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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: 

ПРАВИЛНИК 

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Стручната служба, Тимот на националниот 

превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на 
народниот правобранител 

 

Во Правилникот за систематизација на работните места во Стручната 
служба, Тимот на националниот превентивен механизам, Посебните 
одделенија и канцелариите на народниот правобранител бр. 01-805/2 од 
23.06.2017 година и бр. 01-1264/2 од 26.04.2018 година се вршат следните 
изменување и дополнувања: 

Член 1 

Во членот 7 бројот 91-деведестиедно се заменува со бројот 99- 
деведесетидевет, бројот 133- стотриесетитри се заменува со бројот 141- 
сточетириесетиеден . 

Член 2 

Во членот 10 став 1 бројот 91-деведестиедно се заменува со бројот 99- 
деведесетидевет, бројот 133 - стотриесетитри се заменува со бројот 141- 
сточетириесетиеден, и бројот 126- стодваесетишест се заменува со бројот 134- 
стотриесет и четири. 

 Во табеларниот преглед на административни службеници од ставот 2 на 
овој член бројот 41 се заменува со бројот 42, бројот 24 со бројот 29, а бројот 12 
со бројот 14. 

Член 3 

Во делот III. РАБОТНИ МЕСТА И ЗВАЊА ВО НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ - ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И НА ЛИЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ, се додаваат три (3) нови работни места:  
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13-а Државен советник за мониторирање на имплементацијата на 
Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол 
кон конвенцијата.........................................................................................  1,  

14-а Советник за мониторирање на имплементацијата на Конвенцијата 
за правата на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол кон 
конвенцијата................................................................................................. 2,  

Член 4 

Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ , по работното место со реден број 13, се додава ново 
работно место под реден број 13-а Државен советник за мониторирање на 
имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност и 
Факултативниот протокол кон конвенцијата.................................... ...........1, 

- 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; 

- 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. 

Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС правни науки или социјална работа и социјална политика 
или дефектологија или заштита и помош на хендикепирани, најмалку 6 
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години работно искуство во струката, од кои две години во јавен сектор 
или граѓански сектор или во јавна служба во која се вршат работи од 
видот на јавни овластувања во согласност со закон и познавање на 
англиски јазик.  

По реден број 14 се додава ново работно место под реден број 14-а  
Советник за мониторирање на имплементацијата на Конвенцијата за правата 
на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол кон конвенцијата.......... 2, 

- 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; 

- 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. 

Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС, правни науки или социјална работа и социјална политика 
или дефектологија или заштита и помош на хендикепирани, најмалку 3 
години во јавен сектор или граѓански сектор или  во јавна служба во која 
се вршат работи од видот на јавни овластувања во согласност со закон  
и познавање на англиски јазик.  

 

Член 5 
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Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ , ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО КИЧЕВО се додава едно (1) ново работно место под реден број 75-а  

Советник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на 
сите други лица .................................... ............................................1, 

- самостојно извршува сложени работи и задачи во поглед на 
постапувањето по предметите и врши нивна стручно-аналитичка 
обработка; 

- по предметите постапува со повремени упатства и надзор од заменикот 
на народниот правобранител; 

- изготвува предлог-одлуки, барања, мислења, предлози, сугестии, 
забелешки, извештаи и презема други дејствија во врска со обработка на 
предметите; 

- прима странки на разговор; 
- ги следи и проучува прописите и компаративните права во врска со 

уредувањето на прашањата од областа во која работи и врши теоретски, 
компаративни и емпириски истражувања и анализи со позначајни 
институти и појави што се од влијание за оваа област; 

- учествува во изготвувањето на годишниот извештај на Народниот 
правобранител, другите анализи, информации и билтени; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред заменикот на народниот 
правобранител, генералниот секретар и народниот правобранител; 

- врши и други работи што ќе му бидат доверени во работа од народниот 
правобранител, заменикот на народниот правобранител и генералниот 
секретар. 
Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС, правни науки, најмалку 3 години во јавен сектор или 
граѓански сектор или  во јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања во согласност со закон .  

Член 6 

Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ, ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ШТИП  се додаваат две (2) нови работни места под реден број 82-а и 82-б 

Советник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на 
сите други лица .................................... .............................................................1, 

- самостојно извршува сложени работи и задачи во поглед на 
постапувањето по предметите и врши нивна стручно-аналитичка 
обработка; 
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- по предметите постапува со повремени упатства и надзор од заменикот 
на народниот правобранител; 

- изготвува предлог-одлуки, барања, мислења, предлози, сугестии, 
забелешки, извештаи и презема други дејствија во врска со обработка 
на предметите; 

- прима странки на разговор; 
- ги следи и проучува прописите и компаративните права во врска со 

уредувањето на прашањата од областа во која работи и врши 
теоретски, компаративни и емпириски истражувања и анализи со 
позначајни институти и појави што се од влијание за оваа област; 

- учествува во изготвувањето на годишниот извештај на Народниот 
правобранител, другите анализи, информации и билтени; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред заменикот на 
народниот правобранител, генералниот секретар и народниот 
правобранител; 

- врши и други работи што ќе му бидат доверени во работа од народниот 
правобранител, заменикот на народниот правобранител и генералниот 
секретар. 

 
Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС, правни науки, најмалку 3 години во јавен сектор или 
граѓански сектор или  во јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања во согласност со закон .  

 

Виш соработник за заштита на уставните и законските права на 
граѓаните и на сите други лица ....................................................................1 

- врши работи и задачи во поглед на постапувањето по предметите и 
нивна стручно-аналитичка обработка со упатства и надзор од заменикот 
на народниот правобранител; 

- врши прием на странки, изготвува службени белешки, присуствува и 
учествува на разговор со странки по барање на заменикот на народниот 
правобранител и за разговорот составува службена белешка, односно 
записник; 

- изготвува предлог-одлуки, барања, мислења, предлози, сугестии, 
забелешки, извештаи и презема други дејствија во врска со обработката 
на предметите; 

- по потреба ги проучува законите, прописите и другите општи акти од 
областа на заштитата на правата и слободите на граѓаните и врши 
теоретски, компаративни и емпириски истражувања и анализи со 
позначајни институти и појави; 
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- учествува во изготвувањето на годишниот извештај на Народниот 
правобранител и другите анализи, информации и билтени; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред народниот 
правобранител, заменикот на народниот правобранител и генералниот 
секретар; 

- врши и други работи што ќе му бидат доверени во работа од народниот 
правобранител, негов заменик и генералниот секретар; 

 
Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС, правни науки, најмалку 2 години во јавен сектор или 
граѓански сектор или  во јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања во согласност со закон .  

Член 7 

Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ , ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО СТРУМИЦА се додаваат две (2) нови работни места под реден број 85-а и 
85-б  

Советник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на 
сите други лица .................................... ................................................1, 

- самостојно извршува сложени работи и задачи во поглед на 
постапувањето по предметите и врши нивна стручно-аналитичка 
обработка; 

- по предметите постапува со повремени упатства и надзор од заменикот 
на народниот правобранител; 

- изготвува предлог-одлуки, барања, мислења, предлози, сугестии, 
забелешки, извештаи и презема други дејствија во врска со обработка на 
предметите; 

- прима странки на разговор; 
- ги следи и проучува прописите и компаративните права во врска со 

уредувањето на прашањата од областа во која работи и врши теоретски, 
компаративни и емпириски истражувања и анализи со позначајни 
институти и појави што се од влијание за оваа област; 

- учествува во изготвувањето на годишниот извештај на Народниот 
правобранител, другите анализи, информации и билтени; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред заменикот на народниот 
правобранител, генералниот секретар и народниот правобранител; 

- врши и други работи што ќе му бидат доверени во работа од народниот 
правобранител, заменикот на народниот правобранител и генералниот 
секретар. 
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Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС, правни науки, најмалку 3 години во јавен сектор или 
граѓански сектор или  во јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања во согласност со закон .  

Виш соработник за заштита на уставните и законските права на 
граѓаните и на сите други лица ..........................................................1 

- врши работи и задачи во поглед на постапувањето по предметите и 
нивна стручно-аналитичка обработка со упатства и надзор од заменикот 
на народниот правобранител; 

- врши прием на странки, изготвува службени белешки, присуствува и 
учествува на разговор со странки по барање на заменикот на народниот 
правобранител и за разговорот составува службена белешка, односно 
записник; 

- изготвува предлог-одлуки, барања, мислења, предлози, сугестии, 
забелешки, извештаи и презема други дејствија во врска со 
обработката на предметите; 

- по потреба ги проучува законите, прописите и другите општи акти од 
областа на заштитата на правата и слободите на граѓаните и врши 
теоретски, компаративни и емпириски истражувања и анализи со 
позначајни институти и појави; 

- учествува во изготвувањето на годишниот извештај на Народниот 
правобранител и другите анализи, информации и билтени; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред народниот 
правобранител, заменикот на народниот правобранител и генералниот 
секретар; 

- врши и други работи што ќе му бидат доверени во работа од народниот 
правобранител, негов заменик и генералниот секретар; 

 
Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС, правни науки, најмалку 2 години во јавен сектор или 
граѓански сектор или  во јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања во согласност со закон .  

Член 8 

Согласно извршените измени, во интегралниот текст на Правилникот за 
систематизација на работните  места  во Стручната служба, Тимот на 
националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и канцелариите 
на народниот правобранител, се вршат измени и на табеларниот преглед на 
работни места во Народниот правобранител како негов составен дел. 

Член 9 
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Низ целиот текст од Правилникот за систематизација на работните места 
во Стручната служба, Тимот на националниот превентивен механизам, 
Посебните одделенија и канцелариите на народниот правобранител, во делот 
Посебни услови зборовите „стекнати 300“ се заменуваат со зборовите 
„најмалку 240“, а зборовите „државната служба“ се заменуваат со зборовите 
„јавен сектор или граѓански сектор или во јавна служба во која се вршат работи 
од видот на јавни овластувања во согласност со закон “. 

Член 10 

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 

Прилог: 

- Табеларен преглед на работни места во Народниот правобранител  

 

 

 

                                                            НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
                                                                        Иџет Мемети 
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Образложение 

Со цел од нормативен аспект да се овозможи воспоставување на 
Народниот правобранител како механизам за мониторирање на 
имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност и 
Факултативниот протокол кон оваа конвенција односно заради 
операционализација на членот 33 од Конвенцијата за правата на лицата со 
инвалидност (Конвенцијата), Претседателот на Владата на Република 
Македонија и Владата на Република Македонија  со допис бр.08-1359/35 од 
09.07.2018 година препорачаа Народниот правобранител како независен орган, 
да го прифати овој механизам како дел од своите овластувања и 
организациска поставеност. 

Во таа насока, се увиде потребата актите за организација на работата и 
систематизација на работните места во Стручната служба, тимот на 
Националниот превентивен механизам, посебните одделенија и канцелариите 
на Народниот правобранител, да се усогласат согласно новиата надлежност на 
Народниот правобранител како механизам за мониторирање на 
спроведувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост 

Следствено на тоа, од Народниот правобраните преземени се дејства за 
усогласување на овие општи акти и тоа на начин што е изготвен Правилник 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 и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Стручната служба, Тимот на 
националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и канцелариите 
на народниот правобранител. 

Притоа, имајќи ја предвид ново добиената надлежност, во Стручната 
служба на Народниот правобранител, поточно во Одделот за заштита на 
правата на детето и правата на лицата со попреченост, за извршување на 
таквите работни должности, се систематизирани соодветни работни места, 
како основа за вработување и распоредување во Народниот правобранител, со 
опис на работите и работните задачи и условите за секое работно место. 

Покрај тоа, а со оглед на севкупно зголемената надлежност на 
Институцијата и потребата од адекватно распоредување на вработените во 
Стручната служба на народниот правобранител, извршено е и усогласување на 
бројот на систематизираните работни места, во сите внатрешни организациски 
единици, со што во иднина ќе се обезбеди во полн обем остварување на 
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надлежностите на Народниот правобранител утврдени во Уставот на 
Република Македонија и Законот за народниот правобранител. 

Со измените и дополнувањето на овој Правилник се врши проширување 
на капацитетите на Подрачната канцеларии на Народниот правобранител и тоа 
во Подраќната ланцеларија Кичево со дополнување на ново работно место-
Советник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на сите 
други лица, а во Подрачните канцеларии во Штип и Струмица, се дополнуваат 
со работните места - Советник за заштита на уставните и законските права на 
граѓаните и на сите други лица и Виш соработник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите други лица. 

Исто така, се врши терминолошко усогласување со Законот за 
национална рамка на квалификации („Службен весник на РМ“ бр. 137/2013 и 
30/2016), во однос на бројот на кредити кои се стекнуваат од нивоа и поднивоа 
на квалификациите во Македонската рамка на квалификации и споредливост 
со нивоата на Европската рамка на квалификации. Конкретно во делот 
Посебни услови за систематизираните работни места во Стручната служба, 
Тимот на националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и 
канцелариите на народниот правобранител, зборовите „стекнати 300“ се 
заменуваат со зборовите „најмалку 240“. Воедно, се создава можност за 
вработување во институцијата Народен правобранител покрај на лица од јавен 
сектор или граѓански сектор и на лица во јавна служба во која се вршат работи 
од видот на јавни овластувања во согласност со закон “. 


