третман во јавните здравствени установи, така и и за лицата кои се лишени 
од слобода во казнено-поправните установи.

Министерството за здравство го извести Народниот правобранител дека по доби-
вањето на посебниот извештај презема одредени активности во координација со 
останатите надлежни институции, со цел да се овозможи достапност на терапија со 
Метадон и Бупренорфин во најкраток период во КПУ Затвор Куманово, како  и соодветна 
и континуирана здравствена заштита за овие лица.

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, го следеше и посто-
ечкото законодавство и во таа насока подготви коментар на национално законодавство 
што го уредува прашањето за извршување на санкциите од аспект на усогласеноста со  
Правилата од Бангкок. Оваа анализа беше подготвена во соработка со професори од 
Правниот факултет и Македонското пенолошко друштво. 

Во оваа смисла е нотиран напредокот од нормативно-правен аспект во идентифи-
кувањето на посебните родово-специфични потреби на женските осуденички преку 
зголемување на одредбите во легислативата што предвидуваат адекватен третман 
и постапување во согласност со истите, но заради зголемување на степенот на 
комплементарност со Правилата од Бангкок, и  истакната е потребата од дополнително 
зголемување на одредбите што предвидуваат одговорност на властите да преземат 
соодветни мерки и активности за да се обезбеди дека женските осуденички имаат еднаков 
пристап до сите услуги и права што ги уживаат машките затвореници.

Констатираните состојби за време на посетите во местата на лишување од слобода, 
упатените препораки до властите, како и добиените одговори во однос на постапувањето 
по препораките, заедно со останатите работни активности реализирани во текот на 
годината се дел од Годишен извештај на Народниот правобранител - Национален 
превентивен механизам, којшто се доставува до Европскиот комитет за спречување на 
тортурата и Поткомитетот за превенција од тортура при Обединетите нации, до сите 
домашни релевантни институции на Република Северна Македонија, како и до Мрежата 
на Националите превентивни механизми на Југоисточна Европа.
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Народниот правобранител, согласно добиените мандат и надлежност продолжи да 
дејствува како пријател на судот (amicus curiae), со овластување да учествува во сите 
фази од постапката со право да дава предлози и мислења, кои судот треба да ги земе 
предвид.

Во текот на 2020 година од оваа област беа поднесени 5 (пет) претставки од граѓани, 
во кои беше побарано Народниот правобранител да дејствува во својство на пријател 
на судот. Три од поднесените претставки се однесуваа за водењето на постапките пред 
Основниот кривичен суд Скопје, а останатите две претставки се однесуваа за водењето на 
постапки пред Основниот граѓански суд Скопје.

Следствено, Народниот правобранител ги следеше судските рочишта и пружи заш-
тита по однос на 4 (четири) постапки, а додека во 1 (еден) случај постапката беше 
запрена, од причина што подносителот не покажа интерес за понатамошно водење на 
истата. Имено, претставката беше доставена/проследена до Народниот правобранител 
преку канцеларијата на Претседателот на Републиката и во истата беше побарана заштита 
по определен притвор на полициски службеник кој се гонеше за сторено кривично 
дело „Разбојништво“ кое го сторил надвор од службата. По приемот на оваа претставка 
Народниот правобранител оствари контакт со семејството на обвинетиот и побара да биде 
доставена целокупната документација со која располагаат во врска со предметот, за да 
може Народниот правобранител подобро да се запознае и да го проучи случајот, како би 
можел да пружи заштита во конкретната постапка доколку се сторени повреди. Меѓутоа, 
од причина што од страна на подносителот на претставката и неговото семејство и по 
неколкуте барања да ја дополни претставката и да ја достават бараната документација 
тоа не беше сторено, Народниот правобранител согласно законската поставеност оваа 
постапка ја затвори од причина што подносителот не покажуваше интерес за водење на 
истата.

Народниот правобранител постапуваше и по претставка од поранешен Државен 
правобранител кој посочи на голем број на повреди при водењето на  судската постапка 
и како гаранција за заштита на уставни и законски права беше побарано Народниот 
правобранител да ги следи судските рочишта, односно да дејствува во својство на Пријател 
на судот. По проучување на прибавената документација од дотогаш водените рочишта 
и по испитување на истата заради заштита на правата на подносителот, од Основниот 
кривичен суд Скопје беше побарано известување за денот и часот на следното рочиште. 
Оваа постапка е се уште активна и Народниот правобранител ќе продолжи да ја следи и 
да дејствува во својство на Пријател на судот и тековната година за кога и е закажано 
следното рочиште.

Во друг случај, долгогодишен пратеник во Собранието на РСМ, побара од Народниот 
правобранител да се вклучи во судската постапка како Пријател на судот и да ја следи 
истата со цел постапката да биде водена според принципите на фер и правично судење од 
независен и непристрасен суд. Народниот правобранител по испитување на наводите од 
претставката и прибирање на сите потребни докази се обрати до Основниот кривичен суд 
Скопје со Барање да дејствува како пријател на судот (amicus curiae), по што од страна 
на Судот веднаш беше известен за денот и часот на одржување на следното рочиште, со 
што на Народниот правобранител му се овозможи да присуствува и да ја следи целата 
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постапка како Пријател на судот. 

Исто така, и од страна на малите акционери во А.Д. Пекабеско Кадино, беше побарана 
заштита во поглед на постапката која се води по поднесена жалба пред Апелациониот 
суд Скопје, поради како што наведоа, немање на  информации дали предметната жалба 
е примена во Судот, под кој број е заведена, а укажаа и за можноста да се влијае при 
донесување на одлуката преку близок роднина на најголемиот акционер, кој е судија во 
предметниот Суд. Народниот правобранител заради испитување на ваквите наводи до 
Апелациониот суд Скопје, веднаш, достави Барање со кое побара да му бидат доставени 
потребните информации и докази, заради вклучување во постапката како Пријател на 
судот со цел заштита на правата на малите акционери.

Во извештајната 2020 година беше поднесена претставка од Претседателот 
на Координативното тело за преземање активности за остварување на правата од 
приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје, во која беше наведено дека спорот го 
водат 430 тужители против Стопанска Банка АД Скопје и притоа беше побарано Народниот 
правобранител да се вклучи да ја следи конкретната постапка во својство на Пријател на 
судот, притоа ненаведувајќи дека се сторени конкретни повреди или пак дали претходно 
се водела постапка пред Народниот правобранител и биле утврдени повреди како истиот 
би можел да се вклучи во својство на Пријател на судот. 

Имајќи ги предвид овие наводи, Народниот правобранител, веднаш, презеде 
дејствија за прибирање на што повеќе информации во врска со овој случај, при што се 
увиде дека за предметната постапка се води предмет пред Народниот правобранител во 
областа Правосудство и во истиот подносителот детално го објаснил текот на постапката, 
па поради ова одделот за дејствување во својство на Пријател на судот при Народниот 
правобранител оцени првенствено да ја следи постапката која се води во одделот за 
заштита при Народниот правбранител и доколку бидат утврдени повреди, до Судот ќе 
биде доставен соодветен поднесок како amicus curiae.

Од поднесените претставки се согледува дека, како и претходните години, подносители 
на претставки се лица познавачи на правната материја, односно лица кои вршат/вршеле 
правна дејност. Ова укажува дека граѓаните се уште не се доволно информирани за 
надлежноста Пријател на судот (amicus curiae) и можноста Народниот правобранител да 
дејствува во тоа својство во судските постапки. Поради ова, наредниот период е потребно 
да се направат напори за поголема афирмација на овој оддел пред граѓаните, а исто 
така имајќи предвид дека е започната реформа во правосудниот сектор потребно е преку 
Министерството за правда да се преземат дејствија за промоција на надлежноста Пријател 
на судот и пред правосудните органи.

Во поглед на активностите кои беа планирани за оваа извештајна година заради 
промоција и зајакнување на одделот за дејствување како Пријател на судот (ami-
cus curiae), конкретно со поддршка на УСАИД беше планирано и веќе беа определени 
термини за организирање на работилници на сите апелациони подрачја кои ќе имаа за 
цел доближување на оваа надлежност до судиите и обвинителите, но поради настанатата 
ситуација со коронавирусот (Ковид 19) и дадените препораки од надлежните власти овие 
активности беа откажани и не се реализираа.

Важно да се напомене е дека Народниот правобранител-Пријател на судот оваа 
извештајна година реализираше неколку состаноци со УНХЦР – канцеларијата на Високиот 
комесаријат за бегалци на ОН во Скопје, од кои произлезе Комесаријатот да даде поддршка 
за одделот, односно истиот технички да го опреми со ИТ опрема и да овозможи спроведување 
на Истражување преку кое ќе се детектираат најчестите проблеми на барателите на азил 
пред Управниот суд и Вишиот управен суд, како би можел Народниот правобранител во 
својство на пријател на судот во иднина да им пружи заштита и на овие лица. 

Народниот правобранител смета дека оваа надлежност ќе придонесе за што поголемо 
почитување и заштита на човековите права во судските постапки, ова дотолку што со 
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Законот за народниот правобранител јасно му е определена надлежноста и е пропишано 
кои дејствија Омбудсманот како пријател на судот може да ги презема во судските 
постапки, изградена и изработена е Стратегија за дејствување во тоа својство, а исто 
така и од Судскиот совет е прибавено Известување во кое се укажува дека Народниот 
правобранител не се попречува од страна на судовите при вршењето на своите законски 
надлежности и дека при евентуално негово барање судот ќе донесе конкретна одлука по 
истото.





НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА 
КОНТРОЛА
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Народниот правобранител-Механизам за граѓанска контрола континуирано 
постапуваше по претставките за заштита од тортура и други облици на нехумано или 
деградирачко постапување и казнување, чиј број споредбено со претходната година 
бележи зголемување. 

Имено, во извештајната година, Народниот правобранител - Механизам за граѓанска 
контрола постапуваше по 21 претставка, од кои во 6 случаи отвори постапка по сопствена 
иницијатива (допрен глас) за случаи на тортура или малтретирање во вршење на службата, 
или други облици на нехумано и деградирачко постапување и казнување од страна на 
припадници на полициски службеници и припадници на затворската полиција. Согласно 
статистиката, од вкупно 21 предмет, 14 се однесуваа на полициски службени лица и 7 за 
припадници на затворската полиција.

За испитување на наводите за тортура беа преземени мерки и дејствија согласно 
законските надлежностите на Механизмот, за спроведување сопствена истрага, преку 
разгледување на сите списи на внатрешните полициски истраги, увид во предметот и 
пристап кон релевантните документи, и обезбедување на вербални и материјални докази, 
разговор и интервју со жртвата, сведоците и потенцијалните сторители. 

Следствено, онаму каде што Народниот правобранител констатираше повреда на 
уставните и законските права на граѓаните, конкретно за забрана на секој облик на мачење, 
нечовечко или понижувачко однесување и казнување (член 11) и за ограничување на 
слободата со противправно лишување (член 12) од Уставот на РСМ, како и на членот 
3 од Европската конвенција за човекови права, покренати се постапки и доставени се 
Барања за утврдување казнена  одговорност за полициски службеници и припадници на 
затворската полиција.

Народниот правобранител - Механизам за граѓанска контрола до специјализираното 
одделение при Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција, кое е надлежно за истражување и кривично гонење за кривични дела сторени 
од страна на лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, 
вкупно достави 10 барања за покренување постапка заради утврдување на казнена 
одговорност. Притоа, 8 барања се однесуваат на полициски службеници и 2 за припадници 
на затворска полиција.

Во извештајната година, по 2 барања на Народниот правобранител од страна 
на специјализираното одделение при Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција поднесени се обвинителни предлози до надлежен 
суд, за кривични дела „Малтретирање во вршење на служба“ и „Мачење и друго сурово, 
нечовечко постапување или казнување“ спрема припадници на полицијата. Овие предмети 
се во судска постапка, а според сознанијата се преземаат мерки и дејствија и по останатите 
Барања на Народниот правобранител од страна на надлежното јавно обвинителство. 

Народниот правобранител - Механизам за граѓанска контрола  ќе продолжи да ја 
мониторира постапката пред надлежниот суд, согласно своите надлежности, обезбедувајќи 
поддршка и заштита на жртвите и на нивните права.

Во врска со преземените предмети, примени во периодот 2016-2018 година, со 
оглед дека до Народниот правобранител не беа доставени информации за преземените 
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дејствија и мерки во текот на постапката иако беше утврдена месната надлежност на 
обвинителствата, Народниот правобранител ќе продолжи со преземање на мерки согласно 
надлежностите и во следниот период. 

Народниот правобранител - Механизам за граѓанска контрола  и во текот на 2020 година 
продолжи да функционира само со тројца претставници кои се во редовен работен однос 
во канцеларијата на Народниот правобранител. Граѓанските здруженија (Здружението за 
кривично право и криминологија на Македонија, Македонско здружение за млади правници 
и Хелсиншкиот комитет за човекови права) кои беа избрани од Собранието на РСМ на 
23 декември 2019 година, врз основа на јавен оглас, номинираа свои претставници за 
надворешни членови, но не ги потпишаа договорите за работно ангажирање со Народниот 
правобранител, и следствено не се приклучија како надворешни членови кон тимот на 
Народниот правобранител-механизам за граѓанска контрола, со што им е истечен мандатот 
од една година утврден со Законот за народниот правобранител.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ 
ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И 
ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА
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Народниот правобранител во функција на Национален известувач за трговија 
со луѓе и илегална миграција во текот на 2020 година својата активност ја насочи кон 
известување на релевантните државни институции и невладините организации надлежни 
за следење и спречување на трговијата со луѓе и илегална миграција за формирањето на 
одделот Национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција при Народниот 
правобранител, со кои беа остварени и средби заради согледување на предизвиците на 
полето трговијата со луѓе и илегална миграција.

Согласно планираните активности ненајавено беа реализирани посети во 
Прифатните транзитни центри Винојуг, Табановце и Прифатниот центар за баратели на 
азил во Визбегово, на кои е разговарано со раководните лица на центрите, како и со 
претставниците на граѓанските организации присутни на терен за спроведувањето на 
секојдневните активности и за постапките кои се водат за лицата бегалци. 

Ненајавени посети беа остварени и на граничните премини „Стар Дојран“, 
„Гевгелија“„Меџитлија“ и „Табановце“, со цел запознавање на раководните лица и 
останатите вработени со одделот Народен правобранител-Национален известувач за 
трговија со луѓе и илегална миграција, а воедно добиени се сознанија за секојдневните 
активности и предизвиците во работењето, со акцент на мерките и активностите кои ги 
преземаат кон  бегалците/мигрантите во услови на КОВИД-19.

Следејќи ги состојбите со трговија со луѓе и илегална миграција во услови на Ковид-19, 
Народниот правобранител како Национален известувач констатира дека и во вакви 
услови се реализираше процесот на идентификување на жртвите и нивното упатување до 
системот на заштита со цел остварување советување, застапување, медицинска, социјална 
и правна помош. Наметнатите системски прилагодувања во сите институции предизвикани 
од пандемијата потпомогнаа за непречено функционирање на механизмот за упатување, 
кој е од суштинско значење за идентификација на жртвите на трговија и непречен пристап 
до обезбедување на нивните права. 

Во услови на пандемијата се зголеми и ризикот на жртвите на сексуалната експлотација 
кои станаа уште поранливи со зголемени здравствени опасности од изложеноста на 
Ковид-19. Мерките поврзани со Ковид-19 влијаеја и врз документираните мигранти и 
сезонските работници кои се соочија со понесигурни услови за работа и живот, што исто 
така резултираше во поголема ранливост и зголемен ризик да станат плен на криминалните 
мрежи. 

Во овој контекст, препораките на Народниот правобранител поврзани со трговијата 
со луѓе и илегална миграција во услови на Ковид-19 беа насочени кон поголема 
информираност, претпазливост и будност на секоја една индивидуа, укажувајќи дека 
информираноста и свесноста на секој граѓанин за постоењето, раширеноста и опасноста 
на овие криминални појави е од круцијално значење за навремена превенција и заштита. 

Наведеното беше акцентирано и на средбите со Националниот координатор 
на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, 
раководните лица од МВР на РСМ надлежни за спречување на трговија со луѓе и илегална 
миграција, конкретно Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и 
трговија со луѓе (ЕТЛКМ), Секторот за гранични работи и миграција (СГРМ) и Одделението 
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за криминалистичко разузнавачка анализа (ОКРА), како и на средбите со одговорното 
лице од Националниот механизам за упатување при Министерството за труд и социјална 
политика.

Народниот правобранител како Национален известувач за трговија со луѓе и илегална 
миграција и  невладината организација „Ла Страда“ во извештајната година потпишаа 
Меморандум за соработка на планот мониторинг и анализа на работата на надлежните 
институции вклучени во борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција,  во 
делот на прибирањето на квалитативни и квантитативни податоци и информации од 
релевантни партнери со цел мониторинг и евалуација на имплементираните активности 
по Националниот акциски план.

Покрај наведеното, во извештајната година беше спроведена квантитативна анализа 
за бројот на идентификувани жртви на трговија со луѓе (ЖТЛ), во РСМ, за период од три 
години, односно 2017-2020. 

Од анализата произлегоа неколку значајни констатации, меѓу кои дека голем е бројот 
на идентификувани потенцијални ЖТЛ наспроти малиот број на идентификувани вкупно 
21 ЖТЛ, од кои само 2 странски ЖТЛ. 

Анализата укажува на фактот дека целокупниот процес на идентификација (како 
прелиминарна/првична, така и формална идентификација на претпоставените ЖТЛ) е 
слабата страна на механизмот на идентификација. И покрај воспоставените механизми,  
Национална единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе (НЕСКМТЛ) 
и мобилните тимови, Стандардните процедури за постапување (СОП) со ЖТЛ, СОП за 
идентификација на непридружуваните деца-странци (НДС) и ранливи категории странци 
и индикатори, процесот на идентификација на ПЖТЛ/ЖТЛ не е доволно ефикасен и 
ефективен. Понатаму, странските државјанки идентификувани во угостителски објекти 
како незаконско вработени, не секогаш се идентификувани како ПЖТЛ и истите не 
поминуваат низ процесот и механизмите на идентификација. Истите не се идентификуваат 
како ПЖТЛ, не им се овозможува период на закрепнување и не им се одобрува привремен 
престој во РСМ по основ на ПЖТЛ/ЖТЛ. Трудовите инспектори од ДИТ и покрај обуките 
не ги препознаваат ПЖТЛ во објектите во кои спроведуваат контрола и надзор и немаат 
идентификувано и упатено ниту една ПЖТЛ/ЖТЛ.

Фокусирајќи се на констатираните слабости на планот идентификација на ЖТЛ, на 
крајот на годината, Народниот правобранител - Националниот известувач за трговија 
со луѓе и илегална миграција изготви Извештај на тема: „Предизвиците во процесот на 
идентификација на жртвите на трговија со луѓе“, во кој јасно се констатира неоходноста 
од превземање на итни и непосредни мерки за подобрување на идентификацијата на 
потенцијалните и претпоставените ЖТЛ, нивното упатување, сместување, доделување на 
период на рефлексија и одобрување на привремен престој на претпоставените ЖТЛ, се со 
цел нивно ефикасно идентификување како ЖТЛ.

На меѓународен план, претставници на Народниот правобранител од Одделот 
Национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција  учествуваа на Регионална 
конференција „Балканот дејствува“, во организација на невладината организација АСТРА 
од Белград, и на  конференција на тема „Усогласување на процедурите за миграција во 
услови на КОВИД-19“: „Добри практики и чекориме напред“, во организација на МАРРИ. 
Воедно, учествуваа на состанок на Управниот одбор на Хоризонталниот инструмент за 
Западен Балкан финансиран од Европската Унија на Проектот на тема „Спречување и борба 
против трговија со луѓе во РСМ“ и на презентацијата на невладината организација ХОБС 
за „Влијанието на политики за трговија со луѓе врз сексуалните работници во Република 
Северна Македонија“.
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Во извештајната година пандемијата со коронавирусот влијаеше и врз  активностите 
поврзани со вонпредметното работење на Народниот правобранител, кои во најголем дел 
се однесуваа на следење на состојбите со почитувањето на правата на таканаречените 
ранливи категории-децата, лицата со попреченост, лицата на кои им е ограничена слободата 
на движење. Во текот на минатата година беа спроведени истражувања за остварување на 
правата на децата со телесна попреченост и со посебни образовни потреби. До Министерството 
за внатрешни работи беше доставена Иницијатива за измени и дополнувања на член од 
Законот за меѓународна и привремена заштита, а беше дадено и Мислење во врска со 
новоизградениот Воспитно-поправен дом Тетово. 

Веднаш по прогласувањето на вонредната состојба во земјата, Народниот правобранител 
до надлежните институции даде неколку препораки за постапување со лицата лишени од 
слобода, за остварување на правата на детето и за заштита на ранливите категории, а во 
кои укажа да преземат мерки и активности со цел почитување на човековите слободи и 
права. 

Со оглед на фактот што во март училиштата преминаа на онлајн настава, а со цел 
согледување на состојбата со одвивање на овој тип  на настава, особено за учениците 
со попреченост, беше спроведено истражување по кое беше изготвен, и до ресорното 
Министерство доставен Посебен извештај, во кој беа дадени заклучни согледувања за 
одвивање на овој процес, како и соодветни препораки.Така, од спроведеното истражување, 
меѓу другото, беше констатирано дека само во некои училишта биле формирани тимови за 
поддршка и следење на онлајн наставата дека, голем дел од учениците немале пристап 
до потребната технологија и Интернет за да можат да ја следат истата, како и тоа дека 
училиштата до Министертвото за образование и наука доставиле податоци за ученици 
кои немале технички можности за следење на наставата, но и дека повеќе од нив сепак 
не добиле СИМ картички со вклучен Интернет. За подобрување на состојбите, Народниот 
правобранител препорача во иднина при изборот и креирањето на модалитетите за 
изведување на наставата да се имаат предвид и овие категории на ученици, односно за 
наредната учебна година да се создадат предуслови за квалитетно следење на наставата и 
на оваа категорија на ученици.

Народниот правобранител спроведе и истражување и изготви Посебен извештај 
и за согледување на состојбата со правата на децата и лицата сместени во 
институционална и вон-институционална форма на згрижување и обезбедената 
заштита во време на пандемија од Ковид-19. Истражувањето покажа дека во јавните 
установи во кои се сместени деца и лица со попреченост, јавните здравствени установи, 
како и од јавните установи кои вршат услуги на сместување на деца со воспитно-социјални 
проблеми и нарушено поведение, биле преземени потребните мерки за заштита и превенција 
од ширење на вирусот, како и дека се почитувале протоколите за заштита. Исто така, 
во голем дел од установите биле преземени посебни/дополнителни мерки за заштита, а 
дека комуникацијата со роднините/старателите и блиските роднини се остварувала по пат 
на телефонски и видео разговори. Во рамките на дадените препораки, во овој сегмент е 
препораката на децата да им се обезбедат информации во врска со начинот на ширење на 
вирусот, како и начините на превенција во пристапен формат на разбирлив јазик за децата, 
како и препораката да се продолжи со следење на нивната здравствена состојба од страна 
на социјалните работници со цел навремена реакција за спречување на ширење на вирусот.
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  Во врска со остварување на правата на децата со телесен инвалидитет (оние кои 
користат инвалдиска количка) за користење на бесплатен превоз, беше спроведено 
истражување во кое беа опфатени сите средни училишта од Град Скопје, по што беше 
изготвен Посебен извештај. Истражувањето покажа дека податоците за вкупниот број 
на ученици со попреченост, како и оние кои имаат телесен инвалидитет не се совпаѓаат, 
односно дека податоците добиени од средните училишта и оние со кои располага Град 
Скопје не се исти. Исто така, корисниците на организираниот превоз имаат забелешки 
на нефлексибилност на возниот ред, особено за оние кои одат на дополнителна настава, 
а забелешки има и во поглед на рефундирањето на средствата од лицата кои користат 
сопствен превоз. Во овој дел, Народниот правобранител смета дека во иднина мора да се 
подобри соработката помеѓу средните училишта и Град Скопје со цел водење на точна и 
правилна евиденција за бројот на учениците со попреченост, да се воспостави флексибилен 
возен ред за овие ученици и да се подобри ситуацијата со рефундирањето на средствата.

 Народниот правобранител спроведе и истражување, по што изготви Посебен 
извештај и за остварување на правото на образование на децата со посебни 
образовни потреби во основните училиште во државата, во рамките на кое беа 
доставени анкетни прашалници до сите училишта. Во периодот на спроведувањето на 
истражувањето беше донесен и новиот Закон за основно образование со надградена 
нормативна рамка, особено за децата со попреченост. Во оваа насока, а со цел спроведување 
на законските норми, Народниот правобранител препорача да се преземат мерки за 
доуредување на членот 35 од овој закон, во насока на јасно и конкретно дефинирање 
кои деца спаѓаат во групата на ученици со попреченост, потоа да се обезбедат образовни 
или лични асистенти за учениците со пореченост и да се преземат сите мерки со цел 
унапредување на инклузивноста на овие ученици.

Следејќи ја состојбата со децата сместени во Воспитно-поправниот дом (ВПД) 
Тетово, кои издржуваат мерка-упатување во воспитно-поправен дом и долгогодишното 
алармирање за лошите состојби со овие деца од секој аспект, посебно ресоцијализацијата, 
образованието, здравствената заштита, а земајќи го предвид фактот дека за  минатата 
година беше планирано овие деца конечно  да се префрлат во новата зграда сместена 
во близина на селото Волковија, Народниот правобранител упати Мислење по однос на 
неколку значајни прашања.

Имено, во мислењето,  меѓу другото е укажано дека префрлувањето на децата мора 
да биде проследено со претходно обезбедување на неопходни и соодветни капацитети, да 
им се обезбедат услови за соодветно одржување на образовниот процес, потоа да им се 
обезбеди соодветна здравствена заштита, а со оглед на фактот што објектот е надвор од 
населено место да се изнајде начин за организирање на превоз за семејствата на децата 
сместени во ВПД.

Во извештајната година беше доставена и една Иницијатива за измени и 
дополнување на еден член од Законот за меѓународна привремена заштита, а кој 
се однесува на можноста за вработување на лицата баратели на азил. Имено, Народниот 
правобранител смета дека со постојното законско решение на оваа категорија на лица не 
им се овозможува пристап до пазарот на труд, односно вработување надвор од рамките 
на Прифатниот центар, или местото на сместување и дека со измените на овој закон, на 
барателите на азил, за целиот период на времетраењето на постапката за добивање на 
азил, треба да им се овозможи слободен пристап до пазарот на труд.
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Годината што измина ја одбележа пандемијата со Ковид-19, како и сменетиот начин 
на живеење и работење. Рестрикциите што пандемијата ги наметна во однос на редовното 
извршување на работните задачи и активности, се однесуваа на ограничено или невозможно 
слободно движење и патување, па оттука дел од оние меѓународни настани и собири се 
префрлија на Интернет, односно онлајн преку учество во т.н. вебинари. 

На почетокот на годината, пред прогласување на светска пандемија претставник 
на Народниот правобранител учествуваше на два консултативни состаноци во Брисел, 
Белгија во организација на Европската мрежа на Национални институции за човекови 
права (ЕННХРИ).  Првиот консултативен состанок се одржа на 4 февруари во просториите 
на Генералниот директорат на Европската комисија за соседска политика и проширување, 
на кој се дискутираа состојбите со човековите права во земјите кандидати за членство 
на Европската Унија, Албанија, Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Босна 
и Херцеговина и Турција. Додека на 5 и 6 февруари 2020 година, Европската мрежа на 
Национални институции за човекови права (ЕННХРИ) одржа консултативен состанок со 
претставници на своите членки со цел да ги презентира новите механизми за известување 
кон Европската комисија за состојбата со човековите права во земјите-членки на Унијата, 
но и пошироко, како и за соработката што Националните институции за човекови права ја 
имаат на проектно ниво со Европската Унија и Советот на Европа.

Ова беше воедно еден од двата меѓународни настана што се реализираа со физичко 
учество на претставник од нашата институција. Веќе со прогласување на светска панде-
мија со Ковид – 19 земјите ширум светот ги затворија своите граници и се воведоа 
рестрикции и ограничувања на секојдневните активности, па и на патувањата. Голем дел 
од предвидените собири и настани планирани за 2020 година се откажаа и презакажаа за 
2021 година. 

Европската мрежа на Национални институции за човекови права (ЕННХРИ) каде 
активно учествува и институцијата Народен правобранител, сите свои овогодишни настани 
ги префрли на Интернет, па така се проследија повеќе консултативни состаноци по однос 
на тековното работење на мрежата. Еден од нив беше завршниот состанок на проектот 
што Мрежата го спроведуваше во последните две години, а го обработуваше прашањето 
за човековите права и функционирањето на Националните институции за човекови права 
во состојба на конфликти.

Вториот настан се одржа во март и беше организиран во Белград, Србија насловен како 
„Балканот делува сега“. На овој настан учествуваше претставник од Одделот Национален 
известувач за трговија со луѓе и илегална миграција,  дискутирајќи ја важната улога што 
овие механизми ја имаат во државата.

Во втората половина од годината ЕННХРИ одржа уште неколку онлајн настани, 
односно состанок на челниците на Националните институции за човекови права каде се 
разменија искуства во однос на начинот на кој институциите во мрежата функционираат 
во услови на пандемија, а виртуелно се одржа и Генералното собрание на Мрежата, на 
кое се дискутираше за сработеното во тековната година, буџетот на институцијата и се 

СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И ТЕЛА ВО 
ЕВРОПА И СВЕТОТ
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трасираа насоките за идно делување.

Заменик - народниот правобранител кој го раководи Одделот за заштита на правата на 
детето и лицата со попреченост заедно со државна советничка од овој Оддел, учествуваа 
на онлајн средба организирана од страна на Омбудсманот на регионот Марче, Република 
Италија, во соработка со Постојаниот секретаријат на Јадранско - јонската иницијатива. 
На состанокот се дискутираше за глобалната здравствена и социо-економска криза, 
предизвикана од пандемијата со Ковид-19 и состојбите со заштитата и унапредувањето 
на правата на децата и адолесцентите. На состанокот, кој беше дел од активностите во 
рамки на одбележувањето на 20 години од Повелбата на Анкона и Јадранско - јонската 
иницијатива, омбудсманите за правата на децата од Албанија, Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Грција, Италија, Северна Македонија, Црна Гора, Сан Марино, Србија и Словенија 
разменија искуства, најдобри пракси и инструменти за заштита на децата и адолесцентите 
во итни случаи. 

Во организација на Центарот за правата на жените на Зеница, Босна и Херцеговина,се 
одржа онлајн семинар на тема: „Општествена маргинализација на проблемот на насилство 
врз жени во ситуации на присилна изолација, вонредна состојба и рестриктивни мерки“, 
на кој учествуваше претставник на Народниот правобранител од Одделот за заштита на 
правата на детето и лица со попреченост.

Во организација на Центарот за европски безбедносни студии од Холандија се 
одржаа пет, последователни состаноци на кои учествуваше државен советник на Народ-
ниот правобранител, а на кои претставници од Омбудсман институциите на Северна 
Македонија, Косово и Албанија, како и претставници на невладини организации од овие 
земји дискутираа за безбедноста и импликациите по секојдневното живеење на луѓето, 
што пандемијата со Ковид – 19 ги наметна. Овие состаноци се дел од проектна активност 
што Центарот за европски безбедносни студии ќе ја спроведува и во текот на 2021 
година. Центарот редовно објавува извештаи и свои видувања во однос на состојбата 
со човековите права во регионот и пошироко, а за оваа пригода, односно во рамки на 
проектот се издаде и краток извештај во кој се содржани состојбите со човековите права 
во услови на пандемија со Ковид – 19. 

Во ноември се одржа состанок на Извршниот комитет на Асоцијацијата на омбудсмани 
на Медитеранот (АОМ) на кој се дискутираа активностите на Асоцијацијата спроведени во 
текот на 2019 година, како и плановите и активностите што Асоцијацијата ги планира 
за 2021 година по завршување на пандемијата со Ковид - 19. Токму заради пандемијата 
беше откажан годишниот состанок на Асоцијацијата, а сега веќе презакажан за втората 
половина на 2021 година.

Кон крајот на годината, поточно во месец декември заменик - народен правобранител 
кој го раководи Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост учествуваше 
на онлајн тркалезна маса организирана од Омбудсманот на Војводина, а посветена на 
Правата на децата мигранти.

Во декември се одржа уште еден онлајн настан од меѓународен карактер на кој 
учествуваше претставник на Народен правобранител-Национален известувач за трговија 
со луѓе и илегална миграција, а станува збор за МАРРИ регионална конференција посветена 
на миграциите во време на Ковид – 19.



СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
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Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност

53 1,2 69 1,83 70 2,17 77 2,23 60 1,74 62 2,53

Полициски овластувања 156 3,54 133 3,52 152 4,72 199 5,75 170 4,92 130 5,31

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи

90 2,04 45 1,19 53 1,64 57 1,65 70 2,03 63 2,57

Правосудство 850 19,32 577 15,28 576 17,87 945 27,33 639 18,51 406 16,58

Обвинителство 63 32

Социјална заштита 382 8,67 245 6,49 157 4,87 127 3,67 159 4,60 142 5,80

Работни односи 265 6,02 155 4,11 199 6,17 335 9,69 282 8,17 258 10,54

Станбени односи 42 0,95 48 1,27 11 0,34 35 1,01 17 0,49 10 0,41

Здравствена заштита 79 1,79 83 2,2 101 3,13 77 2,23 106 3,07 53 2,17
Пензиско и инвалидско 
осигурување

175 3,97 135 3,58 138 4,28 142 4,11 146 4,23 109 4,45

Образование, наука, 
култура и спорт

41 0,93 29 0,77 17 0,53 27 0,78 22 0,64 20 0,82

Права на децата 158 3,59 106 2,81 119 3,69 153 4,42 246 7,12 111 4,53

Урбанизам и градба 168 3,81 165 4,37 158 4,90 131 3,79 185 5,36 124 5,07

Животна средина 16 0,36 15 0,4 22 0,68 16 0,46 18 0,52 10 0,41

Финансии 865 19,64 1039 27,52 510 15,82 166 4,80 137 3,97 117 4,78

Имотно-правни односи 224 5,09 174 4,61 125 3,88 175 5,06 188 5,44 134 5,47

Потрошувачки права 368 8,36 309 8,19 281 8,72 230 6,65 367 10,63 218 8,91

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 

257 5,84 198 5,25 264 8,19 247 7,14 267 7,73 166 6,78

Деца и лица со посебни 
потреби

9 0,2 15 0,4 5 0,16 21 0,61 24 0,70 37 1,51

НП како пријателна судот 5 9,26 5 55,56

НП-механизам за 
граѓанска контрола

21 9,95

Попис

Избирачки права 2 0,05 65 1,72 25 0,78 35 1,01 54 1,56 9 0,37

Друго 203 4,61 170 4,5 240 7,45 263 7,61 228 6,60 211 8,62

ВКУПНО: 4403 100 3775 100 3223 100 3458 100 3453 100 2448 100

2020

ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ 
201720162015 2018 2019

 Преглед бр.1

Во извештајната година Народниот правобранител постапуваше по вкупно 2.931 
претставки, од кои 2.448 од извештајниот период, а останатите 483 беа пренесени од 
претходната година.

Најголем број претставки 1.200 беа доставени лично од подносителите во 
канцелариите на Народниот правобранител, по пошта 486, по електронска пошта 462, 
преку веб-страницата 133, по телефонско јавување 120, по телефакс 2, а 45 претставки 
се формирани по сопствена иницијатива. 
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Штип
2% Тетово

9%

Струмица
6%

Скопје
62%

Кичево
6%

Куманово
5%

Битола
10%

Од вкупно 2.448 примени претставки во 2020 година, најголем број 1.025 или 
41,87% се однесуваат на повреда на правата од страна на јавните служби и установи, 
725 или 29,62% се однесуваат на повреда на правата од страна на централната власт, во 
293 претставки или 11,97% се повредени правата од страна на локалната власт, во 121 
претставки или 4,94% се повредени правата од страна на правните лица, во 36 претставки 
или 1,47% имаше повреда на правата, како од централната, така и од локалната власт, во 
39 претставки или 1,59% имаше повреда на правата од страна на судската власт, а во 209 
претставки или 8,54% подносителите се жалат на повреда на правата од други субјекти.

Слика бр.1

209

1025

293

39

121

725

36

Друго

Јавни служби и установи

Локална власт

Судска власт

Правни лица

Централна власт

Централна и локална власт

Графикон бр.1

Од вкупниот број подносители на претставки 38,63% или 1.016 граѓани се изјасниле 
за нивната етничка припадност, а 1.614 или 61,37% не се изјасниле за нивната етничка 
припадност. При тоа, најголемиот број од граѓаните кои се изјасниле се Македонци 625 
или 61,52%, 254 или 25,00% се припадници на албанската етничка заедница, 59 или 5,81 
% се припадници на ромската етничка заедница; 39 или 3,84 % се припадници на турската 
етничка заедница; 15 или 1,48% се Срби; 9 или 0,89% се изјасниле како Бошњаци; 8 или 
0,79% се припадници на влашката етничка заедница, а 7 или 0,69% се припадници на 
другите етнички заедници. 

Канцеларијата на Народ-
ниот правобранител во Скопје 
постапуваше по 1.519 претстав-
ки, канцеларијата во Битола по 
244, во Тетово по 225, во Кичево 
по 145, во Струмица по 133, во 
Куманово по 124 и во Штип по 
58 претставки.
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Недискриминација и соодветна 
и правична застапеност 62 15 62 8 1 1 2 50

Полициски овластувања 130 1 2 6 142 29 17 1 5 89 1

Граѓански состојби и други 
внатрешни работи 63 1 7 74 27 6 1 2 1 36 1

Правосудство 406 1 3 409 130 45 2 10 3 2 7 209 1

Обвинителство 32 32 12 4 16

Социјална сигурност и заштита
142 142 20 49 1 15 1 7 48 1

Работни односи 258 2 1 8 271 71 18 1 2 4 174 1

Станбени односи 10 10 3 7

Здравствена заштита 53 3 2 65 9 7 49

Пензиско и инвалидско 
осигурување 109 2 1 106 37 16 1 2 1 1 48

Образование и наука 19 50 3 1 46

Култура и спорт 1 1 1

Права на децата 111 12 8 151 16 5 2 2 126

Урбанизам и градба 124 2 129 31 7 1 2 1 9 78

Животна средина 10 1 23 3 20

Финансии 117 3 114 33 15 1 1 1 2 61

Имотно-правни односи 134 1 140 42 4 2 1 3 88

Потрошувачки права 218 6 228 57 35 2 6 2 4 121 1

Казнено-поправни и воспитно-
поправни домови 166 1 6 4 198 6 13 3 1 175

Деца и лица со посебни 
потреби 37 12 25 3 1 1 20

НП како пријател на судот 5 5 2 3

НП-механизам за граѓанска 
контрола 21 5 3 13 13

Избирачки права 9 38 36 2

Друго 211 2 1 16 202 47 16 2 1 135 1

ВКУПНО: 2448 7 45 86 2630 625 254 15 59 0 9 8 39 1614 7

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

 Преглед бр.2
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Според местото на живеење на подносителите на претставките, најголем број 
претставки се од подносители од Скопје, односно 911, потоа следат претставки на 
подносители од: Тетово, Битола, Куманово, Струмица, Кичево, Прилеп, Штип, Охрид и од 
останатите поголеми урбани средини, како и од други држави.

 Преглед бр.3

Град 2019 год. 2020 год. Град/Држава 2019 год. 2020 год.
Берово 5 9 Прилеп 63 57
Битола 297 195 Пробиштип 12 7
Богданци 1 1 Радовиш 13 17
Валандово 2 2 Ресен 7 12
Велес 53 42 Скопје 1473 911
Виница 7 5 Струга 42 20
Дебар 11 6 Струмица 150 113
Делчево 19 8 Свети Николе 17 8
Демир Хисар 7 8 Тетово 348 238

Дојран 1 Штип 64 53
Гевгелија 12 16 Австрија 1
Гостивар 52 42 Албанија 1
Кавадарци 29 33 Белгија 1
Кичево 192 110 Босна и Херцеговина 1 1
Кочани 33 20 Бугарија 1
Кратово 9 4 Германија 1
Крива Паланка 25 16 Косово 1
Крушево 6 7 Србија 4 1
Куманово 177 123 САД 1 1
Македонска Каменица 6 2 Турција 2
Македонски Брод 13 7 Унгарија 5
Маврово 5 2 Холандија 1
Неготино 7 15 Шведска 1
Охрид 51 52 Не е избран град или 

држава
228 273

Пехчево 4 1

3453 2448

П Р Е Г Л Е Д
НА ПРИМЕНИ ПРЕТСТАВКИ

ВКУПНО:

ПО ГРАДОВИ И ДРЖАВИ НА СТРАНСКИ ПОДНОСИТЕЛИ

И оваа извештајна година, најголем број претставки беа примени од областа на 
правосудството 406 или 16,58%; потоа следат претставките од областа на работни односи 
258 или 10,54%; од потрошувачките права 218 или 8,91%; од казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи 166 или 6,78%; од социјалната заштита 142, односно 
5,80%; од имотно-правната област 134 или 5,47%; од областа на заштитата на правата 
при полициски овластувања 130 или 5,31%; од урбанизмот и градбата 124 или 5,07%; од 
финансиите и финансиското работење 117 или 4,78%; од областа на детските права 111 
или 4,53%, од пензиското и инвалидското осигурување 109 или 4,45%; од граѓанските 
состојби и други внатрешни работи 63 или 2,57%; од недискриминацијата и соодветната и 

ПОДАТОЦИ ПО ОБЛАСТИ



139www.ombudsman.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

62

130

63

406

32

142

258

10

53

109109109

19

1

111

124124124

10

117

134134134

218

166

37

5

21

9

211

0 100 200 300 400 500

Недискриминација и соодветна и правична Недискриминација и соодветна и правична Недискриминација и соодветна и правична ……

Полициски овластувањаПолициски овластувањаПолициски овластувања

Граѓански состојби и други внатрешни работиГраѓански состојби и други внатрешни работиГраѓански состојби и други внатрешни работи

ПравосудствоПравосудствоПравосудство

ОбвинителствоОбвинителствоОбвинителство

Социјална заштитаСоцијална заштитаСоцијална заштита

Работни односиРаботни односиРаботни односи

Станбени односиСтанбени односиСтанбени односи

Здравствена заштитаЗдравствена заштитаЗдравствена заштита

Пензиско и инвалидско осигурувањеПензиско и инвалидско осигурувањеПензиско и инвалидско осигурување

Образование и наукаОбразование и наукаОбразование и наука

Култура и спортКултура и спортКултура и спорт

Права на децата

Урбанизам и градбаУрбанизам и градбаУрбанизам и градба

Животна средина

Финансии и царина

Имотно-правни односи

Потрошувачки права

КазненоКазненоКазнено-поправни и воспитно-поправни установи

Деца и лица со попреченост

НП како пријател на судот

НП - механизам за граѓанска контрола

Избирачки права

Друго

Примени претставки по области

2020

Графикон бр.2

правична застапеност 62 или 2,53%; од здравствената заштита 53 или 2,17%; од децата и 
лицата со попреченост 37 или 1,51%; од обвинителството 32 или 1,31%; од НП-маханизам 
за граѓанска контрола 21 или 0,86%; од образованието и науката 19 или 0,78%; од 
животната средина и станбените односи по 10 или 0,41%, од избирачките права 9 или 
0,37%, НП како пријател на судот 5 или 0,20%, од културата и спортот 1 или 0,04%; како 
и од други области за кои беа примени 211 или 8,62% претставки.
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Недискриминација и 
соодветна и правична 
застапеност 62 77 3 65 38 1 21 8 13 60 5

Полициски овластувања 130 148 75 205 1 2 98 4 29 11 13 5 3 1 127 78

Граѓански состојби и 
други внатрешни работи 63 81 26 89 1 35 5 27 17 7 3 3 64 25

Правосудство 406 412 80 486 1 313 4 131 76 52 3 3 446 40

Обвинителство 32 32 17 49 29 1 11 7 3 1 1 40 9

Социјална заштита 142 142 29 171 85 1 62 51 2 9 1 139 32

Работни односи 258 279 52 310 2 1 236 16 41 24 12 5 1 1 290 20

Станбени односи 10 10 1 11 7 3 1 1 11 0

Здравствена заштита 53 67 8 61 3 35 5 19 12 7 59 2

Пензиско и инвалидско 
осигурување 109 107 10 119 2 69 3 37 35 2 1 107 12

Образование и наука
19 50 4 23 10 1 6 3 3 1 17 6

Култура и спорт
1 1 1 1 0 1 0

Права на децата 111 159 16 127 12 69 7 42 37 4 1 2 117 10

Урбанизам и градба 124 131 26 150 93 7 31 26 5 1 131 19

Животна средина 10 24 4 14 7 1 2 2 10 4

Финансии 117 117 8 125 61 5 37 30 5 2 1 101 24

Имотно-правни односи 134 141 27 161 119 4 18 11 4 3 138 23

Потрошувачки права 218 234 25 243 190 6 27 19 7 1 1 222 21

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови 166 202 23 189 1 6 150 12 24 19 4 1 1 186 3

Деца и лица со 
попреченост 37 25 2 39 12 18 2 17 13 3 1 36 3

НП како пријател на судот 5 5 2 7 3 1 1 4 3

НП-механизам за 
граѓанска контрола 21 16 3 24 5 4 10 1 9 5 19

Избирачки права 9 38 2 11 9 2 2 11 0

Други права
211 218 40 251 2 1 193 26 21 5 3 3 221 30

ВКУПНО: 2448 2716 483 2931 7 45 1872 88 622 425 151 46 14 5 9 2543 388
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ПОСТАПУВАЊЕ

Од вкупно 2.931 претставки по кои се постапуваше во 2020 година постапката е 
завршена по 2.543 или во 86,76% случаи, додека по 388 претставки или 13,24% постапката 
е во тек. (Слика бр.2)

Од завршените 2.543 претставки, во 503 или 19,78% случаи не е покрената постапка, 
во 1.952 или 76,76% случаи е покрената постапка, а во 88 или 3,46% случаи Народниот 
правобранител по поставено прашање од граѓаните, и по анализирање на правната 
регулатива, на граѓаните им даваше правен совет, и ги насочуваше во решавање на 
нивните проблеми, а со тоа и остварување на нивните права. (Слика бр.3)

Слика бр.2

86,76%

13,24%

Завршени претставки - 86,76%

Претставки останати во работа Претставки останати во работа Претставки останати во работа -13,24%

Слика бр.3

19,78%

76,76%

3,46%

Не е покрената постапка - 19,78%
Покрената постапка - 76,76%
Правен совет - 3,46%

Од 503 претставки по кои не е покрената постапка, во 195 или 38,77% случаи 
Народниот правобранител не е надлежен да постапува. Понатаму, во 157 или 31,21% 
случаи не се работи за повреда на уставните и законските права, во 98 или 19,48% случаи 
претставката не беше комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката, во 21 или 
4,17% случаи беше во тек судска постапка, во 21 случаи или 4,17% од дејството или 
последната одлука поминало повеќе од 1 година, во 4 предмети или 0,80% се работи за 
помалку значаен случај кој и по завршеното испитувањето не би можел да даде соодветни 
резултати, а 7 или 1,39% случаи 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 органот и лицето чие право е повредено, ниту податоци за евентуален контакт 
за барање за дополнување на претставка. (Слика бр.4) 
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Слика бр.4

4,17%

4,17%

38,77%

31,21%

19,48%

0,80%
1,39%1,39%

Во тек е судска постапка - 4,17%

Од дејството или последната одлука поминало повеќе од 1 
година - 4,17%

Не е надлежен да постапува - 38,77%

Не се работи за повреда на уставните и законските права Не се работи за повреда на уставните и законските права Не се работи за повреда на уставните и законските права -
31,21%

Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката Не е комплетна, а подносителот не ја дополнил претставката -
19,48%

Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното Се работи за помалку значаен случај кој и по завршеното 
испитување не би можел да даде соодветни резултатииспитување не би можел да даде соодветни резултатииспитување не би можел да даде соодветни резултати-0,80%

Анонимни претставки Анонимни претставки Анонимни претставки - 1,39%1,39%1,39%

Од 1.952 завршени предмети по кои Народниот правобранител презеде дејствија, во 
576 или 29,51% констатира повреда на човековите слободи и права, и интервенираше со цел 
отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните-подносители. 
Додека, во 1.376 или 70,49% 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 1.140 или 82,85% случаи постапката е запрена затоа што не се констатира 
повреда на правата, во 63 или 4,58% подносителот не покажал интерес за натамошно 
водење на постапката, во 93 или 6,76% подносителот во меѓувреме го остварил своето 
право, во 31 или 2,25% подносителот ја повлече претставката, во 48 или 3,49% во текот 
на постапката по претставката подносителот повел судска постапка, а во 1 или 0,07% 
подносителот починал, а неговите наследници не барале продолжување на постапката.

Слика бр.5

82,85%

6,76%

4,58%

3,49% 2,25% 0,07% По завршувањето на постапката по 
претставката НП не констатира повреда на 
уставните и законските права - 82,85%

Подносителот во меѓувреме го остварил 
своето право - 6,76%

Подносителот не покажа интерес за Подносителот не покажа интерес за Подносителот не покажа интерес за 
натамошно водење на постапката натамошно водење на постапката натамошно водење на постапката - 4,58%

Во текот на постапката по претставката Во текот на постапката по претставката Во текот на постапката по претставката 
подносителот повел судска постапкаподносителот повел судска постапкаподносителот повел судска постапка-3,49%

Подносителот ја повлече претставката Подносителот ја повлече претставката Подносителот ја повлече претставката - 2,25%

Подносителот починал, а неговите наследници Подносителот починал, а неговите наследници Подносителот починал, а неговите наследници 
не барале продолжување на постапката не барале продолжување на постапката не барале продолжување на постапката -
0,07%
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Слика бр.6

73,78%

26,22%

Постапено по интервенција на НП Постапено по интервенција на НП Постапено по интервенција на НП - 73,78%
Преземени сите дејствија од НП Преземени сите дејствија од НП Преземени сите дејствија од НП - 26,22%

Од вкупниот број завршени 
претставки, во 576 случаи Народниот 
правобранител утврди повреди и ги 
презеде сите законски дејствија. Од нив, 
во 425 или 73,78% случаи органите на 
државната управа, другите органи и 
организации со јавни овластувања ги 
прифатија интервенциите на Народниот 
правобранител, а за 151 или 26,22% 
случај по констатираната повреда На-
родниот правобранител достави препо-
рака до соодветниот орган која не 
беше прифатена, по што презеде други 
дејствија, односно достави информации, 
посебни извештаи до повисокиот орган, 
по што ги исцрпи сите законски можности.

2931
претставки по кои се 
постапуваше во 2020 

година

2543
завршени 

претставки

88
правен совет

503
не е покрената 

постапка

496
завршени по 
член 20 од 

ЗНП

7 
анонимни 

претставки

1952
покрената 
постапка

1376
нема 

констатирано 
повреда

576
констатирано 

повреда

425
постапено по 
интервенција 

на НП 

151
преземени 

сите законски 
можности

388
претставки 
во работа

46
претставки по 

кои е 
констатирана 

повреда

Графикон бр.3
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КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ

Од вкупно 1.952 предмети по кои Народниот правобранител постапуваше, во 622 или 
31,86% случаи беа констатирани повреди на човековите слободи и права на граѓаните. Од 
нив во 425 случаи (68,33%) органите на државната управа, другите органи и организациите 
со јавни овластувања ги прифатија интервенциите на Народниот правобранител, за 46 
случаи (7,40%) постапката е се уште во тек, а во 151 случаи (24,28%) (по констатирана 
повреда и доставена препорака која не беше прифатена, беа преземени други дејствија 
во вид на информации и посебни извештаи) Народниот правобранител ги исцрпи сите 
законски можности.

Графикон бр.4

Оваа извештајна година најголем број на констатирани повреди беа од областа 
правосудтвото 131 случај или 21,06%, од кои само во 76 случаи или 58,02% беше постапено 
по интервенциите на Народниот правобранител. Потоа следат претставките од областа на 
социјалните права, по кои се констатирани 62 случаи или 9,97% од кои во 51 случај или 
82,26% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во претставките за 
заштита на правата на децата, во 42 случаи или 6,75% се констатирани повреди, од кои во 
37 случаи или 88,10% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Потоа 
следат претставките од областа на работните односи по кои се констатирани повреди во 
41 случај или 6,59%, од кои во 24 случаи или 58,54% беа прифатени интервенциите на 
Народниот правобранител. Во претставките од пензиското и инвалидското осигурување 
беа констатирани 37 повреди или 5,95%, од кои во 35 случаи или 94,59% беа прифатени 
укажувањата на Народниот правобранител. Потоа следат претставките од финансиите и 
финансиското работење, по кои се констатирани повреди во 37 случаи или 5,95% од кои 
во 30 случаи или 81,08% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. Во 
претставките од областа на урбанизмот беа констатирани 31 повреди или 4,98%, од кои 
во 26 случаи или 83,87% беа прифатени интервенциите на Народниот правобранител. 
Потоа следат полициските овластувања каде беа констатирани 29 повреди или 4,66%, од 
кои во 11 случаи или 37,93% беа прифатени укажувањата на Народниот правобранител. 
Во претставките од потрошувачките права, во 27 случаи или 4,34% се констатирани 
повреди, од кои во 19 случаи или 70,37% беа прифатени интервенциите на Народниот 
правобранител. Потоа следат претставките од областа на граѓанските состојби и други 
внатрешни работи каде беа констатирани исто така 27 повреди или 4,34%, од кои во 17 
случаи или 62,96% беа прифатени укажувањата на Народниот правобранител, потоа следат 
претставките од казнено-поправните и воспитно-поправните домови, недискриминација и 
соодветна и правична застапеност, здравствената заштита, имотно-правните односи итн.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТА

Oрганизацијата и делокругот на работата на Стручната служба е уредена во соглас-
ност со надлежностите на Народниот правобранител на Република Северна Македонија, 
утврдени во Уставот и Законот за народниот правобранител. Како внатрешни организациски 
единици ја сочинуваат 11 оддели, Тим на Националниот превентивен механизам, Народниот 
правобранител - механизам за граѓанска контрола, Народен правобранител - механизам 
за правата на децата и лицата со попреченост, Народен правобранител - национален 
известувач за трговија со луѓе и илегална миграција и 3-три одделенија.

Работата е организирана од централната канцеларија во Скопје и шест канцеларии 
низ внатрешноста, т.е. во, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип.

М Ж М ЖЖЖ М Ж М Ж М Ж
Избрани или именувани лицаИзбрани или именувани лицаИзбрани или именувани лица 5 5 5 5 10
Раководни работни местаРаководни работни местаРаководни работни места 10 13 101010 13 23
Нераководни работни местаНераководни работни местаНераководни работни места 18 35 12 28 6 7 53

Вкупно:Вкупно:Вкупно: 33 535353 27 46 6 7 86

Вработени по 
пол

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕСТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕСТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Вк
уп

ноВисоко 
образованиеобразованиеобразование

Вишо 
образование

Средно 
образование

Основно 
образование

Квалификациска, родова и етничка структура на вработените:

Со последниот Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систе-
матизација на работните места во Стручната служба, Тимот на националниот превентивен 
механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на Народниот правобранител, НПР 
бр. 1720/2 од 13.03.2019 година, предвидени се 155 работни места за извршување на 
работните должности, од кои до декември 2020 година пополнети се 86, вклучително и 
народниот правобранител чиј мандат истече на 16.12.2020.

Оваа година како последица на корона вирусот почина заменик-народен право-
бранител Елена Ѓорѓоноска - Маневска која раководеше со Подрачната канцеларија во 
Штип, од 2013 година. Со смртта на заменичката Канцеларијата остана да брои само две 
вработени лица, а вкупниот број на избрани и именувани лица во институцијата се намали 
на 10 , од кои 1 народен правобранител и 9 заменици.

Во извештајната година, во однос на административните службеници немаше нови 
вработувања, но по разни основи (исполнување на условот за старосна пензија, а дел со 
спогодбеното заминување) од Институцијата заминаа четири вработени лица (2 државени 
советници, 1 советник и 1 помлад соработник). 

КАДРОВСКА СОСТОЈБА
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Основниот буџет за Народниот правобранител за 2020 година помина низ два 
ребаланса со кои се намали за 6.278.000 денари и тоа од 88.333.000 на 82.055.000 денари, 
и беше за 2,36% поголем во споредба со Буџетот за 2019 година. 

И покрај рестриктивните околности за работа кои ја дефинираа годината, процентот 
на реализација на буџетот е 91,62, при што 73% од Буџетот на НП е реализиран за основни 
плати и придонеси за социјално осигурување, 26% за стоки и услуги 0,3% за трансфери 
и 0,3% за капитални расходи.

Народниот правобранител во извештајната година ја продолжи соработката со УНХЦР, 
која се состои од донација на средства потребни за работа и следење на состојбата на 
бегалците/мигрантите во државата. Преку оваа соработка, донираните средства од УНХЦР 
го надополнуваат основниот буџет на Институцијата во одреден износ кој наменски се 
користи за целите на проектот.
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Избрани или именувани лица 5 4 1 10
Раководни работни места 15 5 1 1 1 23
Нераководни работни места 22 23 1 2 2 1 2 53
Вкупно: 42 32 1 3 3 2 3 86
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401 Основни плати 41.250.000,0 39.270.878,0 1.979.122,0 95,20

402
Придонеси за социјално 
осигурување 15.253.000,0 15.251.399,0 1.601,0 99,99

40 Плати и надоместоци 56.503.000,0 54.522.277,0 1.980.723,0 96,49

420 Плати и дневни расходи 382.000,0 80.000,0 69.061,0 820 392.119,0 18,08 1,03

421 Комунални услуги 5.400.000,0 3.661.128,03.661.128,0 1.738.872,0 67,80

423 Материјали и алати 925.000,0 25.000,0 598.794,0598.794,0598.794,0 25.000 326.206,0 64,73 100,00

424
Поправка и тековно 
одржување 1.800.000,0 1.516.886,01.516.886,01.516.886,0 283.114,0 84,27

425 Договорни услуги 14.804.000,0 200.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 13.395.351,013.395.351,013.395.351,0 186.727 61.500 1.930.422,0 90,48 93,36 61,50

426 Други тековни расходи 800.000,0 575.076,0575.076,0575.076,0 0 224.924,0 71,88

42 Стоки и услуги 24.111.000,0 305.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 19.816.296,0 212.547212.547212.547 0 0 61.500 4.895.657,0 82,19 69,69 0,00 0,00 61,50

464 Разни трансфери 243.000,0 242.850,0 150,0 99,94

46 Вкупно трансфери 243.000,0 242.850,0 150,0 99,94

485
Вложувања и нефинанс. 
ср-ва 323.000,0 322.349,0 651,0 99,80

48
Вкупно за капитални 
расходи 323.000,0 322.349,0 651,0 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00

81.180.000,0 305.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 74.903.772,0 212.547 0 0 61.500 6.877.181,06.877.181,06.877.181,0 92,27 69,69 0,00 0,00 61,50ВКУПНО

ВКУПНО 82.055.000,0 75.177.819,0 91,62
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

УНХЦР буџетот, оформен преку две транши и преостанато салдо од 2019 година, исто 
така беше значително помал обем заради спомнатата намалена активност и движење на 
тимот на Народниот правобранител кој дејствува како НПМ. Планираната конференција 
чиј домаќин требаше да биде Народниот правобранител не се реализираше, и средствата 
се алоцираа и редуцираа во однос на првичниот план.

Финансиската поддршка беше дадена во износ од 1.247.017,00 и потрошена во 49%-
тен износ преку следење на одредбите на Законот за јавни набавки и склучените договори 
по тој основ, како и за лицето извршител на проектот и за експерти кои го придружуваа 
НПМ тимот при посетите. Остатокот од средствата останува расположлив за користење 
во 2021 година. Инаку, прикажано во проценти, 73% од реализираниот износ отпаѓа на 
ставката договорни услуги, 19% на материјали и алати, 7% на купување на опрема и 
машини и 1% за други тековни расходи.



Република Македонија
Народен правобранител

ул:„Македонија“ бр.19, 1000 Скопје, Македонија
тел: +389 2 3129335, факс: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


