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I. ВОВЕД 

 

Согласно член 34 од Законот за државното правобранителство (Сл.весник на РМ 

87/07 и 104/15) Државниот правобранител на Република Македонија, за работата на 

Државното правобранителство на Република Македонија, најмалку еднаш годишно ја 

известува Владата на Република Македонија, во која насока е изработен овој Годишен 

извештај за работата на Државното правобранителство на Република Македонија за 2017 

година. 

Државното правобранителство на Република Македонија е основано со Законот за 

државно правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07), со кој се уредуваат 

организацијата и надлежноста на Државното правобранителство на Република 

Македонија, условите и постапката за именување и разрешување на Државниот 

правобранител на Република Македонија и државните правобранители, нивните 

овластувања, права и должности, средствата за работа, пристапот до информации, 

соработката со органите на државната управа и други прашања од значење за работата. 

Државното правобранителство на Република Македонија е државен орган кој 

превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси 

на Република Македонија. Државното правобранителство ги остварува своите 

надлежности врз основа на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори. 

Приоритетна цел на органот е правна заштита на имотните права и интереси на 

Република Македонија, пред судовите и други органи во земјата и странство. 

Ефикасноста во своето работење ја постигнува со тим составен од обучен кадар.  

Децениите поминати во реализација на целта за правна заштита на државата од 

повеќе аспекти придонесе Државното правобранителство на Република Македонија да 

стане самостојна институција која претставува важен фактор при остварување и заштита 

на имотните права и интереси на државата.  

 Согласно Одлука бр.19-6641/1 од 2 јануари 2008 година на Владата на Република 

Македонија утврдени се 15 седишта на државните правобранители и подрачјата на 

судовите каде се врши државно-правобранителската функција и тоа во Скопје, Прилеп, 

Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Штип, Битола, Велес, Кочани, Куманово, Тетово, Струга, 

Кичево, Гостивар и Охрид. 
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Со Одлука бр.19-6641/2 од 02 јануари 2008 година на Владата на Република 

Македонија определен е бројот на државните правобранители во Државното 

правобранителство на Република Македонија при што за подрачје Скопје се определени 

10 (десет) државни правобранители, за подрачје Гостивар 3 (три) државни 

правобранители, за подрачјата Битола, Велес, Кочани, Куманово, Тетово, Струга и 

Кичево по 2 (два) државни правобранители и за подрачјата Охрид, Прилеп, Кавадарци, 

Гевгелија, Струмица и Штип по 1 (еден) државен правобранител.  

Со Правилник Дел бр. 08-1437/7 од 14 јули 2008 година на Министерот за правда, 

утврдена е формата и содржината на образецот, содржината, постапката и начинот на 

издавање, користење и одземање на службената легитимација на Државниот 

правобранител на Република Македонија и државните правобранители. 

 Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител 

на Република Македонија и државните правобранители во Државното 

правобранителство.  

 Со Решение бр. 23-8358/1 од 5 ноември 2013 година на Владата на Република 

Македонија за Државен правобранител на Република Македонија е именуван Насер 

Ајдари. Со Решение за утврдување престанок на функцијата Државен правобранител на 

Република Македонија бр.24-3154/1 од 13 март 2018 година на Владата на Република 

Македонија, (Сл весник на РМ бр.49 од 20 март 2018 година) на Насер Ајдари му се 

утврдува престанок на функцијата поради негов избор за судија на Уставниот суд на 

Република Македонија. Со Годишниот распоред за работа на Државното 

правобранителство на Република Македонија за 2018 година ДП бр.02-750/17 од 

25.12.2017 година,  согласно член 9 став 3 од Законот за државното правобранителство, 

за правобранител кој ќе го менува Државниот правобранител на Република Македонија 

кога е отсатен или спречен да ја извршува својата функција е определен Државниот 

правобранител за подрачје Скопје Саша Станчевски 

 Седиштето на Државното правобранителство на Република Македонија е во 

Скопје, на ул. Бул. Гоце Делчев бр.18, во зградата на Македонска Радио Телевизија на VI-

кат.  

 Државното правобранителство на Република Македонија има добиено Сертификат 

за Систем за управување со квалитет ISO 9001:2008 , под регистарски број Q 1084/0 од 

12.12.2014 година. 
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 Во Државното правобранителство на Република Македонија работат Државни 

службеници вкупно 72 (седумдесет и два) од кои Раководни државни службеници 4 

(четири) :Државен советник 1 (еден) и Раководители на одделенија 3 (три), од стручно 

административен кадар 34 (триесет и четири ) од кои советници 15, соработник 1, помлад 

соработник 18, административен кадар 38 (триесет и осум) од кои самостоен референт 2, 

виши референти 18, референти 12, помлад референт 3 и вработени кои немаат статус на 

државен службеник 4 (четири). Од вкупно 107 вработени со Висока стручна спрема се 70 

(седумдесет), со Виша стручна спрема 2 (два) со средна стручна спрема се 37 (триесет и 

седум) и со Основно образование 4 (четири). Од вкупен број на функционери 30: мажи се 

13 (тринаесет), жени 17 (седумнаесет), од кои македонци се 29 и албанци 1 или 

процентуално 96,6% македонци и 3,34% албанци. Од вкупен број на државните 

службеници 72:мажи се 15 (петнаесет), жени 57 (педесет и седум), а од вкупен број на 

вработени кои немаат статус на државен службеник 4: мажи се 2 (два) а жени 2 (две). Од 

вкупен број на вработени 107: мажи се 31 (триесетиеден), жени 77 (седумдесет и седум). 

Од вкупно 107 вработени македонци се 81 (осумдесетиеден), албанци 21 (дваесетиеден), 

срби 2 (два), турци 1 (еден), и бошњаци 2 (два), или процентуално 74.76% македонци, 

19.62% албанци, 0.9% турци, 1.8% срби, власи 0,9% и 1.8% бошњаци.  

 Со Одлука бр.42-11173/2-14 од 8 јануари 2015 година на Владата на Република 

Македонија објавена во Службен весник на Република Македонија бр.4 од 12 јануари 

2015 година на Државното правобранителство на Република Македонија му е доделено 

на користење административен простор кој се наоѓа на Булевар „Гоце Делчев„ бр.18-

Скопје, КП бр.12231, КО Центар 1, со површина од 700 м2, запишан во Имотен лист 

бр.98456, сопственост на Република Македонија ( во зградата на Македонската радио-

телевизија). Со Одлука бр. 19-5453/1 од 2 декември 2008 година на Владата на 

Република Македонија на Државното правобранителство на Република Македонија му е 

доделено на користење административно-деловен простор во Прилеп во површина од 

117,20 м2, а со Одлука бр. 23-3275/1 од 7 јули 2003 година на Владата на Република 

Македонија на Државното правобранителство на Република Македонија е пренесено 

правото на користење на дел од приземје во површина од 570,79 м2 во Битола. 

Останатите подрачја на Државното правобранителство на Република Македонија 

смесетени се и користат простории во судовите, освен подрачје Кавадарци кое користи 

простории во локалната самоуправа во Општина Кавадарци.  
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 Државното правобранителство на Република Македонија  располага со веб страна: 

www.dprm.gov.mk, и е-маил адреса:  dpskopje@dprm.gov.mk. 

  

II. ВНАТРЕШНИ АКТИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 Државното правобранителство на Република Македонија има донесено Правилник 

за внатрешна организација ДП бр.02-864/15 од 17.12.2015 година и Правилник за 

систематизација на работните места ДП бр.02-863/15 од 17.12.2015 година и Правилник 

за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места ДП бр.04-

473/17 од 18.08.2017 година.Согласно внатрешните акти формирани се 3 сектори и тоа 

Сектор за управување со човечки ресурси со 2 одделенија:Одделение за организациски 

развој и обука и Одделение за матична евиденција, Сектор за правни, општи и заеднички 

работи со 2 одделенија: Одделение за правни работи и застапување и Одделение за 

општи и заеднички работи и Сектор за финансиски прашања со 2 одделенија: Одделение 

за буџетска координација, буџетска контрола и координација на јавни набавки и 

Одделение за сметководство и плаќања.Како независно одделение е формирано 

Одделение за внатрешна ревизија. 

  Донесен е Годишен распоред за работа на Државното правобранителство на 

Република Македонија за 2017 година ДП бр.02-885/16 од 14.12.2016 година и Измени и 

дополнувања од 16.08.2017 година и од 18.09.2017 година.  

Согласно член 32 од Законот за Административни службеници (Сл.весник на РМ 

бр.27/14,199/14, 48/15,1 54/15, 5/16, 142/16) и членовите 20а и 20б од Законот за 

вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16), Државното  

правобранителство на Република Македонија  на 09.05.2016 година го изготви и го 

достави Годишниот план за  вработување за 2017 година ДПбр.04-345/16 до 

Министерството за финансии за да даде согласност на планот, бидејќи истото е 

надлежно за буџетот на институцијата. 

Од страна на Министерството за финансии до Државното правобранителство на 

Република Македонија доставено е известување бр.08-2981/2 од 29.05.2016 година 

односно доставено е негатѓивно мислење по однос  на планот  со укажување истиот да се 

преработи во насока  Државното правобранителство на Република Македонија да не 

планира нови вработувања и унапредувања по било кој основ.По повторна достава на 

истиот план поради потребата од итно вработување заради функционирањето на органот 
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при зголемен обем на работа а намален број на државни службеници, со опширно 

образложение со допис бр.04-345/16-2 повторно е доставен планот на 14.07.2016 година  

до Министерството за финансии заради давање на согласност на истиот и повторно е 

добиено негативно мислење со известување бр.08-08-10243/2 од 11.08.2016 од 

Министерството за финансии со барање Државното правобранителство на Република 

Македонија да не планира нови вработувања и унапредувања по било кој основ 

Со оглед дека во периодот 2016 и 2017 година во Државното правобранителство 

на Република Македонија напуштиле работа вкупно 10 административни службеници од 

кои 5 со пензионирање редовно и со инвалидска пензија и 5 кои напуштиле поради 

вработување кај други работодавачи, заради нормално вршење на работните цели и 

задачи односно вршење на надлежноста на Државното правобранителство на Република 

Македонија, изработи корегиран годишен план за вработување за 2017 година и на 

15.12.2017 година го достави до Министерството за финансии, во услови на добиена 

посебна согласност за обезбедени финансиски средства бр.18-12106/2 од 01.12.2017 

година од страна на Министерството за финансии за вработување на едно лице на 

работно место Помлад соработник за правни работи на неопределено време со 

обезбедени средства во буџетот на Државното правобранителство на Република 

Македонија за тековната фискална година 2017 година, меѓутоа до 31.12.2017 година не е 

добиена таква согласност и истиот е беспредметен и во целост нереализиран. 

 Ова нешто предизвикува голем проблем во тековното работење на 

Државното правобранителство на Република Македонија , од причина што 

Државното правобранителство на Република Македонија  кадровски се намалува а 

приливот на предмети се зголемува . Ова уште повеќе претставува проблем затоа 

што работата на Државното правобранителство на Република Македонија е врзано 

со рокови, па претставува ланец на проблеми од самиот прием на предметите, 

нивно заведување, распоредување по државни правобранители и понатамошно 

постапување по истите, а кое е поврзано со судски рочишта или превземање 

дејствија пред други органи согласно надлежностите на Државното 

правобранителство утврдени во посебни закони . Од тие причини сметаме дека е 

неопходно да биде разгледана можноста Државното правобранителство на 

Република Македонија кадровски да се зајакне како во поглед на државни 

службеници така и во поглед на зголемување на бројот на државни 

правобранители. 
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  Државното правобранителство на Република Македонија има донесено 

Стратешки план за 2018-2020 година ДП бр.02-351/17 од 15.01.2018 година 

   Стратешки план на Државното правобранителство на Република Македонија е 

стратешки документ преку кој се дефинираат активностстите за остварување на својата 

конкретна и единствена цел. Стратешкиот план за период од 2018 година- 2020 година, 

претставува контиунирано продолжување на стратешките цели и приоритети на 

Државното правобранителство на Република Македонија, програмите, активностите, 

потребните ресурси и финансиски средства за нивна реализација, како и очекуваните 

резултати. Како законски застапник на државата Државното правобранителство на 

Република Македонија своите стратешки цели ги утврдува преку стратешките приоритети 

на Владата на Република Македонија во својот домен на дејствување. 

 Стратешките приоритети и цели на Државното правобранителство на Република 

Македонија произлегуваат од Одлуката за утврдување на Стратешките приоритети на 

Владата на Република Македонија бр.44-2698/1 од 25 јули 2017 година (Сл весник на РМ 

бр.96/17) Република Македонија- членка на НАТО и Европската Унија  и владеење на 

правото и изградба на независни институции. 

 Стратешките приоритети и цели на Државното правобранителство на Република 

Македонија се: 

1. Правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и 

државните органи основани со закон 

 Од овој приоритет произлегуваат следните цели:  

-Постојано, редовно, благовремено, економично преземање на сите правни мерки и 

средства во постапките кои се водат пред судовите и другите органи и институции 

-Донесување на Годишен распоред за работа на Државното правобранителство на 

Република Македонија за 2018 година 

-Изготвување на План за јавни набавки за 2018 година 

-Изготвување на финансов план за 2018 година 

-Да се изработи Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците за 

2018 година 
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-Да се изработат полугодишни извештаи за спроведување на Законот за постапување по 

претставки и предлози 

-Да биде изработена годишна Информација за спроведување на Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер 

-Да се изготват полугодишни извештаи за спроведување на Законот за спречување на 

корупцијата 

- Да се изготви Годишен план за вработување и да се изготват полугодишни извештаи 

-Да се изготви План за годишна обука и да се изготват полугодишни извештаи за 

реализирање на Планот за годишна обука 

-Да се одржат работилници (семинари) на ниво на државни правобранители, на стручниот 

кадар и на стручно-административниот кадар. 

- да се воспостави back up  заштита (копија на податоци на надворешна локација ) на 

документите во Државното правобранителство на РМ  

- Ресертификација на ИСО стандарди (2018,2019 и 2020 година) 

 

              Државното правобранителство на Република Македонија во целост ги 

спроведува одредбите од Законот за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер, согласно кој се определени службени лица кои  посредуваат со информациите 

од јавен карактер што ги создал или располага Државното Правобранителство на 

Република Македонија согласно своите надежности во сите 15 подрачја во кои се обавува 

државно првобранителската функција. Доставен е Годишен извештај за спроведување на 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година до 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап на информации од јавен карактер. 

Списокот на лица кои посредуваат со информациите од јавен карактер што ги 

создал или со кои располага Државното правобранителство на Република Македонија 

согласно своите надлежности во сите 15 подрачја во кои се обавува државно 

правобранителската функција е објавен на веб страната на Државното 

правобранителство на Република Македонија. 

 Во Државното правобранителство на Република Македонија примени се вкупно 

седуманесет (17) барања од кои во Државното правобранителство за подрачје Скопје 

десет (10), во Државното правобранителство за подрачје Кочани две (2),  во Државното 

правобранителство за подрачје Штип едно (1), во Државното правобранителство за 

подрачје Куманово едно (1), и во Државното правобранителство за подрачје Тетово три 

(3). Во останатите подрачја нема поднесено барања  
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Државното правобранителство на Република Македонија во целост ги спроведува 

одредбите од Законот за постапување по претставки и предлози согласно кој има 

определено лице кое постапува по претставките и предлозите. Државното 

правобранителство на Република Македонија согласно законските одредби достави 2 

полугодишни извештаи до Министерството за информатичко општество и 

администрација. Во Државното правобранителство на Република Македонија за 2017 

година, согласно двата полугодишни извештаи се примени и заведени вкупно единаесет 

(11) предмети. По писмен пат се доставени единаесет (11) предмети, поднесени се од 

физички лица шест (6) предмети, од правни лица две (2) предмети и од други три (3) 

предмети. 

  Во насока на спроведување на Протоколот за соработка помеѓу Владата на 

Република Македонија, органите на државната управа и Државното правобранителство 

на Република Македонија, се одржуваат работни  средби и состаноци со претставници на 

државните органи за надминување на одредени проблеми кои се појавуваат во тековното 

работење на секој орган, а кое е непосредно во врска со постапувањето на Државното 

правобранителство на Република Македонија во остварување на основната надлежност,а 

тоа е превземање на мерки и правни средства за заштита на имотните права и интереси 

на Република Македонија 

  Соработката на Државното правобранителство на Република Македонија и 

државните органи е на завидно ниво и сметаме дека во оваа насока истата и ќе 

продолжи. Државното правобранителство на Република Македонија смета дека 

соработката помеѓу органите на државната управа е многу значајна и претставува еден 

вид успешен начин на надминување и разрешување на правни прашања кои се 

појавувааат во основната функција на Државното правобранителство, заштита на 

имотните права и интереси на Република Македонија. 

 Државното правобранителсто на Република Македонија како државен орган кој 

превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси 

на Репубика Македонија ќе продолжи со законито, стручно, ефикасно и економично 

извршување на државно-правобранителската функција како основна законска функција 

на органот на целата територија на Република Македонија и координирано да постапува 

во работењето и постапувањето односно остварувањето на државно-првобранителската 

функција во и помеѓу утврдените седишта на Државните правобранители, во кои се 

извршува оваа функција на територијата на Република Македонија. 
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 Позитивната соработка помеѓу Државното правобранителство на Република 

Македонија и органите кои ги застапува и во иднина треба да продолжи и уште повеќе да 

се надградува се во интерес на целосната заштита на имотните права и интерси на 

Република Македонија. 

  

III. АКТИВНОСТИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ОСТВАРУВАЊЕ   НА ДРЖАВНОПРАВОБРАНИТЕЛСКАТА 

ФУНКЦИЈА 

  

Активностите и работата на  Државното правобранителство на Република 

Македонија во текот на 2017 година, произлегуваат од овластувањата, правата и 

обрвските што Државното правобранителство на Република Македонија ги има согласно 

Законот за државното правобранителство, системските закони и другите законски и 

подзаконски прописи. 

 Државното правобранителство, во својата работа применува закони, законски 

прописи и подзаконски акти кои уредуваат правна материја од повеќе области на правото, 

како што се: Законот за облигациони односи, Законот за сопственост и други стварни 

права, Законот за денационализација, Законот за градежно земјиште со подзаконските 

акти, прописите поврзани со трансформација на општествениот капитал и продажбата на 

државниот капитал; Законот за парничната постапка, Законот за извршување, Законот за 

општа управна постапка, Закон за експропријација, Законот за стечај, Законот за 

нотаријат, Закон за кривична постапка во делот на оштетните побарувања и други правни 

прописи. 

 Покрај надлежностите и овластувањата што ги има со законите и другите 

подзаконски акти, Државното правобранителство на Република Македонија постапува 

редовно и согласно Заклучоците од Владата на Република Македонија.Државните 

правобранители секогаш активно учествуваат на седниците на Комисиите на Владата на 

Република Македонија,како и на седници на Владата на Република Македонија.  

 Во текот на 2017 година, во работата на Државното правобранителство на 

Република Македонија најголемо место завземаат предметите поврзани со постапката за 

давање Правни Мислење, управните предмети и парнични предмети.  



12 
 

  Државното правобранителство на Република Македонија учествува во постапките 

за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште со давање на соодветно 

мислење,неговата приватизација согласно Законот за приватизација и закуп на градежно 

земјиште во државна сопственост,како и за отуѓување на други недвижности сопственост 

на државата. 

            Активното учество на Државниот правобранител во постапката за отуѓување на 

градежното неизградено земјиште сопственост на Република Македонија, како и за 

отуѓување на друга недвижност сопственост на државата, се заснова врз член 46 од 

Законот за нотаријат.   

 Улогата на Државниот правобранител во постапките за отуѓување на градежното 

неизградено земјиште сопственост на Република Македонија,како и за отуѓување на друга 

недвижност сопственост на државата е многу битна, а надлежноста се заснова врз член 

46 од Законот за нотаријат,во кој е утврдено дека нотарот е должен да испита дали е 

прибавено мислење од Државниот правобранител на РМ, ако е во прашање потврдување 

на исправа врз основа на која се врши пренос на правото на сопственост, односно 

размена на недвижности, а како една од договорните страни се јавува Република 

Македонија,а другата е физичко или правно лице. Доколку за приватната исправа не е 

прибавено мислење од Државниот правобранител, нотарот ќе го извести за тоа 

Државниот правобранител, и ќе го одложи потврдувањето на исправата додека не биде 

дадено мислење, а најдоцна за 30 дена. Во оваа постапка, во зависност од конкретниот 

случај, Државното правобранителство на Република Македонија дава позитивно или 

негативното мислење. 

 Улогата на Државниот правобранител во постапката за приватизација на 

градежното земјиште сопственост на Република Македонија исто така е многу битна, а 

согласно новите законски одредби, по донесените решенија за приватизација заедно со 

сите списи , може да вложува редовни и вонредни правни лекови. 

           Покрај редовната соработка помеѓу органите на државната управа и Државното 

правобранителство на Република Македонија, која најчесто се однесува на нивно 

застапување од Државното правобранителство пред надлежните судови и други органи, 

Државното правобранителство на Република Македонија на барање од органите на 

државната управа, дава стучни Правни Мислења по одредени правни прашања, правни 

совети и правна помош.    
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IV.СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Државниот правобранител на Република Македонија,согласно одредбите од 

Законот за Државно правобранителство, во врска со прашања од значење за 

остварувањето на неговата функција и по прашања од заеднички интерес, соработува со 

органите на државната власт, судовите и со физички и правни лица. 

 Начелно, соработката помеѓу Државното правобрнителство на Република 

Македонија со судовите, Јавното обвинителство, министерствта и други органи и 

организации е задоволителна, иако во определени случаи се појавуваат одредени 

потешкотии, кои најчесто се резултат на релативно краткиот рок за постапување и 

превземање на определени правни дејствија. 

 Покрај редовната соработка помеѓу органите на државната управа и Државното 

правобранителство на Република Македонија, која најчесто се однесува на нивно 

застапување од Државното правобранителство пред надлежните судови, другите органи, 

Државното правобранителство на Република Македонија на барање од органите на 

државната управа, дава стручни правни Мислења по одредени правни прашања, правни 

совети и правна помош. 

  Во текот на 2017 година, Државниот правобранител на Република Македонија 

имаше бројни средби и соработка со многу државни институции.Во јануари месец беа 

одржани работни средби со Министерство за финансии-Управа за јавни приходи, и со 

Министерство за финансии-Управа за имотно правни работи. .Во текот на февруари 

месец беше одржан состанок со Дирекција за заштита и спасување, Држвна комисија за 

спречување корупција и Министерство за транспорт и врски. Во текот на март месец беше 

одржана средба со Комисијата за одлучување по барањата за денационализација поднесени од 

старешините на верските објекти на верските заедници во Република Македонија, а во мај месец 

со Нотарска комора на РМ. Во јуни месец беше одржан состанок со  Министерство за 

економија и Агенција за енергетика,  а во текот на октомври месец со Агенција за 

администрација , и во декември месец со Комисијата за одлучување по барањата за 

денационализација поднесени од старешините на верските објекти на верските заедници во 

Република Македонија, Фондот на холокаустот на евреите од Македонија и Еврејската заедница во 

Република Македонија, како и со Дирекција за заштита и спасување и Министерството за 

информатичко општество и администрација. 
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 Државниот правобранител на Република Македонија во текот на 2017 година  

изврши редовни посети на сите 14 подрачја каде се обавува државно 

правобранителската функција, а беше одржан и Стручен колегиум на сите државни 

правобранители. 

  

 V. ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2017 ГОДИНА  

 

 Државното правобранителство на Република Македонија, во периодот од 

01.01.2017 год. по заклучно со 31.12.2017 год., постапувало по сите видови предмети кои 

спаѓаат во негова надлежност. 

  Во текот на 2017 година, Државното правобранителство на Република 

Македонија   имало во работа и постапувало во вкупно 209867 предмети, и тоа од сите 

области на правото каде е потребно преземање мерки и правни средства за заштита на 

имотните права и интереси на Република Македонија. 

            Согласно Сумарниот Преглед за движење на предметите за 2017 година за 

подрачјето на Скопје каде што е и седиштето на Државното правобранителство на 

Република Македонија вкупно предмети во работа имало 51.190 . 

 Како составен дел на овој Извештај се и Сумарниот преглед за движење на 

предметите за 2017 година за сите подрачја на Државното правобранителство на 

Република Македонија и Сумарниот преглед за движење на предметите за 2017 година за 

подрачје Скопје.  

 

1. Парнични предмети 

  

 Парничните предмети имаат посебна важност и се сметаат како посложени 

предмети кои се наоѓаат во работа во Државното правобранителство на Република 

Македонија. 

 Во 2017 година вкупно предмети во работа биле 13988. 

 Споровите кои се водат во парничните постапки каде Државното 

правобранителство на Република Македонија се јавува како законски застапник на 

Република Македонија и нејзините органи, се по најразлични основи, од кои како   

најчести и позначјани може да се споменат следниве: 

 - спорови за утврдување на право на сопственост на недвижен имот 
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 -спорови за надомест на материјална и нематеријална штета, и тоа по основ на 

неоправдано осудени или неосновано лишени од слобода лица; заради противправно 

одземање на предмети во кривична и прекршочна постапка; како и надомест на штета по 

други основи; 

 - Спорови во врска со поништувањето на договори кои ги склучила Република 

Македонија, особено: договори склучени во постапките за отуѓување или давање под 

закуп на државен имот (градежно земјиште, земјоделско земјиште); договори склучени во 

постапките за јавна набавка и други договори каде како договорна странка се јавува 

Република Македонија или некој нејзин орган, доколку постојат законски основи за нивно 

поништување; 

            - Спорови во врска со наплата на долгови по најразлични основи, било во случај 

Република Македонија или нејзин орган да се јавува во својство на доверител или 

должник; 

 - Работни спорови во кои најчесто државните органи се тужени заради спроведена 

постапка и донесени одлуки по дисциплински постапки, неисплатени степен на кариера, и 

утврдување дека државните службеници се стекнале со степен на кариера,  поради 

недонесување решение за стекнување со степен на кариера, исплата на јубилејна 

награда и др. 

 Во оваа насока истакнуваме дека во последните години се водеа огромен број на 

предмети за утврдување дека државните службеници се стекнале со степен на кариера,  

поради недонесување решение за стекнување со степен на кариера односно неисплатени 

утврдени права согласно Законот за државни службеници, за кои предмети се одржа 

конструктивен состанок со Министерството за информатичко општество и администрација 

на 14.12.2017 година при што беше заклучено да се изработи информација до Владата на 

Република Македонија од страна на министерството, а по претходно извршена анализа 

на предметите во Државното правобранителство на Република Македонија при што беше 

утврдено дека за тековната 2017 година активни предмети биле 722, од кои правосилно 

завршени предмети 227  ( Министерство за животна средина 47 предмети, Министерство 

за финансии 45 предмети, Министерство за образование и наука 26 предмети, 

Министерство за одбрана 6 предмети, Министерство за труд и социјална политика 5, 

Министерство за правда-Управа за водење матични книги 10,Министерство за правда 1, 

Министерство за економија 1, Секретаријат за европски праѓања 16,СОЗР 2, Државен 

завод за статистика 24, Дирекција за заштита и спасување19, Центар за управување со 

кризи 15, Агенција за администрација 5, Агенција за млади и спорт 2, Агенција за 
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исселеништво 3), при што главен долг кој бил побаруван во тој момент 2.137.054,00 

денари, Адвокатски процесни трошоци 5.172.090,00 денари ,Надоместоци за ПИОМ 

1.201.181,00 денари, Трошоци пред извршител 399.576,00 денари (од 17 предмети) или 

се вкупно 8.909.901,00 денари. 

           -Спорови за утврдување оспорено право во стечајна постапка 

 Од прибавените податоци во 2017 година биле поднесени редовни правни лекови-  

жалби 836 пред Апелационите судови во Република Македонија и вонредни правни 

лекови- ревизии 16 пред Врховниот суд на Република Македонија. 

   

2. Управни предмети и Управни спорови  

 

 Во текот на 2017 година управни предмети во работа биле 15194, а управни 

спорови 8912.  

 Работењето по управните предмети се однесуваат на покренувањето и водењето 

на управни постапки заради реализација на урбанистичкиот план кое се однесува  за 

одземање од владение градежно неизградено земјиште, експропријација на недвижности 

и одземање или ограничување на правото на користење на недвижности во државна 

сопственост. Во овие предмети влегуваат и доставувањата на потврди од страна на 

Агенцијата за катастар на недвижности, кои се однесуваат за промена на содржината на 

недвижностите во имотните листови, на име на физички или правни лица, или на име на 

Република Македонија. 

 Во текот на 2017 година од прибавените податоци, жалби биле поднесени 255, 

одговори на жалби 46, тужби за управен спор покренати од страна на Државното 

правобранителство на Република Македонија биле 20, а биле поднесени 60 жалби пред 

Вишиот Управен суд. 

Управните спорови произлегуваат од постапки за денационализација и најголем 

дел по прекршочни постапки согласно член 42-а од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за управни спорови односно пороизлегува обврска на 

Државното правобранителство да учествува во управна постапка, која постапка 

произлегува од работата на Прекршочни комисии, во кои постапки Државното 

правобранителство воопшто не учествува. Со Законот за изменување и дополнување на 

Законот за управни спорови чл.42-а е утврдено дека против одлука на Управниот суд, 



17 
 

органот чиј акт бил предмет на управниот спор може да поднесе жалба преку  Државниот 

правобранител на Република Македонија. 

 Со  член 42-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за управни 

спорови (Сл весник на РМ бр.150/10) утврдено е дека против одлука на Управниот суд, 

органот чиј акт бил предмет на управниот спор може да поднесе жалба преку Државното 

правобранителство на Република Македонија. На овој начин Државното 

правобранителство на Република Македонија е доведено во ситуација да учествува во 

постапки кои во својата суштина не претставуваат постапки поврзани со имотните права и 

интереси на државата или некој нејзин орган. Такви се прекршочните постапки кои се 

спроведуваат пред прекршочните комисии при органите на државната управа 

(министерство за внатрешни работи, министерство за труд и социјална политика- каде се 

водат постапки во врска со социјалните права и др.) во сите области каде на органот чиј 

акт е предмет на управен спор му е дозволено согласно спорниот член да поднесеува 

жалби преку Државното правобранителство на Република Македонија против одлуки на 

Управниот суд до Вишиот управен суд. Во оваа насока како орган чиј акт може да биде 

предмет на спор се и акти на единиците на локалната самоуправа,(беше поднесено 

барање од Општина Гази Баба) Градот Скопје, Народна банка (од каде што имаше 

барање за поднесување жалба),Комисија за верификација на факти (исто имаше 

поднесено барање), Фонд за здравствено осигурување (исто така имаше поднесено 

барање), Нотарската комора (исто така поднесено барање) , што се правни субјекти кои 

Државното правобранителство на Република Македонија не ги застапува, а и предмет на 

тужбата или жалбата не се имотни права и интереси на Република Македонија и 

нејзините органи што е основната надлежност на Државното правобранителство на 

Република Македонија. 

 Државното правобранителство на Република Македонија согласно член 2 од 

Законот за државното правобранителство врши и други работи кои се утврдени со закон, 

како што се надлежностите во постапките за денационализација, експропријација, 

приватизација на градежното земјиште, оттуѓувањето на градежното земјиште, управните 

постапки кои се водат пред Агенцијата за катастар на недвижности кога се работи 

запишување на некое право на име на Република Македонија и др., каде како странка се 

јавува  Државното правобранителство на Република Македонија или Република 

Македонија преку Државното правобранителство на Република Македонија, а орган кој 

одлучува е надлежен орган на државната управа кој може во одредени случаи да се јави 

како орган чиј акт е предмет на управен спор и кој има можност да поднесе жалба против 
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одлуката на Управниот суд до Вишиот суд преку Државното правобранителство на 

Република Македонија, во смисла на член 42-а. Имајќи го предвид наведеното, со 

примената на членот 42-а, во определени случаеви, доаѓа до судир на интереси, бидејќи 

Државното правобранителство на Република Македонија во определени управни 

постапки, кои можат да резултираат со поведување на управен суд се јавува како странка 

во постапката, а органот чиј акт е оспорен со управниот спор има право на жалба против 

одлуката на управниот суд преку Државното правобранителство на Република 

Македонија.(на пример во постапката за денационализација, против решението на 

Комисијата, Државното правобранителство на Република Македонија има можност да 

поведе управен спор и управниот суд да ја уважи тужбата на Државното 

правобранителство на Република Македонија, а Комисијата за денационализација има 

право на жалба против таквата одлука на Управниот суд  преку Државното 

правобранителство на Република Македонија согласно член 42-а. Значи доаѓа до 

ситуација кога тужбата поднесена од Државното правобранителство на Република 

Македонија против решението за денационализација е уважена, а Комисијата за 

денационализација сака да поднесе жалба против таа пресуда преку Државното 

правобранителство на Република Македонија, Државното правобранителство на 

Република Македонија треба да си поднесе жалба против пресудата на управниот суд со 

која е одлучено во корист на Државното правобранителство на Република Македонија.) 

Истата ситуација се јавува и во постапките за експропријација, постапките за запишување 

на права во катастарот на име на Република Македонија како и во другите управни 

постапки каде како странка се јавува Државното правобранителство на Република 

Македонија во однос на државниот орган кој одлучува. 

 Исто така се поставува прашањето за уставноста на член 42-а од гледна точка на 

владеењето на правото, бидејќи на органот кој одлучува за некое право на правно или 

физичко лице кое со закон и устав му припаѓа му се дава право да поднесува жалба 

против првостепените одлуки на управниот суд. По својата суштина, управните постапки 

се еднострани постапки, во кои надлежниот орган на државната управа одлучува за 

определени права на правните и физичките лица, странка -учесник во управната постапка 

е барателот кој бара од органот да донесе акт за остварување на некое негово право 

согласно законот.Органот кој одлучува не е странка во постапката, а дадена му е можност 

да се жали на одлуката која ја донел органот од повисока инстанца во таа постапка-

одлуката од Управниот суд??? Односот помеѓу органот чиј акт е предмет на управниот 

спор и Управниот суд е однос на орган од пониска инстанца-органот на државната управа 
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и орган од повисока инстанца-Управниот суд, така да одлуките од повисокиот орган и 

насоките и упатствата дадени во таа одлука во суштина имаат задолжителен карактер за 

понискиот орган и понискиот орган треба да ги почитува и да постапува по истите. Ова во 

смисла на член 52 од Законот за управни спорови каде меѓудругото е утврдено дека 

надлежниот орган е врзан со правното мислење на судот како и со забелешките на судот 

во однос на постапката. 

 Одржани се состаноци со Управниот и Вишиот управен суд кои остануваат на 

ставот дека за секој орган согласно член 42-а од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за управни спорови , жалбата мора да биде поднесена преку Државното 

правобранителство на Република Македонија 

 До Државното правобранителство на Република Македонија беше поднесена 

иницијатива и од Државната изборна комисија да биде поднесена тужба против решение 

на Комисијата за заштита на лични податоци поради донесена забрана за користење и 

објавување на веб страната на ДИК список на неконзистентни записи-предмет на 

теренски проверки. Во овој случај се појавува судир на надлежности на два органа во кој 

случај се поставува прашањето кој од овие два органа ќе биде застапуван од  Државното 

правобранителство на Република Македонија. 

 Во изминатиот период зачестени беа барања од министри односно од заменици 

министри согласно Законот изменување и дополнување на Законот за Влада да се 

поднесуваат жалби преку Државното правобранителство на Република Македонија на 

што ги упатуваше Вишиот управен суд , во кои беа предмет на жалбите акти донесени во 

самиот орган за кои иницијативи беа поднесувани или од едните или од другите за 

поништување на акти кои едниот од тие двајца функционери ги донеле, за што се 

предизвикува прашањето за основаноста на постапувањето на  Државното 

правобранителство на Република Македонија, од причини што во рамки на едно исто 

министерство постапуваат два функционери кои го претставуваат министерството. 

 Ова укажува дека член 42-а од Законот за изменување и дополнување на Законот 

за управни спорови (Сл весник на РМ бр.150/10) е во спротивност со одредбите на 

Законот за државното правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07). 

 Државното правобранителство на Република Македонија со дописи ДП бр.03-72/12 

од 30.03.2012 година, 13.12.2012 година, 04.03.2014 година и 03.05.2016 година достави 

до Министерството за правда Укажување за потреба од измена на законските одредби  во 

насока да се разгледа можноста за бришење на член 42-а од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за управни спорови (Сл весник на РМ бр.150/10), или 
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усогласување  на Законот за општа управна постапка со Законот за управни спорови, во 

смисол дали органот кој го носи решението во првостепената постапка со кое одлучува за 

права и интереси на трети лица физички и правни може да добие својство на странка во 

управната постапка, и да вложува редовни и вонредни правни лекови.  

 До Државното правобранителство на Република Македонија од страна на Владата 

на Република Македонија, насловено до Министерство за правда,  доставено е барање 

мислење бр.44.1-3273/1 од 11.07.2017 година, во прилог на кој е доставено Барање за 

автентично толкување на член 42-а став 2 од Законот за управните спорови („Службен 

весник на Република Македонија“ број 62/2006 и 150/2010) поднесено од пратеникот 

Соња Мираковска, со цел во рок од 7 (седум) дена, до Владата на Република Македонија, 

да се достави заедничко (обединето) мислење во соработка со Министерството за 

финансии, Државното правобранителство на Република Македонија и Секретаријатот за 

законодавство. Во оваа насока Државното правобранителство на Република Македонија 

даде мислење дека Државното правобранителство на Република Македонија е на став, 

дека став 2 од член 42-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за управни 

спорови (Сл весник на РМ бр.150/10)  треба да се избрише, но со оглед да е поднесено 

барање за автентично толкување Државното правобранителство на Република 

Македонија е на мислење дека жалбата која се поднесува  преку Државното 

правобранителство на Република Македонија треба да биде само од органите на 

државната управа согласно Законот за организација и работа на органите на државната 

управа ( Сл весник на РМ бр. 58/2000,44/02, 82/08,167/10  и 51/11), освен оние органи кои  

со закон или статут односно подзаконски акт е определено раководното лице ( 

директорот или претседателот ) да го застапува . 

 

3. Правни мислења 

 

Посебен вид предмети кои се наоѓаат во работа во Државното правобранителство 

преставуваат давањето правни мислења кои согласно законските овластувања ги дава 

Државниот правобранител на Република Македонија.  

  Во текот на 2017 година од областа на правни мислења во работа вкупно 

биле 21586. 

 Согласно член 46 од Законот за нотаријат, улогата на Државниот правобранител 

во давање на мислења е од големо значење. Имено ако е во прашање потврдување на 

исправа врз основа на која се врши пренос на правото на сопственост, физичка делба на 
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недвижност, односно размена на недвижности, како една од договорните страни се јавува 

Република Македонија, нотарот е должен да испита дали е прибавено мислење од 

Државниот правобранител. Доколку за приватната исправа не е прибавено мислење од 

Државниот правобранител, нотарот ќе го извести за тоа Државниот правобранител и ќе го 

одложи потврдувањето на исправата додека не биде дадено мислењето,  а најдоцна за 

30 дена. Ако Државниот правобранител не даде мислење во определениот рок, нотарот 

ќе го изврши потврдувањето на исправата како да е дадено мислење. Исправите 

потврдени спротивно на одредбите на овој член немаат сила на јавна исправа и се 

сметаат за апсолутно ништовни. 

   

4. Извршни предмети 

 

  Во текот на 2017 година извршни предмети вкупно во работа биле 7340. 

 Ова се предмети кои се водат пред надлежни извршители. По извршните 

предмети од прибавените податоци биле поднесени 18 приговори и 24 жалби. 

 

5. Стечајни предмети 

  

 Во текот на 2017 година стечајни предмети вкупно во работа биле 5410. 

 Државното правобранителство како законски застапник на Република Македонија 

во стечајните постапки учестува како доверител во случаевите кога по известие добиено 

од Управата за јавни приходи,  Државното правобранителство  поднесува барање за 

отворање на стечајна постапка, односно во отворена стечајна постапка поднесува 

стечајни побарувања кои ги има Република Македонија спрема стечајниот должник.

 Во стечајната постапка пред судовите, Државното правобранителство зема 

активно учество штитејќи ги имотните права и интереси на Република Македонија кога таа 

или нејзин орган се јавува како доверител во стечајна маса. Во случаите кога се работи за 

поголемо побарување што Република Македонија го има пријавено во стечајната маса, 

тогаш Државното правобранителство учествува во работата на Одборот на доверители. 

 Државното правобранителство во стечајните постапки поднесува тужби пред 

надлежните судови, во случаите кога од страна на стечајниот суд е упатен на судски 

спор. Овие постапки се водат пред надлежните граѓански судови, во кои Државното 

правобранителство превзема правни дејствија за докажување на побарувањето на 
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органот кого го застапува.Во текот на 2017 година од прибавените податоци биле 

поднесени 20 жалби. 

 Државниот правобранител на Република Македонија инсистира во рамките на 

стечајните постапки секогаш пред гласањето во Одборот на доверители или пред 

Собранието на доверители, Државно правобранителство на Република Македонија  да 

има добиен точен и изграден став од органот кој го застапува во кој правец ќе се одвива 

гласањето во рамките на органите на стечајната постапка. 

 

 6. Предмети од превентивниот метод на работа 

 

Во постапувањето по овие предмети , Државното правобранителство  врши 

претходно испитување и анализирање на пристигнатите поднесоци, дописи, претставки, 

извештаи и сл. и доколку увиди дека се повредени имотните права и интереси на 

Република Македонија, тогаш заради заштита на истите , поведува соодветна постапка 

пред надлежен орган, или превзема други дејствија за кои е овластено да ги превзема. 

Еден од превентивните методи на работа се и Опомените до физичките и правните лица 

за доброволно плаќање на долговите кон Република Македонија. 

Во текот на 2017 година превентивни предмети вкупно во работа биле 

4148.  

 

7. Вонпарнични предмети 

 

Вонпарнични предмети се предмети кои се однесуваат за определување на 

надомест за градежно земјиште одземено од владение, експропирани недвижности,како и 

предмети по физичка делба на ствари сопственост на Република Македонија.  

Во текот на 2017 година вонпарнични предмети вкупно во работа биле 2270, а 

од прибавените податоци биле поднесени 37 жалби од страна на Државното 

правобранителство на Република Македонија.  

 

8. Атхезиони предмети 

 

 Во атхезионите предмети Државното правобранителство застапувајќи ја 

Република Македонија и нејзините органи, поднесува имотно правни побарувања 
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насочени спрема обвинетите во кривичната постапка. Ова учество е веќе по започнатите 

истражни и кривични постапки од страна на Јавното обвинителство кои постапки се 

однесуваат на предметите поврзани со злоупотреба на службена положба и 

овластувања,  коруптивни дејанија и друго. 

 Во текот на 2017 година атхезиони предмети вкупно во работа биле 946. 

  

9. Платни налози 

  

 Од страна на нотарите до Државното правобранителство  се доставуваат платни 

налози  по кои во најголем дел се поднесуваат приговори , кои потоа поради спорност 

продолжуваат во постапка пред надлежните првостепени граѓански судови. 

 Во текот на 2017 година предмети по платни налози вкупно во работа биле 

816, а согласно прибавените податоци биле вложени 68 приговори. 

  

10. Организационите предмети 

 

Во овој вид предмети спаѓаат предметите, по кои постапува Државниот 

правобранител на Република Македонија во неговата соработка со другите органи , 

установи, институции, со размена на податоци и информации, со давање правни 

мислења, правна помош и совети, на органите кои не се застапувани од Државното 

правобранителство на Република Македонија, а се корисници на средства од Буџетот на 

Република Македонија (училишта, национални установи, дирекции, агенции и сл.), како и 

премети поведени по повод разни поднесоци, барања, предлози и сл. поднесени 

непосредно до Државниот  правобранител на Република Македонија, од страна на правни 

и физички лица. 

        Тука спаѓаат и предметите преку кои Државниот правобранител на Република 

Македонија и Државните правобранители кореспондираат и соработуваат, во врска со 

организациони прашања во рамките на Државното правобранителство, како и други 

предмети кои се однесуваат за размена на податоци и информации. 

 Во текот на 2017 година организациони предмети вкупно во работа биле 

2739, од кои примени 910, а завршени 419. 

 

11. Разно 
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Посебни предмети кои се наоѓаат во работа при Државното правобранителство се 

предмети кои се однесуваат за постапувањето на Државното правобранителство по 

повод на најразлични поднесоци, барања, известувања, предлози и слично доставени од 

страна на државните органи, правните и физичките лица.  

Во текот на 2017 година предмети разно вкупно во работа биле 2951. 

  

12. Денационализација 

 

 Во текот на 2017 година предмети за денационализација вкупно во работа 

биле 6641, од кои 183 биле примени во работа, а 271 се завршени предмети. 

 Државното правобранителство на Република Македонија преку државните 

правобранители, превзема соодветни мерки и правни средства за заштита на имотните 

права и интереси на Република Македонија. Во сите случаи кога се констатираат повреди 

на имотните права и интереси на Републиката во процесот на денационализција, се 

поднесуваат тужби до Управниот суд, односно жалби до Вишиот управен суд. Од страна 

на Државниот правобранител на Република Македонија во рамките на надлежностите се 

прават напори да се испочитува ставот на Владата на РМ овој процес да заврши што е 

можно поскоро.  

 

13. Постапување по претставки и предлози 

 

 Државниот правобранител на Република Македонија во целост ги спроведува 

одредбите од Законот за постапување по претставки и предлози согласно кој има 

определено лице кое постапува по претставките и предлозите. Државното 

правобранителство на Република Македонија согласно законските одредби достави 2 

полугодишни извештаи до Министерството за информатичко општество и 

администрација. Во Државното правобранителство на Република Македонија за 2017 

година, согласно двата полугодишни извештаи се примени и заведени вкупно единаесет 

(11) предмети. По писмен пат се доставени единаесет (11) предмети, поднесени се од 

физички лица шест (6) предмети, од правни лица две (2) предмети и од други три (3) 

предмети. 

 

14.Слободен пристап до информации од јавен карактер 
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              Државниот правобранител на Република Македонија во целост ги спроведува 

одредбите од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно 

кој се определени службени лица кои  посредуваат со информациите од јавен карактер 

што ги создал или располага Државното Правобранителство на Република Македонија 

согласно своите надежности во сите 15 подрачја во кои се обавува државно 

првобранителската функција. Доставен е Годишен извештај за спроведување на Законот 

за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година до Комисијата за 

заштита на правото за слободен пристап на информации од јавен карактер. 

 Списокот на лица кои посредуваат со информациите од јавен карактер што ги 

создал или со кои располага Државното правобранителство на Република Македонија 

согласно своите надлежности во сите 15 Подрачја во кои се обавува државно 

правобранителската функција е објавен на веб страната на Државното 

правобранителство на Република Македонија 

 Во Државното правобранителство на Република Македонија примени се вкупно 

седуманесет (17) барања од кои во Државното правобранителство за подрачје Скопје 

десет (10), во Државното правобранителство за подрачје Кочани две (2),  во Државното 

правобранителство за подрачје Штип едно (1), во Државното правобранителство за 

подрачје Куманово едно (1), и во Државното правобранителство за подрачје Тетово три 

(3). Во останатите подрачја нема поднесено барања  

 

15.Редовни и вонредни правни средства 

 

 Од прибавените податоци во 2017 година биле поднесени редовни правни лекови-  

жалби 836 пред Апелационите судови во Република Македонија и вонредни правни 

лекови- ревизии 16 пред Врховниот суд на Република Македонија. 

 Во текот на 2017 година од прибавените податоци жалби во управни постапки 

биле поднесени 255, тужби за управен спор покренати од страна на Државното 

правобранителство на Република Македонија биле 20, а жалби 60. 

Во текот на 2017 година во извршни предмети од прибавените податоци се 

поднесени 18 приговори од страна на Државното правобранителство на Република 

Македонија и 24 жалби. 

Во текот на 2017 година во вонпарнични предмети од прибавените податоци се 

поднесени 37 жалби од страна на Државното правобранителство на Република 

Македонија. 
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Исто така вложени се во управна постапка за приватизација 71 жалба, во управни 

постапки за приватизација со надомест 13 жалби, во извршно-прекршочните постапки 29 

жалби, во извршно-кривичните постапки 1 жалба и во атхезиона постапка 1 жалба. 

 

 

16 .СТРУЧНИ КОЛЕГИУМИ  

 

 Државниoт правобранител на Република Македонија по потреба одржува Стручен 

Колегиум , на кој се разгледуваат стручни предмети од надлежноста на Државното 

правобранителство на Република Македонија. Исто така Државниот правобранител на 

Република Македонија, организира заеднички средби и со сите Државни правобранители  

од подрачјата на Државното правобранителство на Република Македонија. 

 На ваквите Стручни колегиуми се донесуваат заклучоци, со што се постигнува 

унифицирано постапување на сите Државни правобранители и со што се зголемува и 

ефикасноста и ажурноста во работењето. 

  

 

 

 

VI.ГОДИШЕН ФИНАНСКИСКИ ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 Согласно Годишниот финансиски план за 2017 година на Државното 

правобранителство на Република Македонија, од жиро сметката број 040060058263710  

од планираниот износ од 74.273.795,00 денари, реализирани се 69.424.160,00 денари. 

 

Реализирани средства Расходни ставки Намени 

43.889.115,00 401 Основни плати  

16.242.680,00 402 Придонеси за социјално 

осигурување 

      444.254,00 420 Патни и дневни раходи 

 4.644.800,00 421 Комунални услуги, 

греење, комуникација и 

транспорт  
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    1.199.415,00 423 Материјали и ситен 

инвентар 

 349.613,00 424 Поправки и тековно 

одржување 

287.579,00 425 Договорни услуги 

689.061,00 426 Други тековни расходи 

99.890,00 464 Разни трансфери 

467.308,00 480 Купување на опрема и 

машини 

1.110.445,00 485 Вложувања и 

нефинансиски средства 

  

 

 Годишниот финансиски план за 2016 година за Државното правобранителство на 

Република Македонија, од жиро сметка 040060058263118  од планираниот износ од  

1.628.000,00 денари, реализирани се 374.565,00 денари. 

  

Реализирани средства Расходни ставки Намени 

4.150,00 420 Патни и дневни расходи 

101,00 421 Комунални услуги, 

греење, комуникација и 

транспорт 

78.840,00 423 Материјали и ситен 

инвентар 

33.660,00 424 Поправка и тековно 

одржување 

141.514,00 425 Договорни услуги 

3.100,00 426 Други тековни расходи 

51.232,00 464 Разни трансфери 

61.968,00 480 Купување на опрема и 

машини 

 

VII. ПОСТИГНУВАЊА ВО ПРЕДМЕТСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2017 ГОДИНА 
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 Државното правобранителство на Република Македонија, во своето работење 

успешно пред надлежните судови ги застапуваше интересите на Република Македонија и 

нејзините органи. Во оваа насока претставуваме само дел од успешно завршените 

предмети 

 1. Со Пресуда 3 ПЛ1-ТС-311/13 од 31.03.2014 година на Основниот суд Скопје 2 

Скопје приговорот на тужениот Република Македонија-Министерство за здравство се 

усвојува и платниот налог на Основниот суд Скопје 2 Скопје Граѓански суд III 

Пл.бр.11082/08 од 09.02.2009 година со кој тужениот е задолжен на тужителот Друштво за 

градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт 

импорт Скопје да му плати паричен износ од 1.492.261,00 денари на име главен долг со 

законска затезна камата согласно ЗВСЗК како и трошоци на постапката во износ од 

32.295,00 денари се укинува и тужбеното барање на тужителот е одбиено како 

неосновано, и задолжен е тужителот да им ги надомести на тужениот процесните 

трошоци во износ од 60.840,00 денари..Со Пресуда ТСЖ.бр.2746/14 од 22.10.2015 година 

на Апелациониот суд Скопје жалбата на тужителот е усвоена а Пресуда 3 ПЛ1-ТС-311/13 

од 31.03.2014 година на Основниот суд Скопје 2 Скопје е преиначена и се пресудува дека 

приговорот на тужениот Република Македонија-Министерство за здравство се одбива а 

платниот налог на Основниот суд Скопје 2 Скопје Граѓански суд III Пл.бр.11082/08 од 

09.02.2009 година со кој тужениот е задолжен на тужителот Друштво за градежништво, 

производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт импорт Скопје да му 

плати паричен износ од 1.492.261,00 денари на име главен долг со законска затезна 

камата согласно ЗВСЗК како и трошоци на постапката во износ од 32.295,00 денари 

останува во сила, и тужениот се задолжува на тужителот да му ги надомести трошоците 

на постапката во износ од 210.863,00 денари. По вложена ревизија на Државното 

правобранителство на Република Македонија Врховниот суд на Република Македонија 

истата ја усвојува и со Пресуда Рев1.бр.93/2016 од 29.06.2017 година Пресудата 

ТСЖ.бр.2746/14 од 22.10.2015 година на Апелациониот суд Скопје ја укинува и предметот 

го враќа на повторно одлучување пред второстепениот суд, кој со Пресуда ТСЖ-1974/17 

од 15.09.2017 година, Пресудата 3 ПЛ1-ТС-311/13 од 31.03.2014 година на Основниот суд 

Скопје 2 Скопје ја потврдува.Против оваа одлука поднесена е ревизија од страна на 

тужителот.Предметот е во постапка на извршување и противизвршување   

 2. Со Пресуда 28П4-1129/16 од 04.05.2017 година на Основниот суд Скопје 2 

Скопје тужбеното барање на физичко лице од Охрид да се задолжат тужените Република 
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Македонија-Влада на Република Македонија- Комисија за приватизација и АД за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 

Скопје, солидарно да му исплатат на тужителот на име надомест на штета износ од 

3.948.168,00 денари со казнена камата се одбива како неосновано, а тужителот се 

задолжува на првотужениот да му ги надомести трошоците на постапката во износ од 

49.396,00 денари . Оваа пресуда е потврдена со Пресуда ТСЖ - 5571/17 од 14.12.2017 

година на Апелациониот суд Скопје Поднесена е ревизија од страна на тужителот, на што 

е даден и одговор на ревизија од Државното правобранителство на Република 

Македонија, која постапка е во тек. 

 3. Со Пресуда ТС бр.693/13 од 28.05.2014 година на Основниот суд Скопје 2 Скопје 

одбиено е тужбеното барање на тужителот Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН ДОО Скопје против тужениот Република Македонија - Собрание на 

Република Македонија за долг во вредност од 12.555.661,50 денари со законска затезна 

камата и трошоци на постапката во износ од 59.280,00 денари... Оваа пресуда е 

потврдена со Пресуда ТСЖ-2312/14 од 30.04.2015 година на Апелациониот суд Скопје. и 

со Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија Рев1. бр.263/2015 од 17.01.2017 

година 

 4. По тужба на тужител АД Градинар против тужен РМ -Министерство за финансии 

за надомест на штета. вредност 4.000.000,00 денари, со Пресуда на Врховен суд на РМ 

Рев бр. 283/15 од 12.04.2017 година пресудите на Апелациониот суд Битола ТСЖ 

бр.354/15 од 03.06.2015 година и Пресудата на Основниот суд Охрид ТС бр.4/15 од 

01.04.2015 година се преиначени и барањето на тужителот е одбиено како неосновано, а 

тужителот е задолжен на тужениот да му ги надомести трошоците на постапката во износ 

од 106.080,00 денари.. 

 5. По тужба на тужител Маркоски Сиљан против тужен РМ за утврдување на 

сопственост, со пресуда на Основен суд Охрид П1-67/16 од 29.09.2016 година , а 

потврдена со пресуда ГЖ-338/17 од 15.02.2017 година , тужбеното барање на тужителот е 

одбиено како неосновано, исто како и предмет по тужба на тужител Таноски Божин 

против тужена РМ по истиот основ. 

 6. По тужба на тужители Зоран Донески и Сашо Донески против тужениот РМ за 

надомест на штета, вредност 8.411.816,00 денари, по кој Апелационен суд Битола со 

Пресуда ГЖ-75/17 од 17.01.2017 година, пресудата на Основниот суд Охрид П4-69/16 од 

28.09.2016 година ја има преиначено на начин што тужбеното барање на тужителите е 

одбиено како неосновано. 
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 7. По тужба на тужител Ариф Рамадан против тужен РМ-Агенција за катастар на 

недвижности за утврдување невистинитост и ништовност на список на промени, вредност 

1.100.100,00 денари , по кој Апелационен суд Битола со пресуда ГЖ-579/16 од 13.12.2016  

 Сите овие предмети се само дел од успешното постапување на Државното 

правобранителство на Република Македонија без разлика дали се јавува како застапник 

по закон од страна на тужител или на страна на тужен. 

 

VIII. ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

 Законитото, стручното, ефикасното и економичното извршување на државно- 

правобранителската функција, како основна законска функција на органот на целата 

територија на Република Македонија и превземањето на сите мерки и правни средства 

заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и на 

нејзините органи, ќе продолжи и понатаму со координирано постапување во работењето  

и постапувањето односно остварувањето на државно- правобранителската функција во и 

помеѓу утврдените седишта на Државните правобранители, во кои се извршува оваа 

функција на територијата на Република Македонија. 

  

 










