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Врз основа на член 43, став 2 од Законот за народниот правобранител 
(“Службен весник на РМ” бр. 60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 и 35/1018), 
Народниот правобранител, по добиена согласност од Собранието на 
Република Македонија, донесе: 

П Р А В И Л Н И К 

за изменување и дополнување на Правилникот за организација и 
делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на Националниот 
превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на 

Народниот правобранител 

 

Во Правилникот за организација и делокруг на работата на Стручната 
служба, Тимот на националниот превентивен механизам, Посебните 
одделенија и канцелариите на народниот правобранител бр. 01-805/1 од 
23.06.2017 година, и бр. 01-1264/1 од 26.04.2018 година се вршат следните 
изменување и дополнувања: 

Член 1 

Во Делот IV-3 насловот Оддел за заштита на правата на децата и на 
лицата со со посебни потреби се менува и гласи:  

Оддел за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост. 

Член 2 

Во членот 17 став 1 по алинејата 2 се додаваат девет нови алинеи, кои 
гласат: 

- Мониторирање на спроведувањето на Конвенцијата за правата на лица 
со инвалидност на ООН (Конвенцијата) и Факултативниот протокол; 

- Анализа, проучување и следење на прописите и компаративните права 
во врска со правата во Конвенцијата;  

- Следење на меѓународната регулатива и залагање за хармонизација на 
националните закони и други акти; 

- Поттикнување ратификација на меѓународни документи за лицата со 
попреченот, мониторирање на процесот, и иницирање на  постапки за 
донесување/изменување на законски и подзаконски акти, во согласност 
со начелата на Конвенцијата; 

- Подготвување и доставување на извештај до Меѓународниот комитет на 
ООН за имплементацијата и преземените мерки на државата, во 
контекст на правата од Конвенцијата  за правата на лица со 
инвалидност; 
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- Следење на спроведувањето на Националната стратегија за 
деинституционализиација (2018-2027), како и други релевантни јавни 
политики поврзани со правата на лицата со попреченост и подготвување 
извештаи со соодветни препораки за надлежните органи; 

-  Иницирање и предлагање ставови по прашања поврзани со 
надлежноста на Народниот правобранител како механизам за 
мониторинг  на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лица со 
инвалидност; 

- Преземање мерки и активности за промоција и подигање на свеста на 
лицата со попреченост за правата согласно Конвенцијата; 

- Комуникација и соработка со невладини организациии кои работат на 
ова поле и со меѓународни организации. 

Член 3 

Во членот 17  се додава нов став (2) кој гласи: 
Во работата на Одделот за заштита на правата на децата и на лицата со 

попреченост ќе учествуваат претставници на лицата со попреченост и на 
релевантни граѓански организации. За начинот на нивно ангажирање 
Народниот правобртанител склучува Меморандум за соработка, а правата и 
обврските на секое поединечно лице подетално се уредуваат со договор.  

 
                                                  Член 4 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се 

применува по добиената согласност од Собранието на Република Македонија. 
 

НПР бр. ____________ 
_________ 2018 година 
 
 
                                                            НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
                                                                        Иџет  Мемети 
 

 


