
 
МИА интервју со Народниот правобранител на Република 
Македонија Иџет Мемети 
 

Скопје, 8 септември  

Господине Мемети, во текот на септември и октомври ќе биде спроведена 
кампањата „Отворени денови на Народниот правобранител”. Која е целта на 
кампањата и како е замислено нејзиното спроведување? 

- Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ и шведската Меѓународна агенција за развој - 
СИДА, од 11 септември до 24 октомври ќе спроведеме кампања под наслов 
„Отворени денови на Народниот правобранител„. Самиот наслов го дава одговорот 
на прашањето за целта - запознавање на граѓаните со надлежностите на 
институцијата Народен правобранител. 

Предвидено е да  општини, дел градски, дел рурални во кои преку непосреден 
контакт на граѓаните ќе им објаснуваме кои се во суштина нашите надлежности, во 
кои случаи и како да ни се обратат и за што се можеме да им помогнеме. 
Предвидено е во центарот на секоја општина да има штанд на кој ќе се делат 
промотивни материјали, а во попладневните часови ќе имаме и трибини на кои 
граѓаните ќе можат непосредно мене, како на Народен правобранител, на моите 
заменици или советници да ни поставуваат прашања. 

Сметам дека ваквите непосредни контакти се многу важни за граѓаните кои, често 
лутајќи низ лавиринтите на администрацијата, се обраќаат до Народниот 
правобранител,  кој го  гледаат како последна институција за спас, односно 
решавање на нивниот проблем, иако има случаи кога ние едноставно не сме 
надлежни.  

Но оваа кампања е многу важна и за нас како институција. Знаете, понекогаш е 
доволно некого само да сослушате и со тоа да му помогнете. Исто така би сакал да 
нагласам дека ние и во случаите кога констатираме дека немаме надлежност ги 
упатуваме граѓаните каде да се обратат за да си го решат проблемот. Ова од 
причина што заштитата на правата на граѓаните, за нас како институција, е од 
првостепено значење.  

Колку општини ќе бидат опфатени со кампањата? 

- Кампањата ќе биде спроведена во 15 општини избрани во соработка со замениците 
од шесте регионални канцеларии. Настојувавме тоа да се општини во кои сме 
поретко присустни со цел да им се доближиме на граѓаните.    

Дали досега сте имале искуство со вакви кампањи? 

-  Да, една кампања од ваков вид институцијата има спроведено во 2005 година 
непосредно по отворањето на шесте регионални канцеларии во: Битола, Кичево, 
Куманово, Струмица, Тетово и во Штип.  

Иако во таа кампања акцентот беше на укажување на граѓаните дека за да се 
обратат до Народниот правобранител нема да биде потребно да патуваат или да се 
јавуваат во канцеларијата во Скопје, туку дека ќе може да се обратат до 
регионалните канцеларии според местото на живеење, сепак и во таа пригода ние ги 



известувавме за нашите надлежности. Искуството од таа кампања за нас беше 
навистина позитивно, па оттука и идејата да направиме уште една кампања.  

Во оваа пригода би сакал да истакнам дека дополнителен мотив за оваа кампања е и 
отпочнатиот процес на децентрализација со кој голем дел од надлежностите од 
централната преминуваат во ингеренции на локалната власт. Оттука е многу важно 
за тоа да бидат информирани и граѓаните, но и локалните власти. 

 


