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20161894168  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

 НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  народниот 

правобранител,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 

октомври 2016 година.  

 

Бр. 08-4297/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНИОТ  
 ПРАВОБРАНИТЕЛ  

 

Член 1  

Во Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 

60/2003, 114/2009 и 181/16), во членот 20 став 1 алинејата 7 се менува и гласи:  

 „- од дејствието или од последната одлука на органот, организацијата или установата  

изминало повеќе од една година, освен ако оцени дека подносителот го пропуштил рокот од 

оправдани причини и".  

Во алинејата 8 зборовите: „став 1" се заменуваат со зборовите: „ставовите 1 и 2".  

Член 2  

Во членот 21 став 3 зборовите: „од денот на покренувањето на преставката" се 

заменуваат со зборовите: „од денот на приемот на преставката.“  

 

Член 3  
Членот 25 се менува и гласи:  

„Народниот правобранител може за попречувањето на работата од членот 24 став 4 од овој  

закон  со  посебен  извештај  да  го  информира  непосредно  повисокиот  орган, 

функционерот кој раководи со органот од членот 2 од овој закон или Владата на 

Република Македонија, а доколку тие не ги преземат потребните мерки, Собранието на 

Република Македонија.  

Владата на Република Македонија по приемот на посебниот извештај за попречувањето  

на работата на Народниот правобранител на седница на која задолжително присуствува  

функционерот или службеното лице што раководи со органот од членот 2 од овој закон на  
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кој се однесува посебниот извештај како и Народниот правобранител, расправа и зазема став 
со предлог-мерки, а за преземените мерки го известува Народниот правобранител во рокот 
утврден во посебниот извештај.  

Народниот правобранител може, кога е утврдена повреда на уставните и законските 

права, на трошок на органот од членот 2 од овој закон на кој се однесува предметот, 

случајот да го објави во средствата за јавно информирање.“.  

Член 4  

Во членот 30-а по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  

„Комисијата од ставот 1 на овој член го разгледува барањето и поднесува извештај по  

истото.  

Собранието на Република Македонија на седница го разгледува поднесениот извештај на 

Комисијата од ставот 2 и утврдува мерки.“.  

Член 5  

Членот 34 се менува и гласи:  

„Органите од членот 2 и членот 12 став 1 од овој закон се должни да го известат  

Народниот правобранител за преземените мерки за спроведување на неговите барања,  

предлози мислења, препораки или укажувања во рокот што тој ќе го определи, а најдоцна  

во  рок  од 30  дена  од  денот  на  приемот  на  барањето  доставено  од  Народниот  

правобранител.  

Ако органот не го извести Народниот правобранител согласно со ставот 1 на овој член или 

пак неговите заклучоци, барања, предлози, мислења, препораки или укажувања само делумно 

ги прифати, Народниот правобранител со посебен извештај за тоа го информира непосредно 

повисокиот орган, функционерот кој раководи со органот од членот 2 и членот 12 став 1 

од овој закон или Владата на Република Македонија, а доколку тие не ги преземат потребните 

мерки, Собранието на Република Македонија.  

Владата на Република Македонија по приемот на посебниот извештај за непочитување  

и неспроведување на неговите барања, предлози, мислења, препораки или укажувања, на  

седница на која задолжително присуствува функционерот или службеното лице што  

раководи со органот од членот 2 од овој закон на кој се однесува посебниот извештај како  

и Народниот правобранител,   расправа и зазема став со предлог-мерки, а за преземените  

мерки го известува Народниот правобранител во рокот утврден во посебниот извештај.  

Народниот правобранител може, кога е утврдена повреда на уставните и законските 

права, на трошок на органот од ставот 2 од овој закон на која се однесува предметот, 

случајот да го објави во средствата за јавно информирање.".  

 

Член 6  

Членот 36 се менува и гласи:  

„Народниот правобранител го информира Собранието на Република Македонија со  

годишен  извештај.  Годишниот  извештај  содржи  анализа  за  работа  на  Народниот  

правобранител, степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на  

уставните  и  законските  права  на  граѓаните,  почитувањето  на  начелата  на  

недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците од  

страна на органите од членот 2 од овој закон како и препораки за надминување на  

констатираните состојби.  

Извештајот  од  ставот  1  на  овој  член  Собранието  на  Република  Македонија  го  

разгледува на седница на Собранието на која задолжително присуствуваат членови на 

Владата на Република Македонија, односно нејзини преставници.  
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Собранието на Република Македонија по разгледувањето на извештајот од ставот 2 на овој 
член утврдува мерки за спроведување на препораките и истиот го доставува до Владата 
на надлежно постапување.  

Владата на Република Македонија на секои шест месеци го информира Собранието на 
Република Македонија за спроведувањето на препораките од ставот 3 на овој член.  
 Известувањата на Владата од ставот 4 на овој член се разгледуваат на седница на  
надлежното работно тело на Собранието на Република Македонија. На седницата се 
поканува  Народниот  правобранител,  а  присуствува  и  претставник  на  Владата  на 
Република Македонија.  

Извештајот на Народниот правобранител задолжително се објавува во средствата за јавно 
информирање.“.  

 

Член 7  
Членот 43 се менува и гласи:  

„За вршење на стручните, административно-техничките и другите работи, се формира 
Стручна служба на Народниот правобранител.  

Народниот  правобранител    донесува  општи  акти  за  организација  на  работата  и 
систематизација на работните места во Стручната служба, тимот на Националниот 
превентивен  механизам,  посебните  одделенија  и  канцелариите  на  Народниот 
правобранител, во кои се утврдуват работните места, описот на работите и работните 
задачи, вкупниот број на вработени и условите за секое работно место, а на кои 
согласност дава Собранието на Република Македонија.  

Годишните  планови  за  вработување  согласно  со  закон  ги  донесува  Народниот 
правобранител без предходна согласност или мислење пропишано со закон.“.  

Член 8  

По членот 43 се додава нов член 43-а, кој гласи:  

„Член 43-а  

Народниот  правобранител    одлучува  за  вработување,  унапредување  и  засновање 

работен однос во Стручната служба, во рамките на обезбедените финансиски средства во 

разделот на Буџетот на Република Македонија наменет за Народниот правобранител без 
предходна согласност или мислење пропишано со закон.  

Постапките  за  вработување  и  престанок  на  работниот  однос  во  Народниот  
правобранител се спроведуваат со применување на законските прописи кои го уредуваат  
статусот на административните службеници, Законот за Народниот правобранител и  
општите акти за организација на работата и систематизација на работните места во  
Стручната служба, посебните одделенија и канцелариите на народниот правобранител.  

При вработувањето во Народниот правобранител се применува начелото на  соодветна и  
правична  застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.“.  

Член 9  

Во членот 48 став 4 се менува и гласи:  

„Во работните тела на Собранието на Републка Македонија кога се разгледува Предлог 
Буџетот на Република Македонија во делот на средства за Народниот правобранител од 

Буџетот на Република Македонија, задолжително присуствува Народниот правобранител и 

може да предложи амандмани на овластениот предлагач.".  

Член 10  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за Народниот правобранител.  
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Член 11  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе започне да се применува по шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  
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