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Вовед 

Проектот „Заедно во борба против корупција” го спроведуваат СКУП, како носител, и Институтот за 
човекови права (ИЧП) и Медиум, како партнери, со цел подобрување на капацитетите на граѓанскиот 
сектор за остварување на улогата на контролори на работата на државните органи, со цел законито 
и транспарентно извршување на функцијата и спречување на ризици од корупција и злоупотреба на 
службената должност.

Во рамки на третата година од имплементацијата на овој проект, ИЧП и понатаму врши континуиран 
мониторинг на работата на Државното правобранителство на РСМ (ДПРСМ) преку следење на судските 
и управните постапки во кои Државното правобранителство се јавува како странка во постапката, 
односно како овластен застапник по закон на државните органи. Согласно со законската регулатива,1 
Државното правобранителство е орган кој ги штити имотните права и интереси на државата.

Имајќи ги предвид претходните мониторинг извештаи и фактот дека работата на Државното 
правобранителство и понатаму не е медиумски експонирана, како и дека не се преземени неопходни 
мерки и активности за зајакнување, унапредување и воспоставување на институционални капацитети 
соодветни на улогата на ДПРСМ, што беше констатирано и во ревизорскиот извештај, изготвен од 
Државниот завод за ревизија,2 заложбата на ИЧП, преку следење на работата на ДПРСМ, има за цел 
да ја доближи оваа институција до граѓаните, но и да ги детектира слабостите во работењето, кои 
потоа ќе претставуваат основа за изготвување длабинска анализа со предлог-мерки за подобрување 
на работата на ДПРСМ.

Четвртиов мониторинг извештај е изготвен со прибирање информации и тоа:

Преглед на сите документи објавени на веб страницата на ДПРСМ;

Поднесување барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до ДПРСМ, 
Основен граѓански суд Скопје, Основен кривичен суд Скопје, Управен суд и Виш управен суд;

Директно следење на судските рочишта во кои ДПРСМ се јавува како застапник по закон на РСМ 
и на државните органи;

Преглед и анализа на Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на 
институционалните капацитети на ДПРСМ за реализација на надлежностите, изготвен од страна 
на Државниот завод за ревизија, објавен во април 2020 година;

Следење информации објавени во медиумите, кои се релевантни за работењето на Државното 
правобранителство.

Предмет на анализа на Четвртиот мониторинг извештај се судските постапки во кои ДПРСМ ги штити 
имотните права на Републиката и/или на државните органи, но и на дадените мислења (позитивни 
или негативни) во постапки за отуѓување на градежно изградено/неизградено земјиште, отуѓување 
на недвижности кои се сопственост на државата, размена на земјоделско земјиште и продолжување 
на договори за закуп.

1__Закон за Државното правобранителство (Сл.весник на РМ, бр.87/07, Одлука на Уставен суд (Сл.весник на РМ, 
бр.167/2010). 
2__Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на институционалните капацитети на ДПРСМ за реализација 
на надлежностите, изготвен од Државен завод за ревизија, во април 2020 година,https://dzr.mk/mk/200518-revizija-na-
usoglasenost-2019-institucionalni-kapaciteti-na-drzhavno-pravobranitelstvo-na 
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Транспарентност и отчетност во работењето на
Државното правобранителство на РСМ

Веб страницата на ДПРСМ содржи податоци за организационата структура на органот, правната 
рамка, годишните извештаи, стратешките планови и слично. Сепак, и понатаму отсуствува 
проактивната улогата на ДПРСМ, односно има недостаток од комуникација со граѓаните, а неспорна 
е и потребата од објавување на мислењата кои ги дава овој орган за склучување на договори и 
отуѓување на градежно земјиште што беше констатирано и во претходниот мониторинг извештај. Во 
отсуство на овие и други битни документи (на веб страницата) работата на ДПРСМ многу тешко може 
да се доближи до граѓаните.

Соопштенијата за јавноста се однесуваат на: известувања за одржани состаноци, присуства на настани 
и средби на Државниот правобранител. Во делот од веб страницата кој се однесува на комуникација 
со јавноста можат да се најдат информации за поднесување барање за слободен пристап до 
информации од јавен карактер; закони и одлуки; огласи за вработување и слично. Информациите 
кои се од значење за тековното работење и кои би ги интересирале граѓаните или медиумите не се 
објавуваат во форма на соопштенија. Ова беше нотирано и во претходните мониторинг извештаи. И 
понатаму ДПРСМ не одржува прес-конференции на кои ќе се презентираат сегменти од работењето. 
Се забележува отсуство во давање соопштенија за медиуми, особено во битни предмети кои ја 
засегаат јавноста, а се однесуваат на имотните интереси на државата, особено последните истраги 
и/или поднесени обвинителни акти во кои државни правобранители се сомничат за злоупотреба на 
службена положба и овластувања.

Ниту еден претставник од ДПРСМ, не учествуваше на трите работилници организирани од Државната 
комисија за спречување корупција, со цел изготвување на Националната стратегија за спречување 
корупција и судир на интереси, 2020-2024 година.3 На инсистирање од претставник на ИЧП, кој 
учествуваше на работилниците, во акцискиот план се внесени проблемите со кои се соочува ДПРСМ, 
како и мерките кои треба да се преземат за нивно надминување.4

Во однос на отчетноста на ДПРСМ, потребно е да се истакне дека Годишниот извештај за 2018 година 
беше објавен дури во ноември 2019 година, што претставува дискрепанца во однос на претходната 
година. Во таа насока, потребно е да постои определен временски интервал, во кој ќе се објавуваат 
годишните извештаи, со цел да не се изгуби релевантноста на доставените податоци.

Во однос на одговорот по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, ДПРСМ 
се придржува до законскиот рок од 30 дена. За потребите на овој мониторинг извештај, ИЧП доби 
одговори од сите петнаесет подрачја на Државните правобранителства и тоа: Скопје; Битола; Струга; 
Гостивар; Куманово; Тетово; Охрид; Штип; Велес; Струмица; Гевгелија; Кичево; Прилеп; Кочани и 
Кавадарци.

3 Според добиеното произнесување  од ДПРСМ по однос на Четвртиот мониторинг извештај заведено како ДП бр.03-
330/19-з од 22.06.2020 година, во ДПРСМ не е примена покана за учество на трите работилници.
4 Акциски план 2020-2024 година, https://www.dksk.mk/index.php?id=118 
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Ефективност во работата на 
Државните правобранителства

Државниот правобранител на РСМ и државните правобранители ги штитат имотните права и интереси 
на Република Северна Македонија и на државните органи, основани со закон, пред судовите и другите 
органи во земјава и во странство.

Согласно со добиените информации од Основниот граѓански суд Скопје, за период од 1.12.2019 
година до 25.5.2020 година, евидентирани се вкупно 802 предмети во кои, како застапник по закон, 
се јавува ДПРСМ и тоа:

Оддели Сè уште во работа Вкупно

Имотни, семејни и спорови од мала 
вредност

59 предмети 62 предмети

Трговски спорови 29 предмети 29 предмети

Работни спорови 326 предмети 681 предмет

Вонпарнични спорови 27 предмети 30 предмети

Во континуитет е присутен проблемот со кој се соочува ДПРСМ во поглед на намалени човечки ресурси. 
И покрај усвоената информација од Владата за потребата за зголемување на бројот на државните 
правобранители, сè уште не се објавени огласи за вработување на државни правобранители. 
Недоволната кадровска екипираност беше нотирана и во ревизорскиот извештај, изготвен од Државниот 
завод за ревизија, каде, од вкупниот број систематизирани работни места, пополнети се само 62% од 
истите. Поради недостиг на вработени, ДПРСМ минатата година ангажирало 17 лица по основ на договор 
за дело за вршење работи и работни задачи систематизирани со Правилникот за систематизација на 
работните места во ДПРСМ.5 Како пречка во функционирањето се наведува комплексната законска 
постапка во изготвувањето и одобрувањето на правните акти на ДП во одредени постапки во кои 
законските рокови за постапување се кратки, како и во одредени случаи на некоординираност на 
државните органи со ДП. Ова особено се однесува на случаите во кои ДП треба да побара согласност од 
државен орган за преземање дејствија согласно со член 16 од Законот за Државно правобранителство.

И понатаму се констатира потреба од воведување електронски систем, сличен на АКМИС-от што 
функционира во судовите, кој би овозможил постоење на детална статистика, прегледен и брз увид 
во секоја фаза во која се наоѓаат предметите, а би постоело и меѓусебно вмрежување со останатите 
правобранителства, како и со ДП за подрачјето на Скопје. На овој начин правобранителствата ќе 
имаат увид во предметите што ги застапуваат, како и во предметите кои со генерално овластување 
се застапувани од државните органи. Во буџетот за 2020 година се побарани 50% повеќе средства, 
во однос на 2019 година, меѓу другото и за набавка на автоматизиран компјутерски софтвер. Но 
во донесениот буџет за 2020 година овие средства не се обезбедени. Тоа не е направено ниту со 
Ребалансот на буџетот (Сл.Весник на РСМ бр.126/20-147).

Согласно со член 6, ст.2 од Законот за Државно правобранителство, ДПРСМ може да ги делегира 
надлежностите околу застапувањето на лицата вработени во државните органи. Според добиените 
информации од ДПРСМ, за подрачјето на Скопје, со генерално овластување, самостојно се застапуваат 
Министерство за внатрешни работи (МВР), Министерство за одбрана (МО), Министерство за правда - 
КПД Идризово, Министерство за финансии и Царинската управа. ДПРСМ ги следи постапките, бидејќи 
сите акти од судот до наведениве органи се проследуваат преку ДПРСМ кое воедно дава мислење за 
вложување на правни лекови.

5 https://dzr.mk/mk/200518-revizija-na-usoglasenost-2019-institucionalni-kapaciteti-na-drzhavno-pravobranitelstvo-na
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Застапување на државни органи со 
Генерално полномошно од ДПРСМ

Период
1.12.2019-20.5.2020

Министерство за внатрешни работи 1161 предмет

Министерство за одбрана 145 предмети

КПД Идризово 340 предмети

Царинска управа 2 предмети

Според доставените податоци од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, најголемиот број предмети што биле 
иницирани пред Основниот граѓански суд Скопје, за периодот од 1.12.2019 година, до 20.5.2020 
година, се однесуваат на работни спорови. Имено, против Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се поднесени 23 тужби од работен однос; против ОЈОГОКК - 2 тужби; 
против Основен суд Куманово - 2 тужби; против Собрание на РСМ - 7 тужби; против Агенција за 
храна и ветеринарство - 2 тужби; против Основен граѓански суд Скопје - 19 тужби; против Агенција за 
разузнавање - 1 тужба; против Министерство за финансии-Управа за јавни приходи - 4 тужби; против 
Државен санитарен и здравствен инспекторат - 1 тужба; против Основно јавно обвинителство на РСМ 
– 10 тужби; против Агенција за катастар на недвижности – 2 тужби; против Уставен суд – 3 тужби; 
против КПУ Затвор Скопје- 12 тужби; против Државен завод за статистика – 1 тужба; против Центар 
за управување со кризи – 4 тужби; против Државен управен инспекторат – 1 тужба; против Влада на 
РСМ – 1 тужба; против Биро за метрологија – 1 тужба: против Министерство за економија – Државен 
пазарен инспекторат – 1 тужба; против Влада на РСМ – Служба за општи и заеднички работи – 1 тужба 
и против Дирекција за заштита и спасување 8 тужби од работен однос.

Кај работните спорови најчести се предметите што се однесуваат на надоместоци од работен однос 
и токму кај овие предмети може да се размисли за употреба на институтот вонсудска спогодба или 
евентуално судско порамнување кај веќе започната судска постапка. На овој начин значително би 
се намалиле трошоците што се исплаќаат од Буџетот на РСМ за застапување на полномошниците на 
странките, но и трошоците кои, по основ на судски такси и вештачења, се исплаќаат на странките кои 
успеале во спорот.

Според добиените податоци од другите државни правобранитества, за период 1.12.2019 - 20.5.2020 
година, против државни органи се водат следниве работни спорови:

>  ДПРСМ за подрачјето на Битола -19 предмети против МВР на РСМ и 4 предмети против Дирекција 
за заштита и спасување, сите по основ надоместоци од работен однос;

>  ПРСМ за подрачјето на Струга -  нема поведени постапки против државни органи од страна на 
вработени државни службеници;

>  ДПРСМ за подрачјето на Гостивар -нема поведени постапки против државни органи од  вработени 
државни службеници;

>  ДПРСМ за подрачјето на Куманово - 12 предмети против ОЈО Куманово, по основ неплатени 
придонеси за пензиско и социјално осигурување, како и надоместоци по основ неисплатени 
додатоци на плата за посебни услови за работа, постоење на висок ризик и за доверливост; 26 
предмети против МВР на РСМ за надоместоци од работен однос; 2 предмета против Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство за поништување решенија за распоредување; 8 
предмети против Затвор Куманово – отворено одделение во Крива Паланка, за остварување на 
права од работен однос; 1 предмет против Министерство за одбрана, како и 1 предмет против 
Основен суд Крива Паланка, по основ права од работен однос;

>  ДПРСМ за подрачјето на Тетово -  11 предмети против МВР; 66 предмети против Министерство за 
одбрана и 4 предмети против Основен суд Гостивар;  
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>  ДПРСМ за подрачјето на Охрид - 5 предмети против МВР и 4 предмети против Министерство за 
одбрана за исплата на надоместоци од работен однос;

>  ДПРСМ за подрачјето на Струмица - 52 предмети против МВР, за исплата на надоместоци од 
работен однос, 9 предмети за поништување решение и 2 предмета за остварување други права 
од работен однос; 1 предмет против Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
за поништување решение; 5 предмети против Основен суд Струмица за исплата на додатоци на 
плата; 1 предмет против КПУ Затвор Струмица за поништување решение; 2 парични побарувања 
од работен однос против Управа за јавни приходи и 1 предмет против Агенција за катастар на 
недвижности за поништување решение;

>  ДПРСМ за подрачјето на Гевгелија - 1 предмет против МВР за исплата на плата и придонеси од 
работен однос;

>  ДПРСМ за подрачјето на Кичево – заведени се 3 предмети без поединечно наведување на 
државните органи и на основите за иницирање на постапките;

>  ДПРСМ за подрачјето на Прилеп -1 предмет против Основен суд Битола; 1 предмет против МЗШВ; 
15 предмети против МВР на РСМ и 48 предмети против Министерство за одбрана, без наведување 
на основите за иницирање на постапките.

>  ДПРСМ за подрачјето на Кочани - нема доставено податоци, од причина што истите се даваат 
детално за секој одделен месечен извештај;

>  ДПРСМ за подрачјето на Кавадарци - нема заведено вакви предмети;

>  ДПРСМ за подрачјето на Штип - 267 предмети против МВР на РСМ и 8 предмети против 
Министерство за одбрана, за додатоци на плата; 10 предмети против МЗШВ; 41 предмет против 
Казнено поправен дом Штип од кои 19 за неисплатени придонеси и 22 за неисплатени додатоци на 
плата; 22 предмети против Дирекција за заштита и спасување за додатоци на плата и 3 предмети 
против Управа за јавни приходи, од кои 2 за додатоци на плата и 1 предмет за поништување  одлука 
и парично побарување;

>  ДПРСМ за подрачјето на Велес - нема поведени постапки против државни органи од  вработени 
државни службеници.
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Мониторинг на судски постапки во кои Државното 
правобранителство на РСМ се јавува како застапник 
по закон

Во периодот јануари-јуни 2020 година Институтот за човекови права продолжи со континуиран 
мониторинг на судски предмети што се водат пред Основниот граѓански суд Скопје, но беа следени и 
неколку атхезиони постапки што се водат пред Основниот кривичен суд Скопје, а во кои ДПРСМ има 
имотно-правни побарувања насочени кон обвинети во кривични постапки. Бројот на предметите што 
беа следени е намален, во споредба со претходните мониторинг извештаи, и истиот се сведува на 
30 судски предмети, како резултат на прогласувањето  вонредна состојба на 18 март 2020 година, 
поради пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19. Од таа причина, Основниот граѓански суд 
Скопје, на 17 март, објави Известување СУ-03-369/20,  со кое се одложуваат сите судски рочишта, 
односно, на 18 мај судот повторно започна со одржување рочишта по веќе одложените судски 
предмети. Основниот кривичен суд Скопје започна со одржување рочиштата на 1 јуни 2020 година.

Во овој период акцент беше ставен на имотните спорови во кои доаѓа до израз улогата на ДПРСМ 
во заштита на имотните права и интереси на РСМ и државните органи. Беа следени и атхезиони 
предмети во Основниот кривичен суд Скопје, а на  рочиштата присуствуваа државни правобранители 
или советници од ДПРСМ. Проектниот тим на ИЧП ги следеше и истрагите кои беа иницирани против 
неколку државни правобранители за злоупотреба на службена положба и овластувања, при што 
поголемиот дел се однесуваа на постапки за отуѓување на градежно изградено и/или неизградено 
земјиште, за кои државните правобранители дале мислења спротивни на законските регулативи. 
Доколку во овие истраги се поднесат обвинителни акти, предметите ќе бидат следени и преку 
мониторинг на рочишта во Основниот кривичен суд.

Од следењето на селектираните судски предмети може да се констатира дека соработката на државните 
органи со ДПРСМ е континуирана, иако, во одредени случаи, се јавуваат проблеми какое резултат на 
кратките рокови за постапување.

Вонсудски спогодби за спорови 
од имотно-правен карактер

Од доставените одговори на Државните правобранителства за подрачјата на Скопје, Битола, Струга, 
Гостивар, Куманово, Тетово, Охрид, Штип, Велес, Струмица, Гевгелија, Прилеп, Кочани и Кавадарци, 
за период од 1.12.2019 година до 20.5.2020 година, не е склучена ниту една вонсудска спогодба. 
Во Државното правобранителство, за подрачјето на Кичево, од доставените податоци може да се 
утврди дека се склучени 2 вонсудски спогодби, за спорови од имотно-правен карактер. И покрај 
комплексноста на овие спорови, сепак, во предметите во кои постојат евидентни докази и докази 
поткрепени со факти, може да се размисли за склучување вонсудски спогодби со цел економичност 
на постапката, за да се избегнат дополнителните трошоци, кои само би го оптеретиле Буџетотот на 
државава, достигнувајќи значителни суми на име главен долг и камати. 

Ниту едно од петнаесетте подрачја на Државното правобранителство, за погоре наведениот временски 
период, нема склучено судско порамнување во спор од имотно-правен карактер по веќе иницирана 
судска постапка.
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Заштита на имотните права и интереси на РСМ

ДПРСМ учествува во постапките за отуѓување градежно изградено и неизградено земјиште, со давање 
позитивно или негативно мислење, отуѓување на недвижности, сопственост на државата, размена 
на земјоделско земјиште, како и во постапки за продолжување договори за закуп на земјоделско 
земјиште.

Активното учество на ДПРСМ, во постапката за отуѓување  градежно неизградено земјиште, 
сопственост на државата, се заснова на член 56 од Законот за нотаријат. Имено, Законот, во однос на 
постапката за отуѓување  градежно неизградено земјиште, сопственост на државата, наведува дека 
нотарот е должен да испита дали е прибавено мислење од државен правобранител, ако е во прашање 
потврдување исправа врз основа на која се врши пренос на правото на сопственост, односно размена 
на недвижности, при што, како една од договорните страни се јавува државата, а другата страна е 
физичко или правно лице. Доколку за приватната исправа не е прибавено мислење, нотарот за тоа го 
известува Државниот правобранител и го одложува потврдувањето на исправата, се додека не биде 
дадено мислење, а најдоцна во рок од 30 дена.

1) Дадени мислења во однос на нацрт-договори 
     за отуѓување  градежно земјиште во државна сопственост

Согласно со добиените податоци од Државните правобранителства за подрачјето на Скопје, Битола, 
Струга, Гостивар, Куманово, Тетово, Охрид, Штип, Велес, Струмица, Гевгелија, Кичево, Прилеп и 
Кавадарци, за период од 1.12.2019 година, до 20.5.2020 година, дадени се следниве мислења по 
однос на нацрт-договорите за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост:

ДП според 
подрачја

Позитивни 
мислења

Негативни 
мислења

Други причини

Скопје 63 5 29 укажувања дека е во тек изборниот процес

Струга 16 0 /

Гостивар 32 / /

Куманово 2 укажувања за прибавување  дополнителни 
докази

Тетово 14 6 /

Охрид 5 / /

Струмица 17 0 8 укажувања недостатоци

Битола 10 / /

Гевгелија 14 0 /

Кичево 9 2 5-сè уште се во работа

Прилеп 23 0 /
Кавадарци 2 1 /
Штип 12 / 2 укажувања
Велес, Неготино и 
Д. Капија

35 1 /

17

10
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2) Дадени мислења во однос на отуѓување и давање под закуп 
     на градежно и земјоделско земјиште во државна сопственост

>  ДП за подрачјето на Штип има дадено вкупно 14 мислења за отуѓување и давање под закуп на 
градежно и земјоделско земјиште во државна сопственост, кај кои се дадени 12 позитивни мислења 
и 2 укажувања.

>  ДП за подрачјето на Гевгелија има дадено 3 позитивни мислења за отуѓување на земјоделско 
земјиште

>  ДП за подрачјето на Велес има 3 предмети за закуп на градежно земјиште и 1 предмет за отуѓување, 
кои сè уште се во тек.

>  ДП за подрачјето на Кочани има 56 предмети за давање мислење за градежно земјиште и 5 
предмети за земјоделско земјиште.

Државните правобранителства за подрачјата на Скопје, Битола, Гостивар, Охрид, Кавадарци, Струга, 
Тетово, Струмица и Прилеп немаат дадено мислења за отуѓување и давање под закуп на имот.

3) Приватизација и закуп на градежно земјиште

Правна заштита на имотните права и интереси на РСМ, во постапката за приватизација на градежното 
земјиште во државна сопственост, врши ДПРСМ, преку вложување жалба против донесени решенија 
за приватизација. 

>  ДП за подрачјето на Скопје - примени се 162 предмети, додека  за 45 предмети има вложено 
жалба.

>  ДП за подрачјето на Куманово - примени се 200 предмети, од кои за 4 предмети се поднеснеи 
жалби

>  ДП за подрачјето на Охрид – примени се 257 предмети, од кои за приватизација на градежно 
земјиште во државна сопственост без надомест се 243 предмети, додека  за приватизација со 
надомест се 24 предмети. За сите овие предмети ДП, за подрачјето на Охрид, нема дадено негативни 
мислења.

>  ДП за подрачјето на Гевгелија – заведени де 143 предмети за приватизација на градежно земјиште, 
по кои нема поднесено жалби.

>  ДП за подрачјето на Кичево – заведени се 283 предмети за приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост, при што се вложени 18 жалби.

>  ДП за подрачјето на Струга – заведени се 198 предмети и во 2 предмета е вложена жалба.

>  ДП за подрачјето на Тетово – поднесени се 7 жалби.

Според добиените информации од Вишиот управен суд, во периодот 1.12.2019-25.5.2020 година, 
по основ на приватизацја и на градежно земјиште се заведени  35 предмети, додека  за истиот период 
се решени  43 предмети.
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Денационализација
Законот за денационализација предвидува дека постапката за денационализација е итна, при што 
органот за денационализација е должен барањата за денационализација да ги земе вo работа според 
редот како што ги примил, освен ако сложеноста на случајот или посебни околности не налагаат да се 
постапи поинаку. Сепак, практиката посочува дека овие постапки се водат повеќе години. 

Согласно со одговорот од Управен суд, добиен врз основа на доставено барање за пристап до 
информации, во однос на постапките за денационализација, заклучно со 25.5.2020 година, сè уште 
се активни 1.057 предмети, а  решени се 393 предмети.

Според евиденцијата на Вишиот управен суд, во период 1.12.2019-25.5.2020 година, заведени се 
вкупно 101 предмет, додека пак, за наведениот период, решени се, по жалба, 159 предмети.

Добиени информации од државни правобранителства за 15 (петнаесет) подрачја, за период 
1.12.2019-20.5.2020 година, во однос на постапките за денационализација:

Градови Покренати 
управни спорови

Поднесени жалби до 
Виш управен суд

Постапки за денационализација  кои сè 
уште се во тек

Скопје 2 1 2 предмети 

Битола 13 / Сè уште се во работа 1666 предмети

Струга 1 0 Нема нови предмети во наведениот период, 
а сè уште се во работа 131 предмети

Гостивар 1 1 нема

Куманово 14 3 78 предмети

Тетово 2 0 417  предмети

Охрид 0 0 133 предмети

Штип 3 2 108 предмети

Велес 2 1 Нема предмети 

Струмица 2 0 129 предмети

Гевгелија 2 0 49 предмети

Кичево 263 предмети

Прилеп / / 71 предмет

Кочани / / 510 предмети

Кавадарци 3 1 16 предмети
  

4 – не е наведено какви спорови се.
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Експропријација на земјиште
Во постапките за експропријација поранешните сопственици на земјишта најчесто поднесуваат тужби, 
бидејќи сметаат дека им се нудат цени кои се помали од пазарната вредност на земјиштата. Законот за 
експропријација го уредува одземањето и ограничувањето на правото на сопственост и на имотните 
права на недвижности заради реализација на јавен интерес, утврден со закон, а заради градење 
објекти и изведување други работи, утврдување на јавниот интерес, постапка за експропријација и 
постапка за определување на пазарниот надоместок.

Согласно со добиените податоци од Управен суд, бројката на активни предмети по основ на 
експропријација, заклучно со 25.5.2020 година, изнесува 26 предмети, додека   во период 1.12.2019-
25,5,2020 година, решени се 53 предмети. Во Вишиот Управен суд, во истиот период,се заведени 
вкупно 28 предмети по жалба, по однов на експропријација, додека пак се решени  12 предмети.

Атхезиони постапки
Во атхезионите постапки, државните правобранителства, застапувајќи ја РСМ и нејзините органи, 
поднесуваат имотно-правни побарувања насочени кон обвинети во кривични постапки. Ова учество 
е како резултат на веќе иницирани истражни и кривични постапки од страна на Јавното обвинителство 
на РСМ кои се однесуваат на предмети поврзани со злоупотребата на службената положба и 
овластувањата, даночното затајување, коруптивните дејствија и сл. Според доставените одговори, за 
период 1.12.2019 – 25.5.2020 година, кај државните правобранителства, за подрачјето на Скопје се 
водат 16 атхезиони постапки; за Велес-3; за Тетово-2; за Куманово-1; за Штип-2; за Струмица-11; 
за Кичево-4; за Кочани – 16; а за Прилеп-6 атхезиони постапки. За подрачјата на Битола, Струга, 
Гостивар, Охрид, Кавадарци и Гевгелија нема поведени атхезиони постапки. Во погоренаведениот 
временски период, во ниту едно од петнаесетте подрачја на ДПРСМ не се иницирани граѓански 
постапки врз основа на правосилно завршени атхезиони постапки.

Исплатен/наплатен износ од/во Буџетот на РСМ 
во врска со судски постапки 
Согласно со добиениот одговор од ДПРСМ за подрачјето на Скопје, на прашањето колкав износ е 
исплатен/наплатен од/во Буџетот на РСМ, беше истакнато дека не располагаат со тие информации, 
затоа што средствата се исплаќаат преку Министерството за финансии, додека пак трошоците за 
застапување, кои му се досудени на ДПРСМ, се наплатуваат преку Управата за јавни приходи и истите 
претставуваат приход во Буџетот.

Имајќи го предвид погоренаведеното, постои потреба и државните правобранителства да водат 
евиденција за износите кои се исплатени и/или наплатени од/во Буџетот на РСМ, на кој начин, покрај 
другите релевантни институции, како Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, така 
и ДПРСМ, би имале увид во предметите сè до нивното извршување. Оваа евиденција е особено важна 
за државните правобранителства, со цел да имаат преглед и во успехот на секој заведен предмет (во 
судска и/или во управна постапка), без оглед дали дејствуваат како застапници по закон или пак со 
генерално полномошно ги овластуваат државните органи сами да се застапуваат.
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Во прилог е табела, согласно со добиените информации од другите државни правобранителства, за 
период од 1.12.2019 до 20.5.2020 година:

Државно 
правобранителство

Исплатен износ од 
Буџет на РСМ на 
име трошоци за 
застапување

Исплатен износ  од 
Буџет на РСМ на 
странки кои успеале 
во спорот

Наплатен износ во корист на 
Буџет на РСМ од странки кои 

не успеале во спорот

Гостивар 838.890 денари 3.549.460 денари 9,000 денари

Штип 132.613 денари

Гевгелија 77.606 денари / 91,852 денари

Кичево 235.144 денари 1.144.827 денари 55.020 денари

Кавадарци / / 24.590 денари

Струга 2.067.726 ден 
од кои 1.966.501 

ден.се трошоци 
во кривична 

и прекршочна 
постапка

/ /

Велес 465.137 денари / /
  
*Државните правобранителства за подрачјата на Битола, Охрид, Тетово, Струмица, Прилеп и Кочани 
изјавија дека не располагаат со потребните информации, бидејќи наплатата на трошоците се врши 
преку Министерството за финансии – Управа за јавни приходи. Државното правобранителство 
за подрачје на Куманово, во наведениот период, има примено 30 налози за извршување од 
полномошници на странките.

90.106 денари
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