
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

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, се 

вршат следните изменување и дополнувања: 

 

Член 1 

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

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

 

Член 2 

Во членот 5, по зборовите „Тимот на националниот превентивен механизам“ се 

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

 

Член 3 

Членот 7, се менува и гласи:  

За извршување на работните должности  во Стручната служба, Тимот на 

националниот превентивен механизам, Народниот правобранител – механизам за 

граѓанска контрола, Посебните одделенија и канцелариите на народниот 



правобранител, се утврдуваат 91-деведесетиедно работно место, по реден број и со 

опис на работните места, за вкупно 133-стотриесетитри извршители. 

 

Член 4 

Во членот 8, по зборовите „Тимот на националниот превентивен механизам“ се 

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

 

Член 5 

Во членот 9, по зборовите „Тимот на националниот превентивен механизам“ се 

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

 

Член 6 

Членот 10, став 1, се менува и гласи:  

Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 91-деведесетиедно работно 

место, за 133-стотриесетитри извршители, распоредени по организациски единици 

согласно Правилникот за организација и делокруг на работата на Стручната служба, 

Тимот на националниот превентивен механизам, посебните одделенија и 

Канцелариите на Народниот правобранител. Со статус на административни 

службеници се 126-стодваесетишест извршители, а со статус на помошно-технички 

лица 7-седум извршители, од кои пополнети се 45 работни места, со вкупно 63 

извршители и тоа 58 административни службеници и 5 помошно-технички лица. 

Во табеларниот преглед на административни службеници: бројот на државни 

советници „35“ се заменува со бројот „41“, бројот на советници „15“, се заменува со 

бројот „24“, бројот на соработници „8“, се заменува со бројот „9“ и бројот на помлади 

соработници „“13“, се заменува со „18“. 

 

Член 7 

Во членот 14, по зборовите „Тимот на националниот превентивен механизам“ се 

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

 

 



Член 8 

Во делот III. РАБОТНИ МЕСТА И ЗВАЊА ВО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ - 

ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИТЕ И ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ И НА СИТЕ 

ДРУГИ ЛИЦА, работно место под реден број 2. Државен советник за граѓански слободи 

и права: „бројот 5“ се заменува со „бројот 6“, работно место под реден број 3. Државен 

советник за права од социјална заштита и социјална сигурност: „бројот 3“, се заменува 

со „бројот 4“, работно место под реден број 4. Државен советник за економски права и 

уредување и хуманизација на простор: „бројот 3“, се заменува со „бројот 5“, работно 

место под реден број: 5. Државен советник за право на работа, еколошки права и права 

на корисници на услуги: „бројот 4“, се заменува со „бројот 5“, работно место под реден 

број: 6. Советник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на сите 

други лица: „бројот 2“, се заменува со бројот „8“ и работно место под реден број: 9. 

Помлад соработник за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на сите 

други лица: „бројот 5“, се заменува со бројот „10“. 

Член 9 

Во делот III. РАБОТНИ МЕСТА И ЗВАЊА ВО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

по „ТИМ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ“, се додава нов дел со 

наслов „НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА“, со 

следните работни места: 

54А. Државен советник за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, 

нивните права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при  

истражување на постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и 

припадници на затворската полиција ................................................................... 1 

54Б. Советник за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, нивните 

права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при  истражување на 

постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и припадници на 

затворската полиција ............................................................................................. 2 

54В. Соработник за за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, 

нивните права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при  

истражување на постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и 

припадници на затворската полиција ................................................................... 1 

 

Член 10 

Во делот III. РАБОТНИ МЕСТА И ЗВАЊА ВО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ - 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, по работното место бр. 55 раководител 

на одделението за финаниски прашања, се додава ново работно место:  55А. Советник 

за финансиски прашања ........................................................................................ 1 



Член 11 

Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ  - ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИТЕ И ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА НА 

ГРАЃАНИТЕ И НА СИТЕ ДРУГИ ЛИЦА, работно место со реден број 2. Државен советник 

за граѓански слободи и права „бројот 5“ се заменува со „бројот 6“, работно место со 

реден број 3. Државен советник за права од социјална заштита и социјална сигурност 

„бројот 3“ се заменува со „бројот 4“, работно место со реден број 4. Државен советник 

економски права и уредување и хуманизација на простор „бројот 3“ се заменува со 

„бројот 5“, работно место со реден број 5. Државен советник за право на работа, 

еколошки права и права на корисници на услуги  „бројот 4“ се заменува со „бројот 5“, 

работно место со реден број 6. Советник за заштита на уставните и законските права 

на граѓаните и на сите други лица „бројот 2“ се заменува со „бројот 8“ и работно место 

со реден број 9. Помлад соработник за заштита на уставните и законските права на 

граѓаните и на сите други лица „бројот 5“ се заменува со „бројот 10“. 

 

Член 12 

Во делот IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ , по работното место со реден број 54, се додава нов дел со наслов 

„НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА“, со 

следните работни места: 

54А. Државен советник за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, 

нивните права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при истражување 

на постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и припадници на 

затворската полиција ............................................................................................. 1 

- непосредно извршува најсложени работи и задачи од надлежност на 

Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола и е носител на 

одговорност за законито и квалитетно работење во рамките на овластувањата; 

- обезбедува 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; 

- презема дејства и мерки за следење и мониторирање на начинот на 

постапување на сите инволвирани органи, организации и поединци; 



- ги разгледува сите списи на внатрешните полициски истраги и на другите 

внатрешни истраги спроведени од соодветен орган, врши увид во предметите, 

обезбедува материјални и вербални докази со пристап кон сите релевантни документи 

(медицинска документација, изјави на жртвите и сведоците, како и на сторителите и 

сл), спроведува сопствени интервјуа со жртвите , сведоците и сторителите; 

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

и ининицира ревизија на постапката пред надлежниот орган и Јавното обвинителство; 

- дава правна поддршка на жртвите и нивните семејства и презема други мерки 

и дејствија со цел поефикасна и целосна истрага и заштита на жртвата; 

- презема активности за рано предупредување за одделни службеници; 

- се грижи за проактивно идентификување и адресирање на системските 

проблеми; 

- подготвува извештаи со соодветни препораки за надлежните органи; 

- комуницира и соработува со невладини организациии инволвирани во 

случаите и со странски меѓународни организации; 

- иницира и предлага ставови по прашања поврзани со надлежноста на 

Народниот правобранител механизам за граѓанска контрола; 

- ги проучува и следи прописите и компаративните права од областа на на 

Народниот правобранител механизам за граѓанска контрола; 

- за сите дејства што ги презема непосредно се консултира и повратно го 

известува нартодниот правобранител и 

- непосредно е одговорен за својата работа пред народниот правобранител; 

Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС, правни 

науки или фундаментални медицински науки или психијатрија или психологија или социологија 

или безбедност, најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои две години во 

државната служба или граѓански сектор и познавање англиски јазик.  

 

54Б. Советник за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, нивните 

права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при  истражување на 

постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и припадници на 

затворската полиција ............................................................................................. 2 

 



- самостојно извршува сложени работи и задачи од надлежност на Народниот 

правобранител - механизам за граѓанска контрола; 

- обезбедува 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; 

- презема дејства и мерки за следење и мониторирање на начинот на 

постапување на сите инволвирани органи, организации и поединци; 

- ги разгледува сите списи на внатрешните полициски истраги и на другите 

внатрешни истраги спроведени од соодветен орган, врши увид во предметите, 

обезбедува материјални и вербални докази со пристап кон сите релевантни документи 

(медицинска документација, изјави на жртвите и сведоците, како и на сторителите и 

сл), спроведува сопствени интервјуа со жртвите , сведоците и сторителите; 

- врши посети во органите, организациите, установите инволвирани во 

случаите и ининицира ревизија на постапката пред надлежниот орган и Јавното 

обвинителство; 

- дава правна поддршка на жртвите и нивните семејства и презема други 

мерки и дејствија со цел поефикасна и целосна истрага и заштита на жртвата; 

- презема активности за рано предупредување за одделни службеници; 

- се грижи за проактивно идентификување и адресирање на системските 

проблеми; 

- подготвува извештаи со соодветни препораки за надлежните органи; 

- комуницира и соработува со невладини организациии инволвирани во 

случаите и со странски меѓународни организации; 

- иницира и предлага ставови по прашања поврзани со надлежноста на 

Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола; 

- ги проучува и следи прописите и компаративните права од областа на на 

Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола; 



- непосредно е одговорен за својата работа пред  народниот правобранител и 

државниот советник во организационата единица; 

Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати 240 кредити според ЕКТС, правни 

науки или фундаментални медицински науки или психијатрија или психологија или социологија 

или безбедност, најмалку 3 години работно искуство во струката и познавање англиски јазик.  

 

54В. Соработник за за обезбедување поддршка и заштита на жртвата/ите, 

нивните права и презентирање на нивните интереси во сите постапки при  

истражување на постапувањето од страна на лица со полициски овластувања и 

припадници на затворската полиција ........................................................................ 1 

- извршува поедноставни работи и задачи од надлежност на Народниот 

правобранител - механизам за граѓанска контрола што со распоредот за работа му ги 

определува народниот правобранител; 

- учествува во 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; 

- учествува во преземање дејства и мерки за следење и мониторирање на 

начинот на постапување на сите инволвирани органи, организации и поединци; 

- ги разгледува сите списи на внатрешните полициски истраги и на другите 

внатрешни истраги спроведени од соодветен орган, врши увид во предметите, 

обезбедува материјални и вербални докази со пристап кон сите релевантни документи 

(медицинска документација, изјави на жртвите и сведоците, како и на сторителите и 

сл), спроведува сопствени интервјуа со жртвите , сведоците и сторителите; 

- врши посети во органите, организациите, установите инволвирани во 

случаите и ининицира ревизија на постапката пред надлежниот орган и Јавното 

обвинителство; 

- по упаства од народниот правобранител и државниот советник дава правна 

поддршка на жртвите и нивните семејства и презема други мерки и дејствија со цел 

поефикасна и целосна истрага и заштита на жртвата; 



- презема активности за рано предупредување за одделни службеници; 

- се грижи за проактивно идентификување и адресирање на системските 

проблеми; 

- учествува во подготвување извештаи со соодветни препораки за надлежните 

органи; 

- комуницира и соработува со невладини организациии инволвирани во 

случаите и со странски меѓународни организации; 

- ги проучува и следи прописите и компаративните права од областа на на 

Народниот правобранител механизам за граѓанска контрола; 

- непосредно е одговорен за својата работа пред народниот правобранител и 

државниот советник во организациската единица. 

Посебни услови: завршен VII/1 степен или стекнати 180 кредити според ЕКТС, правни 

науки или фундаментални медицински науки или психијатрија или психологија или социологија 

или безбедност, најмалку 2 години работно искуство во струката и познавање англиски јазик.  

 

Член 13 

Во делот: IV. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, по работното место бр. 

55 раководител на одделението за финаниски прашања, се додава ново работно 

место: 

55А. Советник за финансиски прашања ........................................................ 1 

- подготовка на буџетот на народниот правобранител и негова измена и 

дополнување, извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското 

управување и контрола, завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на 

буџетот на народниот правобранител, основните финансиски извештаи (биланс на 

состојба, биланс на приходите и расходите, консолидиран биланс на капиталниот имот, 

биланс на задолжување и белешки/образложение кон финансиските извештаи, 

стратешкиот план на народниот правобранител и негово измена и дополнување; 

- следење на извршувањето на буџетот на народниот правобранител, 

изготвување информации и извештаи за извршувањето на буџетот, следење и 



примена на законската регулатива од областа на буџетското работење, финансиската 

контрола, сметководственото, материјалното и финансиското работење; 

- изготвување годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот 

на народниот правобранител; 

- дава мислење по предлог на актите што ги изготвуваат другите 

организациски единици во народниот правобранител и предлог актите на други 

субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на 

народниот правобранител; 

- подготовка на извештај за реализирани програми, проекти и договори, како и 

планирани и потрошени средства по ставки (споредбен табеларен приказ); 

- секојдневно водење благајнички работи и трезор, пресметка и исплата на 

платите на вработените во народниот правобранител, исплата по сметководствена 

документација, целокупна контрола на сметководствената документација по 

извршувањето на плаќањето; 

- подготовка на записници и извештаи за извршените контроли, вршење 

проценки на ризик на процесите на финансиското управување и контрола, вршење 

самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, 

врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените 

самопроценки; 

- математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената 

документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за 

проверки; 

- сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните 

средства на народниот правобранител; 

- за својата работа одговара пред раководителот на Одделението за 

финансиски прашања. 

Посебни услови: завршен VII/1 или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, 

економски науки или организациони науки и управување (менаџмент) и најмалку три години 

работно искуство  во струката   



Член 14 

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 15 

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 
 

  



 

Образложение 

 

Со цел од нормативен аспект да се овозможи воспоставување на Народниот 

правобранител како механизам за граѓанска контрола, кој обезбедува поддршка и 

заштита на жртвата/ите, нивните права и презентирање на нивните интереси во сите 

постапки при  истражување на постапувањето од страна на лица со полициски 

овластувања и припадници на затворската полиција од Собранието на Република 

Македонија донесени се измени и дополнувања на Законот за народниот 

правобранител, објавени во „Службен весник на РМ“ бр. 35/2018  од 23 февруари 2018 

година, а кои влегоа во сила осмиот ден од денот на објавувањето. 

Во таа насока, 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, 

предвидено е да се усогласат со одредбите на овој Закон, во рок од три месеци од 

денот на неговото влегување во сила. 

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 ги предвид ново добиените надлежности, во Стручната служба 

на Народниот правобранител, предвидена е нова организациска единица „Народниот 

правобранител – механизам за граѓанска контрола“, во која 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 надлежностите на Народниот 

правобранител утврдени во Уставот на Република Македонија и Законот за народниот 

правобранител. 

 



ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИ МЕСТА 
 

Реден број  Назив на работно место Број на 
извршители 

1  Генерален Секретар 1 
Оддел за заштита на уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица 

2  Државен советник за граѓански слободи и 
права 

6 

3  Државен советник за права од социјална 
заштита и социјална сигурност 

4 

4  Државен советник за економски права и 
уредување и хуманизација на простор 

5 

5  Државен советник за права на работа, 
еколошки права и права на корисници на 
услуги 

5 

6  Советник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

8 

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

1 

8  Соработник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

4 

9  Помлад соработник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

10 

Оддел за промовирање на човековите слободи и права 
10  Државен советник за промовирање на 

човековите слободи и права 
1 

11  Советник за промовирање на човековите 
слободи и права 

1 

12  Виш соработник за промовирање на 
човековите слободи и права 

1 

Оддел за заштита на правата на децата и на лицата со посебни потреби 
13  Државен советник за заштита на правата 

на децата и на лицата со посебни потреби 
1 

14  Советник  за заштита на правата на 
децата и на лицата со посебни потреби 

1 

15  Помлад соработник за заштита на правата 
на децата и на лицата со посебни потреби 

1 

Оддел за заштита од дискриминација и правична и соодветна застапеност 
16  Државен советник за заштита на граѓаните 

од дискриминација и правична и 
соодветна застапеност 

1 

17  Советник за заштита на граѓаните од 
дискриминација и правична и соодветна 
застапеност 

1 

18  Соработник за заштита на граѓаните од 
дискриминација и правична и соодветна 
застапеност 

1 

19  Помлад соработник за заштита на 
граѓаните од дискриминација и правична и                    
соодветна застапеност 

1 



Оддел за следење на состојбите на почитувањето и заштитата на уставните и 
законските права на граѓаните, за анализа на прописите и за дејствување на 

народниот правобранител како пријател на судот 
 

20  Државен советник за следење на 
состојбите на почитувањето и заштитата 
на уставните и законските права на 
граѓаните 

1 

21  Државен советник за анализа на 
прописите 

1 

22  Државен советник за дејствување на 
Народниот правобранител како пријател 
на судот 

1 

23  Советник за дејствување на Народниот 
правобранител како пријател на судот 

2 

Оддел за координација на работата на народниот правобранител 
24  Државен советник за координација на 

работата на Народниот правобранител 
1 

25  Советник за координација на работата на 
Народниот правобранител 

1 

26  Помлад соработник за координација на 
работата на Народниот правобранител 

1 

27  Самостоен референт-технички секретар 
на Народниот правобранител 

1 

28  Возач на Народниот правобранител 1 
Оддел за човечки ресурси 

29  Државен советник за човечки ресурси 1 
30  Советник за човечки ресурси 1 
31  Референт за човечки ресурси 1 

Оддел за односи со јавноста 
32  Државен советник за односи со јавноста 1 
33  Државен советник за информатички 

технологии 
1 

34  Советник за односи со јавноста 1 
35  Виш соработник за информатика и 

статистика 
1 

36  Референт за односи со јавноста 1 
Оддел за меѓународна соработка 

37  Државен советник за меѓународна 
соработка 

1 

38  Советник за меѓународна соработка 1 
39  Самостоен референт за меѓународна 

соработка 
1 

Оддел за општи и административни работи 
40  Раководител на одделот за општи и 

заеднички работи 
1 

41  Виш соработник – лектор 1 
42  Виш соработник – преведувач од 

албански јазик 
2 

43  Виш соработник – преведувач од англиски 
јазик 

1 



44  Самостоен референт уписничар/архивар 1 
45  Референт-технички секретар на заменик 

народен правобранител 
2 

46  Помлад референт уписничар/архивар 1 
47  Возач во стручната служба 1 
48  Пријавувач-портир/телефонист 1 
49  Домаќин/доставувач на пошта 1 
50  Работник за послуга 1 
51  Работник за одржување хигиена 1 

Тим на Националниот превентивен механизам 

52  Државен советник за превенција од 
тортура и друг вид на свирепо, нечовечко 
постапување или казнување 

1 

53  Советник за превенција од тортура и друг 
вид на свирепо, нечовечко постапување 
или казнување 

2 

54  Соработник за превенција од тортура и 
друг вид на свирепо, нечовечко                
постапување или казнување 

1 

Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола 

54А  Државен советник за обезбедување 
поддршка и заштита на жртвата/ите, 
нивните права и презентирање на нивните 
интереси во сите постапки при 
истражување на постапувањето од страна 
на лица со полициски овластувања и 
припадници на затворската полиција          

1 

54Б  Советник за обезбедување поддршка и 
заштита на жртвата/ите, нивните права и 
презентирање на нивните интереси во 
сите постапки при истражување на 
постапувањето од страна на лица со 
полициски овластувања и припадници на 
затворската полиција          

2 

54В  Соработник за обезбедување поддршка и 
заштита на жртвата/ите, нивните права и 
презентирање на нивните интереси во 
сите постапки при истражување на 
постапувањето од страна на лица со 
полициски овластувања и припадници на 
затворската полиција          

1 

Одделение за финансиски прашања 
55  Раководител на одделението за 

финансиски прашања 
1 

55A  Советник за финансиски прашања 1 
56  Помлад соработник за јавни набавки 1 
57  Помлад соработник за финансиски 

прашања 
1 

58  Самостоен референт – благајник 1 
Одделение за внатрешна ревизија 

59  Раководител на Одделението за 
внатрешна ревизија 

1 



60  Соработник – внатрешен ревизор 1 
61  Помлад соработник – Ревизор на обука 1 

Одделение за спроведување проекти финансирани од ипа фондови 
62  Државен советник за спроведување 

проекти финансирани од ИПА фондови 
1 

63  Помлад соработник за спроведување 
проекти финансирани од ИПА фондови 

1 

64  Самостоен референт за спроведување 
проекти финансирани од ИПА фондови 

1 

Канцеларија на Народен правобранител во Тетово 

65  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

1 

66  Советник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

1 

67  Виш соработник – преведувач од 
албански 

1 

68  Помлад соработник за заштита на 
уставните и законските права на 
гражаните и на сите други лица 

1 

69  Помлад референт-уписничар/архивар 1 
70  Возач 1 

Канцеларија на Народен правобранител во Куманово 

71  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

1 

72  Советник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

1 

73  Виш соработник-преведувач од албански 
јазик 

1 

74  Помлад референт-уписничар/архивар 1 
Канцеларија на Народен правобранител во Кичево 

75  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

1 

76  Виш соработник-преведувач од албански 
јазик 

1 

77  Помлад референт-уписничар/архивар 2 
Канцеларија на Народен правобранител во Битола 

78  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

2 

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

1 

80  Виш соработник-преведувач од албански 
јазик 

1 

81  Помлад референт-уписничар/архивар 2 



 

 

 

Канцеларија на Народен правобранител во Штип 

82  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

1 

83  Соработник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

1 

84  Помлад референт-уписничар/архивар 1 
Канцеларија на Народен правобранител во Струмица 

85  Државен советник за заштита на 
уставните и законските права на граѓаните 
и на сите други лица 

1 

86  Соработник за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните и на сите 
други лица 

1 

87  Помлад референт-уписничар/архивар 1 




