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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2209. 

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
5.7.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за ди-
ректни плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2011, 42/2011, 52/2011 и 77/2011) во член 2 став 
2 во точка 5) алинеја 3 бројот „90.000,00“ се заменува 
со бројот „150.000,00“ и по точката 39) се додава точка 
40) која гласи: „За директни плаќања за произведени 
домати и краставици на отворено и во пластеници, про-
дадени во периодот од 1.6 до 30.6.2011 година. 

 Стр. 
2224. Одлука за определување на бројот на 

кандидатите кои се запишуваат на 
Воената aкадемија „Генерал Михаило 
Апостолски“, Скопје во студиската 
учебна 2011/2012 година, чие образо-
вание се финансира од Буџетот на Ре-
публика Македонија………………….. 8

2225. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Градот Скопје.................................... 8

2226. Програма  за изменување и дополну-
вање на Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството за 2011 
година..................................................... 9

2227. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот и 
постапката за наплата и пренос на на-
платената премија од страна на осигу-
рително брокерските друштва.............. 9

2228. Деловник за работа на Народниот 
правобранител........................................ 10

 Огласен дел........................................... 1-44
 

 
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските 

стопанства кои имаат засадена површина со градинар-
ски култури и тоа домати и краставици на отворено 
и/или во пластеници. 

- Остварена продажба во периодот од 1.6. до 
30.6.2011 година и тоа кај правни лица кои се реги-
стрирани за вршење на трговија со земјоделски произ-
води и запишани во Регистарот на откупувачи на зем-
јоделски производи што се води во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, со доставу-
вање на доказ-откупни белешки.   

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 
ден/кг.“ 

2. Во член 4 по точката 5) се додава нова точка 6) 
која гласи: „За точката 40) крајниот рок за поднесува-
ње на барања е 31.8.2011 година“.   

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.                  

 
     Бр.51-3599/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2210. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, место викано 
Чифлик, на КП 1287 дел 2 за КО Ќојлија, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна 
површина во 383м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Чифлик, на КП 1287 дел 2 за КО Ќојлија, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Чифлик, на КП 1287 дел 2 за КО Ќојлија, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина во 26м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Чифлик, на КП 1287 дел 2 за КО Ќојлија, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 494м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 1632м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 3, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 247м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 4, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 1632м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 5, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 24м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 6, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 103м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 7, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 38м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 7, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но, место викано Каскалица, на КП 446 дел 2 за КО 
Ржаничино, број на зграда 7, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна повр-
шина во 26м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-2121/32                     Заменик на претседателoт 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2211. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, место викано Го-
леми Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО Ќојлија, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
6м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 124м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 316м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 314м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 384м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 142м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 7, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 149м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 8, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 17м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 9, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 740м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 9, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 756м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 10, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 740м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 10, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 756м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 11, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 1770м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 12, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 1770м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 13, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 20м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 14, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 26м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 17, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 138м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 18, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 482м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ќојлија, 
место викано Големи Ниви, на КП 1271 дел 1 за КО 
Ќојлија, број на зграда 19, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 1010м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-2121/34                     Заменик на претседателoт 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2212. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Тетово, место викано ул.Љ 
Божиновски, на КП 1620 за КО Тетово 1, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 86м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Тетово, 
место викано ул.„Љ Божиновски“, на КП 1620 за КО 
Тетово 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 335м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Тетово, 
место викано ул.„Љ Божиновски“, на КП 1620 за КО 
Тетово 1, број на зграда 10, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна 
површина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Тетово, 
место викано ул.„Љ Божиновски“, на КП 1620 за КО 
Тетово 1, број на зграда 12, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна 
површина во 18м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Тетово, 
место викано ул.„Љ Божиновски“, на КП 1620 за КО 
Тетово 1, број на зграда 14, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна 
површина во 18м2, во корист на Република Македонија 
во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-2121/41                    Заменик на претседателoт 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2213. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Сретеново, на КП 202 за 
КО Сретеново, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 224м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сретено-
во, на КП 202 за КО Сретеново, број на зграда 2, наме-
на на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина во 37м2, во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-2121/46                      Заменик на претседателoт 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2214. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ПРАВДА-БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда-Биро за судски вештаче-
ња бр. 07-1587/2 од 2.6.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3277/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                 на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2215. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-1580/3 
од 2.6.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3278/1                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                      Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2216. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда-Управа за извршување на 
санкции бр. 07-1326/4 од 26.5.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3280/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                 на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

2217. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.7.2011 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ СЕ ДО-
ДЕЛУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ 
ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО,  
ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА 

АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Согласно „Одлуката за доделување средства за 

постдипломски студии „Габриела Коневска Трајков-
ска“ во странство од областа на правото, економијата и 
политиките на ЕУ за академската 2011/2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37 од 
24.3.2011 година), стипендии им се доделуваат на след-
ниве седум кандидати: 

1. Маја Пињо, 
2. Јасна Петрова, 
3. Елена Митревска, 
4. Тамара Витларова, 
5. Марко Јосифовски, 
6. Елена Ѓореска, 
7. Анастасија Стефаноска. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр.51-3400/1                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2218. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.7.2011 година до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГА-
БРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ВО СТРАН-
СТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА  
И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА  АКАДЕМСКАТА 

2011/2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во „Одлуката за доделување средства за постдип-

ломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ во 
странство од областа на правото, економијата и полити-
ките на ЕУ за академската 2011/2012 година“ („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/2011) во членот 
1, во ставот 1 износот „7.000.000,00“ се заменува со из-
носот „7.870.000,00“.  
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Член 2 
Во членот 12 во ставовите 1 и 2  зборовите: „3 (три) 

години“ се заменуваат зборовите: „5 (пет) години“. 
 

Член 3 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр.51-3400/2                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2219. 

Врз основа на член 227 став 5 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.7.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-
КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за изменување и дополнување на Тарифникот за утвр-
дување на висината на надоместоците што ги наплату-
ва Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија бр.03-1629/1 од 1.7.2011 година, донесен од 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 1.7.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
     Бр.51-3409/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2220. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА 
ОБУКА-РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МЕЃУНА-
РОДНО ХУМАНИТАРНО И ВОЕНО ПРАВО ВО СА-
РАЕВО, ВО РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
1. За учество на обука -регионален натпревар по 

Меѓународно хуманитарно и воено право на универзи-
тетите од земјите на Централна и Југо-Источна Европа 

(во натамошниот текст: обуката), која ќе се одржи во 
Сараево, во Република Босна и Херцеговина во перио-
дот од 16.11.2011 година до 20.11.2011 година, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија, 
во состав од четири припадници и тоа: еден воен старе-
шина-офицер и тројца студенти-питомци на Воената 
академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на учесниците на обуката, ќе ги обезбеди 
Меѓународната организација на Црвенот крст. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
обуката, ќе ги изврши Воената академија „Генерал Ми-
хаило Апостолски“, Скопје. 

4. По завршување на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр.51-3447/1                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2221. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-1306/3 од 
12.5.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3449/1                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2222. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-1305/3 од 
11.5.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-3450/1                       Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2223. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕ-
ЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок и давање на трајно кори-
стење на движните ствари на Јавното претпријатие за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„ЈАСЕН“ Скопје („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 50/11), во членот 1 по зборовите: „земјодел-
ска машина (трактор)“ се додаваат зборовите: „John 
Deere 5303-4WD со број на шасија PY5303Е000589 и 
број на мотор PY3029D17184. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3474/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                    Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2224. 

Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-
мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
83/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.7.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДА-
ТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКА-
ДЕМИЈА “ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, 
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2011/2012 ГО-
ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД  

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува бројот на кандидатите 

кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Ми-
хаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 
2011/2012 година и тоа вкупно 45 студенти-питомци и 
студенти, како редовни студенти, чие образование се 
финансира од Буџетот на Република Македонија, од кои: 

 - триесет и еден студент - питомец на студиите за 
потребите на Армијата на Република Македонија,  

- четири студенти - питомци за потребите на Арми-
јата на Република Црна Гора, 

- пет студенти за потребите на студиите за управу-
вањето со кризи и  

- пет студенти за потребите на студиите за заштита-
та и спасувањето. 

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила надедниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3480/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2225. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.7.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
     
                                                    Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

- маскирна мрежа ----------------------- 100 килограми; 
- плетени мрежи -------------------------- 50 килограми; 
- ашовче -------------------------------------- 20 парчиња; 
- прибор за јадење -------------------------  50 парчиња; 
- сандак за пренос на храна ---------------10 парчиња; 
- лонец голем --------------------------------- 5 парчиња; 
- работна маса за кујна ---------------------- 4 парчиња; 
- алуминиумски скали --------------------- 2 парчиња и  
- приколка за влечно возило ------------------- 1 парче. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на градот Скопје, за 
потребите на ЈУ Зоолошка градина. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со градо-
началникот на градот Скопје, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-3513/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2226. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), член 
9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.146/2009 
и 53/2011), член 51 од Законот за тутун и тутунски произ-
води („Службен весник на Република Македонија” бр. 
24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 53 од 
Законот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008 и 116/2010), член 12 од Законот за 
виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/2010 и 53/2011), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.7.2011 година, 
донесе 

 
П Р O Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2011 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 13/2011, 19/2011, 27/2011, 44/2011 и 
71/2011) во делот II во табелата по подмерката 1.14. се 
додава нова подмерка 1.15. која гласи:   

 
 
Бр.на 

подмерка Име на подмерката 

1.15. Директни плаќања за произведени домати и 
краставици на отворено и во пластеници, 
продадени во периодот од 1.6 до 30.6.2011 
година 

II 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.    

         
     Бр.51-3605/1                      Заменик на претседателoт 
5 јули 2011 година                  на Владата на Република   

  Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

2227. 
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 

150-a став (3) од Законот за супервизија на осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 
88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАП-
ЛАТА И ПРЕНОС НА НАПЛАТЕНАТА ПРЕМИЈА 
ОД СТРАНА НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ  

ДРУШТВА 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Во членот 3, во ставот (6) од Правилникот за начи-

нот и постапката за наплата и пренос на наплатената 
премија од страна на осигурително брокерските друш-
тва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2011) на крајот на реченицата, по зборовите: „од де-
нот на наплата на паричните средства од осигурени-
кот/договорувач” се додаваат зборовите:  

„а по претходно доставена фактура од страна на 
друштвото за осигурување заедно со спецификација 
во која ќе бидат наведени договорите за осигурување 
(полиси) за кои се однесуваат наплатените парични 
средства”. 

 
Завршни одредби 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
   Бр.0101-2657/3          Совет на експерти на Агенцијата 
5 јули 2011 година                      Претседател, 

   Скопје                        д-р Климе Попоски, с.р. 
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НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
2228. 

Врз основа на член 47 од Законот за народниот пра-
вобранител („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 60/2003 и 114/2009), Народниот правобранител, 
донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со Деловникот за работа на Народниот правобра-

нител (во натамошниот текст: Деловник) поблиску се 
уредуваат начинот на работењето,  постапката, како и 
други прашања значајни за работата на Народниот пра-
вобранител.  

 
Член 2 

Со примената на овој деловник се обезбедува зако-
нито и навремено вршење на работите од надлежност 
на Народниот правобранител. 

За спроведување и правилна примена на Деловни-
кот се грижи Народниот правобранител, кој дава задол-
жителни наредби, упатства и толкувања за негова при-
мена. 

Народниот правобранител во случај на спреченост 
(отсуство, болест и сл.) го заменува заменик на народ-
ниот правобранител, кој тој ќе го овласти. 

 
Член 3 

Седиштето на Народниот правобранител е во Скопје. 
На зградата во која е сместен Народниот правобра-

нител се истакнува називот „Република Македонија 
Народен правобранител на Република Македонија“, се-
диштето, грбот и знамето на Република Македонија и 
белезите на институцијата.  

На зградата во која се наоѓа канцеларијата на На-
родниот правобранител се истакнува називот, седиште-
то, грбот и знамето на Република Македонија Македо-
нија и белезите на институцијата. 

 
Член 4 

Народниот правобранител има свој печат, штембил 
и приемен штембил. 

Печатот има форма на круг со пречник од 32 мм, 
кој го содржи  грбот на Република Македонија, а околу 
него е испишан називот „Република Македонија - На-
роден правобранител - Скопје”. 

Штембилот има правоаголна форма со димензии 60 
х 30 мм на кој се наоѓа грбот на Република Македонија 
и назив „Република Македонија, Народен правобрани-
тел”, број, датум и седиште. 

Приемниот штембил има правоаголна форма со ди-
мензии 60 х 30 мм, над кој се наоѓа називот „Република 
Македонија - Народен правобранител” и седиштето. 

Во средината во определените графи се наоѓаат 
зборовите „примено”, „број”, „прилог”. 

Печатот и штембилот се ставаат на сите писмена 
што ги донесува Народниот правобранител. 

Приемниот штембил се става на писмената што ги 
прима Народниот правобранител и се заведуваат во де-
ловодник и уписници. 

Печатот и штембилите се изработуваат, користат и 
чуваат во согласност со посебниот закон, со кој се про-
пишува формата, големината, начинот на нивно чува-
ње и употребата. 

 
Член 5 

Во постапката пред Народниот правобранител слу-
жбен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско 
писмо. 

Во постапката пред Народниот правобранител служ-
бен јазик е и јазикот и писмото што го зборуваат најмал-
ку 20% од граѓаните, како што е определено со закон. 

 
Член 6 

  Заради координирање и ефикасност на работењето 
на институцијата во целина, Народниот правобранител 
по потреба свикува и раководи со колегиумот. 

Колегиумот го сочинуваат народниот правобрани-
тел и неговите заменици. Замениците од подрачните 
канцеларии на народниот правобранител во работата 
на колегиумот учествуваат преку видео-конференциска 
врска. 

Во работата на колегиумот учествува генералниот 
секретар и евентуално други државни службеници вра-
ботени во стручната служба на Народниот правобрани-
тел, доколку тоа е потребно. 

На колегиумот се разгледуваат и утврдуваат праша-
ња од значење за работата на Народниот правобрани-
тел, а особено: 

- предлог-подзаконски и други акти што ги донесу-
ва Народниот правобранител; 

- годишниот извештај за работата на Народниот 
правобранител план;  

- предлог-програмата за работата на Народниот 
правобранител; 

- предлог-финансискиот годишниот извештај за ра-
ботата на Народниот правобранител план;  

- предлог финансискиот план и завршната сметка; 
- одделни посложени прашања од значење за рабо-

тата на Народниот правобранител; 
- утврдување начини за поефикасно остварување на 

работите од надлежност на Народниот правобранител 
и сл. 

За работата на колегиумот се води записник, а по 
потреба и истиот се снима во аудио и видео формат. 

 
II. РАСПОРЕД НА РАБОТАТА 

 
Член 7 

Во зависност од бројот и видот на предметите по 
кои ќе се работи, како и врз основа на конкретната оце-
на на потребите за ефикасност на постапувањето и ус-
пешно остварување на функцијата на институцијата, 
Народниот правобранител врши распоредување на ра-
ботите во седиштето и подрачните канцеларии на На-
родниот правобранител, по групи на правни области и 
во посебни одделенија и ги определува замениците и 
државните службеници кои ќе ги извршуваат соодвет-
ните работи и работни задачи. 
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Член 8 
За конкретизација на работите и работите задачи 

што спаѓаат во надлежност на институцијата, во поче-
токот на годината, Народниот правобранител врз осно-
ва на претходно добиени предлози, донесува програма 
за работа на Народниот правобранител. 

Во програмата за работа се конкретизираат работи-
те и задачите на институцијата за спроведување на над-
лежноста на Народниот правобранител предвидена во 
одредбите од Уставот на Република Македонија, Зако-
нот за народниот правобранител и соодветните меѓуна-
родни акти. 

Поради значително зголемен број на предмети или 
поради други оправдани причини, утврдената годишна 
програма за работа може во текот на годината да се из-
менува и дополнува. 

 
Член 9 

При одлучувањето за мерките што треба да се пре-
земат, особено се има предвид: 

- значењето, односно вредноста на заштитеното 
право кое е повредено или може да биде повредено; 

- можноста за повреда на уставните и законските 
права на поголем број граѓани; 

- начинот и околностите под кои дошло или може 
да дојде до повреда на уставните и законските права; 

- другите законски можности за заштита на загрозе-
ното уставно и законско право. 

 
Член 10 

Ако во текот на постапката за разрешување на 
одредено прашање по предмет е потребно посебно 
стручно знаење, Народниот правобранител може да по-
бара мислење од научни и стручни институции. 

За преземање на дејствијата од став 1 на овој член 
одлучува народниот правобранител. 

 
Член 11 

Работењето на народниот правобранител се одвива 
со примена на информатичка и комуникациска техно-
логија (ИКТ), која обезбедува апликативни решенија за 
автоматска обработка на предметите, електронско, 
унифицирано и прецизно водење на предметите и фор-
мирање електронски форми на податочни фајлови. 

 
II-A. Заштита на уставните и законските права  

на граѓаните и на сите други лица 
 

Член 12 
Работите за заштита на уставните и законските пра-

ва на граѓаните, кои се преземаат во седиштето на На-
родниот правобранител во Скопје, се поделени во чети-
ри групи кои ги опфаќаат следните области: 

I. Граѓански слободи и права (полиција, обвини-
телство, судство, затвори, одбрана и сл.). 

II. Права од социјална заштита и социјална си-
гурност (социјални права, пензиско и инвалидско оси-
гурување, здравстено осигурување, образование, наука, 
култура, спорт и сл.). 

III. Економски права и уредување и хуманизација 
на простор (имотно-правни односи, урбанизам и гра-
дежништво, станбени односи, финансии, царина и сл.). 

IV. Право на работа, еколошки права и права на 
корисници на услуги (работни односи, потрошувачки 
права, животна средина и други области). 

Заштитата на правата на децата и на лицата со по-
себни потреби, заштитата на граѓаните од дискримина-
ција, почитување на принципот на правична и соодвет-
на застапеност на граѓаните, како и заштитата на граѓа-
ните од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување, се врши во 
седиштето на народниот правобранител, а по потреба, 
одредени дејства во постапката, се преземаат и од по-
драчните канцеларии. 

 
Член 13 

По овластување на Народниот правобранител, секој 
заменик постапува по утврдените области определени во 
една од групите наведени во член 11 на овој Деловник. 

Во зависност од потребите, обемот на работата или 
други околности, Народниот правобранител за поста-
пување по дел од претставките од одредена област мо-
же да определи и друг заменик. 

За спроведување на постапката по одредени посло-
жени предмети, како и во случај кога повредите на 
уставните и законските права на граѓаните се однесува-
ат на повеќе различни области, Народниот правобрани-
тел може да формира посебен тим составен од замени-
ци на народниот правобранител или од државни служ-
беници. 

Замениците во подрачните канцеларии на Народни-
от правобранител, работите за заштита на уставните и 
законските права на граѓаните ги преземаат за сите об-
ласти определени во групите наведени во член 11 на 
овој Деловник. 

За предметите за кои се постапува во седиштето на 
народниот правобранител во Скопје, определени дејства 
во постапката може да бидат преземени во меѓусебна 
координација и од подрачните канцеларии и обратно. 

 
 

Член 14 
Во случаи кога претставката се однесува на права 

од повеќе области постапува заменикот за чијашто об-
ласт случајот воглавно се однесува. 

Доколку претставката опфаќа различни области 
што се меѓусебно поврзани, народниот правобранител 
одлучува, кој ќе постапува во тој случај. 

Ако заменикот на народниот правобранител поради 
конфликт на интереси или поради други причини не е 
во можност да постапува по претставката што припаѓа 
на неговата област, народниот правобранител одлучува 
кој од другите заменици ќе постапува по претставката. 

 
II-Б. Следење на состојбите и заштита на правата 

на децата и на лицата со посебни потреби 
 

Член 15 
Дејствата и мерките за постапување по претставки-

те што се однесуваат на заштита на правата на децата и 
на лицата со посебни потреби, следење на состојбите и 
вршење соодветни истражувања во областа, согласно 
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насоките на Народниот правобранител се преземаат од 
заменик кој за тоа ќе биде овластен од Народниот пра-
вобранител и од вработените во Организациската еди-
ница за заштита на правата на децата и на лицата со по-
себни потреби. 

За преземање на дејствата и мерките од ставот 1 на 
овој член, Народниот правобранител може да овласти и 
еден од раководните државни службеници. 

За потребата од утврдување на состојбата, спрове-
дување, изготвување, доставување и објавување посеб-
ни истражувања, анализи и извештаи за утврдената со-
стојба по однос на работите од ставот 1, на овој член, 
одлучува Народниот правобранител.  

 
II-В. Следење на состојбите и заштита од дискрими-

нација и соодветна и правична застапеност на  
припадниците на заедниците 

 
Член 16 

Дејствата и мерките за заштита на начелата на не-
дискриминација и соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа 
и јавните установи и служби согласно насоките на На-
родниот правобранител се преземаат од заменик кој за 
тоа ќе биде овластен од Народниот правобранител и од 
вработените во Организациската единица за заштита на 
граѓаните од дискриминација и правична и соодветна 
застапеност на граѓаните. 

За преземање на дејствата и мерките од ставот 1 на 
овој член, Народниот правобранител може да овласти и 
еден од раководните државни службеници. 

За потребата од утврдување на состојбата, спрове-
дување, изготвување, доставување и објавување посеб-
ни истражувања, анализи и извештаи за утврдената со-
стојба по однос на работите од ставот 1, на овој член 
одлучува Народниот правобранител.  

 
Член 17 

При следење на состојбите за соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците Народниот 
правобранител ќе постапува: по поднесени претставки; 
по сопствена иницијатива ако на кој било начин дојде 
до сознанија дека не се почитуваат овие начела; врз ос-
нова на извршени непосредни увиди во органите на др-
жавната власт, органите на единиците на локалната са-
моуправа и јавните установи и служби; со следење на 
програмски предвидените обврски на органите и орга-
низациите; со следење на огласите за прием на нови ра-
ботници во органите и организациите што се должни 
да ги почитуваат наведените уставни начела и сл. 

 
Член 18 

Заради обезбедување и почитување на уставните и 
законските права и начелата на недискриминација и со-
одветна и правична застапеност на припадниците на за-
едниците Народниот правобранител може по сопствена 
иницијатива да упатува препораки, мислења и критики 
до органите пред кои е надлежен да постапува  доколку 
оцени дека со одделни општи или поединечни акти, со 
преземање или непреземање одредени активности на 
наведените органи или организации не се почитуваат 

или не се создаваат правни механизми за почитување и 
остварување на правата на граѓаните и за остварување 
на наведените начела во однос на припадниците на за-
едниците. 

 
II-Г. Народниот правобранител - национален  

превентивен механизам 
 

Член 19 
Активностите за превенција од тортура и друг вид 

на сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување се преземаат од вработените во Органи-
зациската единица за превенција од тортура и друг вид 
на сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување-Национален превентивен механизам . 

Националниот превентивен механизам врши редов-
ни (најавени и ненајавени) посети на сите места каде се 
или може да бидат задржани лица лишени од слобода и 
врз основа на направениот увид подготвува посебни 
извештаи. 

Националниот превентивен механизам изготвува 
Годишен извештај за посетите на местата каде лица се 
лишени од слобода во кој се вклучени забелешки и 
препораки до релевантните органи со цел подобрување 
на постапувањето и на условите на лицата лишени од 
слобода. 

Националниот превентивен механизам поднесува 
предлози и согледувања во врска со постоечкото или 
со нацрт законодавството. 

За времето и методот на реализација на активности-
те од ставот 2 на овој член, одлучува Народниот право-
бранител. 

 
Член 20 

Националниот превентивен механизам за да може 
да оствари посета на место каде лица се лишени од 
слобода и да подготви посебен извештај има непречен 
пристап до сите информации што се однесуваат на бро-
јот на лица  лишени од слобода, непречен пристап до 
информации за однесувањето кон овие лица, пристап 
до сите места каде лицата се задржуваат или престоју-
ваат како и да изврши разговор со лица лишени од сло-
бода без надзор . 

Националниот превентивен механизам ги чува во 
доверливост собраните податоци и не објавува лични 
податоци без јасно дадена согласност на конкретното 
лица. 

Посебните извештаи опфаќаат констатирани состој-
би и препораки за поединечни посети, а годишниот из-
вештај опфаќа сублимирани заклучоци и препораки од 
извршените посети и други спроведени активности во 
тековната година. 

Народниот правобранител го следи спроведувањето 
на дадените препораки преку непосредни контакти со 
службените лица во местата каде се врши лишување од 
слобода, како и со другите надлежни органи и органи-
зации согласно член 2 од Законот за народен правобра-
нител. 

За начинот на подготвување, доставување и објаву-
вање на посебните извештаи, одлучува Народниот пра-
вобранител. 
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Член 21 
Народниот правобранител разгледува и други пра-

шања што се од интерес за заштита на уставните и за-
конските права кои имаат основа во други извори и 
сознанија (по пат на средствата за јавно информирање 
и друго), а се однесуваат на неправилности во работе-
њето на органите, организациите, органите на едини-
ците на локалната самоуправа и јавните установи и 
служби. 

 
III. СТРУЧНА СЛУЖБА 

 
Член 22 

За вршење на стручните и другите административ-
но-технички работи, Народниот правобранител форми-
ра Стручна служба. 

Организацијата и начинот на работа на стручната 
служба се уредува со општ акт. 

 
Член 23 

Со Стручната служба на Народниот правобранител 
раководи генералниот секретар.  

 
Член 24 

Народниот правобранител, замениците на народни-
от правобранител, вработените во Стручната служба на 
Народниот правобранител и вработените во Стручната 
служба на Народниот правобранител - национален пре-
вентивен механизам имаат службени легитимации. 

Образецот, содржината, постапката, начинот на из-
давање, користењето и одземањето на службената ле-
гитимација ги пропишува народниот правобранител со 
правилник.    

 
IV. ФОРМИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ И ПОСТАПУВАЊЕ 

СО ФОРМИРАНИТЕ ПРЕДМЕТИ 
 

Член 25 
За работите од својата надлежност и за преземање 

на дејствија за кои е овластен, Народниот правобрани-
тел, врз основа на примените претставки и други под-
несоци формира предмет. 

Предмет се оформува и по сопствена иницијатива, 
врз основа на добиени сознанија за повреда на уставни-
те и законските права на граѓаните и другите лица или 
врз основа на дознавање на кој било друг начин. 

Народниот правобранител во текот на постапката 
по барање на подносителот на претставката може да му 
дозволи увид во предметот и да му даде копија од од-
говорот добиен од органот, односно организацијата ка-
де подносителот води постапка за остварување на не-
кое право. 

 
Член 26 

Текот на постапката и начинот на работа на Народ-
ниот правобранител опфаќа: 

- прием и обработка на претставките и други писме-
на доставени до Народниот правобранител; 

- упис на примените претставки и други писмена, 
формирање на предмет и негово внесување во систе-
мот за автоматска обработка на податоците; 

- распределување на предметите на замениците и 
советниците; 

- постапување по предметите; 
- административно-техничка обработка на предме-

тите; 
- достава на писмената и 
- архивирање, чување и користење на предметите. 

 
Член 27 

Приемот, прегледувањето и распоредувањето на 
писмената, заведувањето, доставувањето во работа, ад-
министративно-техничката обработка, испраќањето, 
разгледувањето, класификацијата и одлагањето на свр-
шените акти во писарницата, се вршат во согласност со 
Законот за општата управна постапка и прописите за 
канцелариско и архивско работење. 

 
Член 28 

Примените и распоредени поднесоци, со кои се 
формира нов предмет, се заведуваат во соодветни 
уписници, под датум на приемот и се регистрираат во 
определени именици.  

Поднесоците заведени во уписниците добиваат со-
одветна обвивка на која на горниот дел од насловната 
страница се внесува називот на Народниот правобрани-
тел, под него во левиот агол организациската единица, 
во десниот агол архивскиот знак, рокот на чување, да-
тум и место и на долниот дел се внесуваат општите по-
датоци за предметот.         

 
Член 29 

Распоредувањето и доделувањето на предметите и 
списите од писарницата, на народниот правобранител, 
замениците и вработените во стручната служба се вр-
ши електронски и преку внатрешна доставна книга. 

Доставувањето на барањата и другите акти, однос-
но писмена до органите, организациите и установите, 
известувањата до странките и другите лица се врши со 
доставна книга или преку пошта. 

 
Член 30 

Предметите се решаваат според редот на приемот, 
освен во итни или други оправдани случаи. 

 
Член 31 

Предметите, службените материјали, печатите, 
штембилите и останатиот канцелариски прибор се чу-
ваат заклучени. 

Работните простории по завршување на работното 
време се чуваат заклучени. 

Доколку во работното време, во работната просто-
рија нема вработен, истата се заклучува.  

 
Член 32 

Постапката за заштита на уставните и законските 
права на граѓаните и другите лица пред Народниот 
правобранител и заштитата на начелaта на недискри-
минација и соодветна и правична застапеност на при-
падниците на заедниците во органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа 
и јавните установи и служби, се покренува со поднесу-
вање претставка.  
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Претставка до Народниот правобранител може да 
поднесе секој граѓанин (лично или преку полномош-
ник) и друго лице кое остварува одредени права пред 
органите на државната управа и пред други органи и 
организации што имаат јавни овластувања во Републи-
ка Македонија. 

Народниот правобранител постапува и по претста-
вки поднесени од здруженија на граѓани кога станува 
збор за заштита на уставните и законски права на гра-
ѓаните. 

Претставка до Народниот правобранител може да 
се поднесе писмено, усно и во друга форма (по теле-
фон, телефакс, по електронска пошта и на друг начин). 

 
Член 33 

Јазикот и писмото на кој е напишана претставката 
не претставува пречка за комуникација со народниот 
правобранител. Со народниот правобранител може да 
се комуницира на било кој јазик и писмо. 

Народниот правобранител во постапката по прет-
ставката одговара на македонски јазик и неговото пис-
мо и на службениот јазик и писмо што го употребува 
странката.  

 
Член 34 

Претставките и другите писмена што се примаат во 
канцеларијата на Народниот правобранител се заведу-
ваат во азбучник според личното име и називот на под-
носителот и соодветните уписници и по нив се образу-
ваат предмети во соодветна група на области. 

Претставката поднесена до Народниот правобрани-
тел треба да ги содржи податоците предвидени во член 
16 од Законот за народниот правобранител. 

Доколку претставката е неразбирлива и не ги содр-
жи потребните факти и докази Народниот правобрани-
тел од подносителот ќе побара истата да ја појасни и 
дополни во рок кој не може да биде пократок од осум 
ниту подолг од триесет дена. 

 
Член 35 

Лицата од член 32, став 2 и 3 на овој деловник прет-
ставките ги поднесуваат до најблиската подрачна кан-
целарија на Народниот правобранител според нивното 
живеалиште или престојувалиште. 

Доколку претставката е поднесена во канцеларијата 
во Скопје, а живеалиштето или престојувалиштето на 
подносителот е на територија на некоја од подрачните 
канцеларии истата ќе се препрати до соодветната по-
драчна канцеларија, за што ќе биде известен и подно-
сителот. 

Во случај претставката да се однесува на акти или 
дејствија на орган или организација чие седиште е на 
подрачјето на некоја од подрачните канцеларии истата 
може да се препрати до соодветната канцеларија. 

 
Член 36 

Народниот правобранител може да оформи прет-
ставка и по сопствена иницијатива врз основа на созна-
нија за сторени повреди на уставните и законските пра-
ва или за повреда на начелото на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците, но во тој случај пред да покрене постапка 
должен е да побара согласност од лицето на кое се од-
несува повредата. 

Доколку во определениот рок кој не може да биде 
пократок од 8 ниту подолг од 30 дена не добие соглас-
ност, Народниот правобранител нема да покрене по-
стапка. 

Без согласност од став 1 на овој член Народниот 
правобранител може да покрене постапка кога се рабо-
ти за повреда на уставните и законските права на пого-
лем број граѓани, малолетни, немоќни лица, со посебни 
потреби и со одземена деловна способност. 

Во случај од став 3 на овој член Народниот право-
бранител веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена го изве-
стува лицето во чие име е покрената постапка, односно 
родителот, центарот за социјални работи или старате-
лот, освен кога повредата се однесува на поголем број 
граѓани. 

За покренување постапка по сопствена иницијатива 
одлучува народниот правобранител. 

 
Член 37 

Во случај кога Народниот правобранител ќе конста-
тира повреда на уставните и законските права или по-
вреда на начелото на недискриминација и соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците 
во органите на државната власт, органите на единиците 
на локалната самоуправа и јавните установи и служби 
на поголем број граѓани, малолетни, немоќни лица, со 
посебни потреби и со одземена деловна способност, ќе 
покрене постапка по сопствена иницијатива без прет-
ходно добиена согласност. 

 
V. ВОДЕЊЕ УПИСНИЦИ И ПОМОШНИ КНИГИ 
 

Член 38 
Заведувањето на претставките и другите писмена и 

нивното скенирање во канцеларијата на Народниот 
правобранител се врши рачно во соодветни уписници и 
во електронска форма, а распределбата на предметите 
се врши по електронски пат и со доставна книга. 

Заради заведување на писмената се водат следните 
уписници: 

- општ уписник „НПР” (Образец бр. 1); 
- уписник за предмети „НП” (Образец бр.2); 
- уписник за Народниот правобранител - национален 

превентивен механизам „НП-НПМ“ (образец бр. 3),  
- уписник за барања информации од јавен карактер 

„НП-ИЈК“ (образец бр. 4) 
- доверливи уписници „ДОВ” (Образец бр. 5). 
Уписниците „НП” и „НПР” се водат како посебни 

книги и во подрачните  канцеларии со што истите се 
обележуваат со: /ТЕ за Тетово, /КЧ за Кичево, /БТ за Би-
тола, /ШТ за Штип, /СТ за Струмица и /КУ за Куманово. 

Доверливите писмена се заведуваат во канцеларија-
та во Скопје. 

Обрасците на уписниците се составен дел на овој 
деловник. 

Покрај наведените уписници, Народниот правобра-
нител може, по потреба, да води и други уписници и 
евиденции. 

 
Член 39 

Во уписникот „НПР” се заведуваат писмената што 
не се заведуваат во преходните уписници. 
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Во уписникот „НП” се заведуваат претставките од 
член 32, став 2 и 3 и претставките формирани по сопс-
твена иницијатива. 

Во уписникот „НП-НПМ“ се заведуваат писмената 
за активностите за превенција од тортура и друг вид на 
свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување во сите места каде лицата се или можат да 
бидат лишени од слобода, како и писмената за остана-
тата кореспонденција во Република Македонија и 
странство. 

Во уписникот „НП-ИЈК“ се заведуваат барањата, 
преземените дејства и останатите писмена согласно 
одредбите од Законот за слободен пристап до инфор-
мации од јавен карактер. 

Во доверливите уписници се заведуваат доверливи-
те писмена. 

 
Член 40 

Заради полесно и побрзо пронаоѓање на предметите 
заведени во уписниците, Народниот правобранител во-
ди именици. 

Имениците се водат во книга или по систем на кар-
тотека. 

 
Член 41 

Уписниците се водат одделно според видот на 
предметите. 

Уписниците се водат така што во секое време да 
може од нив да се утврди каде и во кој стадиум на по-
стапка се наоѓа определен предмет. 

Уписниците и помошните книги по завршувањето 
на работното време се чуваат заклучени. 

 
Член 42 

Уписниците се состојат од потребен број листови 
на пропишани обрасци сврзани во книга со тврди кори-
ци. На кориците се става ознаката и годината на која 
уписникот се однесува. 

Еден уписник може да се користи повеќе години, на 
начин што, по завршувањето на тековната година, се 
остава првата наредна страница од уписникот и на 
следната се продолжува со новата уписна година. 

На ист начин се образуваат и другите помошни 
книги. 

 
Член 43 

Заведувањето на писмената во уписниците и по-
мошните книги се врши хронолошки. 

Секој предмет во уписникот до завршувањето на 
постапката се води под ист број. 

 
Член 44 

Уписниците се заклучуваат на крајот на годината. 
Заклучувањето се врши така што по последниот за-

пишан реден број се става констатација која ги содржи 
следните податоци: ден, месец и година на заклучува-
њето, редниот број на последното запишување, бројот 
на поништените запишувања, бројот на решените пред-
мети и бројот на предметите кои на крајот на годината 
останале нерешени. 

Оваа констатација ја потпишуваат овластениот др-
жавен службеник или друг вработен и генералниот се-
кретар. 

Помошните книги по правило не се заклучуваат. 
 

Член 45 
Предметите кои на крајот од годината останале не-

решени, се пренесуваат во наредната година заради 
евиденција, така што на првата страница на уписникот 
се заведуваат броевите на тие предмети. Сите запишу-
вања кои се однесуваат на тие предмети се вршат во 
поранешниот уписник. Ако предметот е решен во текот 
на годината, во поранешниот уписник кај односниот 
реден број ќе се стави знак за решен предмет, додека 
на другата страна од новиот уписник со црвен молив ќе 
се прецрта соодветниот реден број. 

 
VI. АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ 

 
Член 46 

Архивирањето на предмети се врши по завршува-
њето на постапката. 

Предметите кои се чуваат во архива се заштитуваат 
од влага и пожар и се обезбедуваат од оштетување, 
уништување и кражба. 

 
Член 47 

Предметите пред да се архивираат се проверува да-
ли списите во нив се хронолошки наредени и дали 
предметот е конечно завршен. 

Завршените предмети се средуваат според видот на 
предметите и според редните броеви од ознаката на 
списот од одделните уписници и во посебни фасцикли. 

Со архивираните предмети се ракува согласно про-
писите за архивско работење. 

 
VII. СТАТИСТИКА 

 
Член 48 

За работењето по претставките се водат статистич-
ки прегледи. 

Начинот и методот на водењето на статистиката го 
определува народниот правобранител. 

 
Член 49 

Овластените државни службеници за информатика 
и статистика преземаат мерки за уредно вршење на ра-
ботите од статистиката, за навремено доставување на 
извештаите до народниот правобранител и другите 
субјекти и за нивно чување. 

Еднаш месечно или по потреба се составуваат прег-
леди за работа од кои се гледа бројот и видот на пред-
мети по области, бројот на решени и нерешени предме-
ти, бројот на примени предмети и бројот на предмети 
кои на крајот на извештајниот период останале незавр-
шени. 

Врз основа на податоците од уписниците и предме-
тите се пополнуваат статистички извештаи и листови, 
од кои се согледуваат состојбите и се составуваат по-
времени и годишни извештаи за работата на народниот 
правобранител. 
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VIII. ПРИЕМ НА СТРАНКИ 
 

Член 50 
Странките можат секој работен ден да дојдат на 

разговор без претходна најава при што ќе бидат приме-
ни од страна на раководни и стручни државни службе-
ници одредени од генералниот секретар.  

Странките се евидентираат во дневна книга за 
странки. 

Народниот правобранител и замениците, исто така, 
вршат прием на странки. 

Во дневната книга на странки се запишуваат след-
ниве податоци: реден број на странката, датум на посе-
та, односно прием, име и презиме на странката, адреса, 
број на телефон и кратка содржина на разговорот. 

 
Член 51 

Народниот правобранител по потреба може да орга-
низира прием на странки и надвор од седиштето во 
Скопје и од подрачните канцеларии. 

 
IX. БИБЛИОТЕКА 

 
Член 52 

Народниот правобранител има стручна библиотека. 
Библиотеката ја сочинуваат изданија, извештаи, за-

кони и други прописи со нивни коментари, особено во 
однос на заштитата на уставните и законските права на 
граѓаните и заштитата на начелата на недискриминаци-
ја и соодветна и правична застапеност на припадници-
те на заедниците, друга стручна литература, книги, 
списанија и службени весници, во било кој облик – пи-
шан, електронски и сл. 

Генералниот секретар или лице кое тој ќе го одреди 
се грижи за набавка на книги – стручна литература и 
претплата на списанија и други публикации, како и за 
одржување на книжниот фонд. 

 
Член 53 

Со библиотеката раководи библиотекар. 
Во библиотеката се води книга на инвентар за кни-

ги и книга на инвентар за периодични публикации во 
кои хронолошки се внесуваат набавките. 

Работите во библиотеката се извршуваат во соглас-
ност со прописите за библиотечната дејност. 

Примероци од стручната библиотека (закони, служ-
бени гласила, друга стручна литература, збирки на ви-
део, аудио и ИТ медиуми), се користат во просториите 
на библиотеката, а по потреба, со одобрение од гене-
ралниот секретар и надвор од неа. 

 
X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ  

ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Член 54 
Заради обезбедување објективно, навремено и точ-

но известување на јавноста за својата работа, транспа-
рентност во работењето и доближување на институци-
јата до граѓаните и другите лица, Народниот правобра-
нител за својата работа ја информира јавноста преку 

интернет страница, прес-конференции, соопштенија, 
билтени, публикации, посебни извештаи, со објавува-
ње годишен извештај и на друг начин. 

Информирањето го врши народниот правобранител 
лично, портпаролот на институцијата или заменик на 
народниот правобранител, односно државен службе-
ник, кој тој ќе го овласти. 

При информирање на јавноста Народниот право-
бранител постапува во согласност со прописите за за-
штита на приватноста и тајноста на податоците што се 
однесуваат на подносителите на претставките, а води 
сметка и за интересите на постапката. 

 
Член 55 

На веб страницата на Народниот правобранител се 
внесуваат општи податоци за институцијата (законска 
рамка, народен правобранител, заменици на народниот 
правобраните, стручна служба), организациска поста-
веност, надлежност и начин на работа, услуги за граѓа-
ните и другите лица, како до народниот правобранител, 
можности на институцијата, контакт податоци, начин 
на поднесување претставка, предметно работење, листа 
на информации од јавен карактер, информативен дел 
(најнови вести, тековни активности, соопштенија, изве-
штаи, анализи, билтени и други информации), меѓуна-
родна соработка, хиперлинкови до други органи и ор-
ганизации и др. 

 
Член 56 

Народниот правобранител за својата работа изго-
твува годишен извештај, посебни извештаи и други со-
одветни анализи. 

Годишниот извештај за претходната година Народ-
ниот правобранител го поднесува на Собранието на Ре-
публика Македонија до 31 март во тековната година. 

Годишниот извештај ги содржи наодите за степенот 
на почитување на човековите права и слободи на граѓа-
ните на Република Македонија, опис на битните проб-
леми, статистички податоци на добиени, обработени и 
претставки по кои се уште се постапува, опис на пое-
динечни специфични случаи на повреди, како и изве-
штај за другите активности на Народниот правобрани-
тел. 

 
Член 57 

Доставувањето на посебни извештаи на органите на 
единиците на локалната самоуправа на чие подрачје е 
организирана канцеларија како подрачна организацио-
на единица на Народниот правобранител и до службе-
ните лица во органите, организациите и установите во 
кои слободата на движење е ограничена, Народниот 
правобранител го врши по потреба. 

  
Член 58 

Народниот правобранител - национален превенти-
вен механизам го изготвува и го објавува годишниот 
извештај за утврдените состојби во поглед на постапу-
вањето и условите каде се сместени лицата лишени од 
слобода, и истиот го дистрибуира до сите релевантни 
органи, организации и институции. 
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Националниот превентивен механизам го доставува 
годишниот извештај до Поткомитетот за превенција од 
тортура во Обединетите нации, а по потреба и до други 
меѓународни институции и организации кои работат на 
превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

 
XI. СОРАБОТКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Член 59 
Народниот правобранител соработува, остварува 

контакти и испраќа информации со владини и невлади-
ни институции и асоцијации што работат на полето на 
заштита и унапредување на човековите права и слобо-
ди, заштита на правата на децата и  недскриминацијата 
и соодветаната и кои работат на спречување на тортура 
и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко по-
стапување или казнување. 

Во остварувањето на својата функција заради 
стручно усовршување и унапредување на работата на 
Народниот правобранител може да се организираат се-
минари, стручни советувања, договорни состаноци и 
слично. 

 
Член 60  

Народниот правобранител соработува со сродни 
институции и асоцијации во странски земји и со соод-
ветни меѓународни организации. 

 
XII. КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА 

 
Член 61 

За вршење на одредени работи што бараат тимска 
работа на вработените од различни организациски еди-
ници во Народниот правобранител, како и во други 
случаи определени со закон или друг пропис, Народни-
от правобранител може да формира постојани или по-
времени комисии и работни тела. 

Со актот за формирање, народниот правобранител 
го утврдува бројот на членовите на комисиите и работ-
ните тела и ги определува нивните задачи. 

 
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 62 

Измени и дополнувања на овој деловник, се вршат 
на начин и постапка што важат за негово донесување. 

 
Член 63 

Со денот на влегување во сила на овој деловник 
престанува да важи Деловникот на народниот право-
бранител („Службен весник на РМ” бр. 11/2005). 

 
Член 64 

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
      Бр. 01-581/1 
6 јули 2011 година                     Народен правобранител, 

  Скопје                                       Иџет Мемети, с.р. 
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