
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 



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, се 

вршат следните изменување и дополнувања: 

 

Член 1 

Во членот 1, по зборовите „Тимот на националниот првентивен механизам“ се 

додаваат зборовите „Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола“. 

 

Член 2 

Во членот 4, по зборовите „Тимот на националниот првентивен механизам“ се 

додаваат зборовите „Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола“. 

 

Член 3 

Во членот 6, став 1, по зборовите „Тимот на националниот првентивен 

механизам“ се додаваат зборовите „Народниот правобранител – механизам за 

граѓанска контрола“. 



По ТОЧКА 2. ТИМ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ, се 

додава нова точка: 2А. НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ – МЕХАНИЗАМ ЗА 

ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА 

 

Член 4 

Во членот 10, став 1 по зборовите „Тимот за превенција од тортура и друг вид на 

свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или казнување- Национален 

превентивен механизам (НПМ), се додаваат зборовите „Народниот правобранител – 

механизам за граѓанска контрола“. 

Член 5 

По член 25 се додава нов наслов: VA. Народниот правобранител – механизам 

за граѓанска контрола и нов член 25а, кој гласи: 

Член 25а 

Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола ги презема 

следние дејствија и мерки: 

- обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, нивните права и 

презентирање на нивните интереси во сите постапки, кои се водат во органите на 

државната управа, како и постапки пред обвинителството и судовите преку ефикасно 

и транспарентно истражување на постапувањето од страна на лица со полициски 

овластувања и припадници на затворската полиција за кривични дела при вршењето 

на службено дејствие и за кривични дела извршени вон службата со употреба на 

серизозна закана, сила или средства за присилба што за последица има смрт, тешка 

телесна повреда, телесна повреда, противправно лишување од слобода, мачење и 

друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување, доколку со закон 

е предвидено кривично гонење по службена должност, 

- следење и мониторирање на начинот на постапување на сите инволвирани 

органи, организации и поединци, 

- разгледување на сите списи на внатрешните полициски истраги и на другите 

внатрешни истраги спроведени од соодветен орган, со право на увид во предметите, 

пристап кон сите релевантни документи (медицинска документација, изјави на жртвите 

и сведоците, како и на сторителите и сл), обезбедување на материјални и вербални 

докази, спроведување на сопствени интервјуа со жртвите , сведоците и сторителите, 

- посети во органите, организациите, установите инволвирани во случаите и 

иницирање ревизија на постапката пред надлежниот орган и Јавното обвинителство, 

- правна поддршка на жртвите и нивните семејства, 

- рано предупредување за одделни службеници, 



- проактивно идентификување и адресирање на системските проблеми и 

- други мерки и дејствија со цел поефикасна и целосна истрага и заштита на 

жртвата. 

 

Член 6 

Во членот 29, по зборовите „Тимот на националниот првентивен механизам“ се 

додаваат зборовите „Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола“. 

 

Член 7 

Во членот 30, по зборовите „Тимот на националниот првентивен механизам“ се 

додаваат зборовите „Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола“. 

 

Член 8 

Согласно извршените измени, во интегралниот текст на Правилникот за 

организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на националниот 

превентивен механизам, Посебните одделенија и канцелариите на народниот 

правобранител, се вршат измени и на органограмот како негов составен дел. 

 

Член 9 

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: 

- органограм  

                                                            НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
                                                                        Иџет  Мемети 
 

  



Заменик на НП - Oддел за 
заштита на уставните и 

законските права на граѓаните и 
на сите други лица - „Право на 

работа, еколошки права и права 
на корисници на услуги“

Тим на Националниот 
превентивен механизам 

(НПМ)

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Заменик на НП-
канцеларија во Куманово

Заменик на НП-
канцеларија во Кичево

Заменик на НП-
канцеларија во Штип

СТРУЧНА СЛУЖБА

Заменик на НП - Oддел за 
заштита на уставните и 

законските права на граѓаните и 
на сите други лица - „Граѓански 

слободи иправа и правана 
припадниците на заедниците“

Заменик на НП - Oддел за 
заштита на уставните и 

законските права на граѓаните и 
на сите други лица - „Права од 
социјална заштита и социјална 

сигурност“

Заменик на НП - Oддел за 
заштита на уставните и 

законските права на граѓаните и 
на сите други лица - „Економски 

права и уредување и 
хуманизација на простор“

Oддел за заштита на 
уставните и законските права 
на граѓаните и на сите други 

лица

Oддел за координација на 
работата на НП

Oддел за чoвечки ресурси

Oддел за односи со јавноста

Oддел за мeѓународна 
соработка

Заменик на НП-
канцеларија во Тетово

Oддел за промовирање на 
човековите слободи и права

Оддел за заштита на 
правата на децата и на 

лицата со посебни потреби

Oддел за зaштита од 
дискриминација и правична и 

соодветна застапеност на 
граѓаните

Заменик на НП-
канцеларија во Битола

Oддел за општи и заеднички 
работи

Народен правобранител-
Механизам за граѓанска 

контрола

Заменик на НП-
канцеларија во Струмица

Одделение за 
финансиски прашања

Одделение за внатрешна 
ревизија

Одделение 
заспроведување на 

проекти финансирани од 
ИПА фондови

Оддел за следење на 
состојбите на почитувањето 
и заштитата на уставните и 

законските права на 
граѓаните, за анализа на 

прописите и за дејствување 
на НП како пријател на судот
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