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Почитувани,

Постапувајќи во рамките на мандатот што е определен во 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура 
и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување на Обединетите Нации, Народниот 
правобранител-Национален превентивен механизам преку 
извршените превентивни посети во местата на лишување 
и ограничување на  слободата на движење, и оваа година, 
настојуваше да ги идентификува можните ризици кои може 
да доведат до повреда на човековите права, тортура или 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и 
казнување. 

Националниот превентивен механизам како посебно одделение во состав на 
Народниот правобранител, петта година по ред го изготвува годишниот извештај  во 
кој е презентирана анализата на констатираните состојби и конкретни препораки и 
упатства за отстранување на недостатоците во постапувањето, и условите во местата 
на лишување и ограничување на  слободата на движење и иницијативите за измена на 
постоечките законски решенија.      

Во текот на 2015 година спроведовме 24 превентивни посети во местата на 
лишување или ограничување на слободата на движење, во кои покрај тимот на НПМ, 
беа вклучени и надворешни стручни соработници од различни профили и институции, 
со што Народниот правобранител - Национален превентивен механизам обезбеди  
мултидисциплинарен пристап во својата работа.

Не може, а да не се спомене за тешкотиите со кои се соочивме во текот на 2015 
година во однос на кадровската неекипираност на Националниот превентивен механизам, 
кој во првата половина на годината функционираше со двајца советници, во втората 
половина еден од советниците го напушти тимот поради промена на вработувањето, а 
во месец октомври преостанатиот советник замина на подолготрајно боледување. Иако, 
останавме без целокупниот тим, сепак со дополнително ангажирање на вработено лице 
од одделот за заштита, успеавме во голем дел да ја реализираме Годишната програма 
на Националниот превентивен механизам.

Извештајната 2015 година е карактеристична и по појавата на мигрантската криза, 
што предизвика потреба од дополнителни активности на Националниот превентивен 
механизам. Во таа насока, беа преземени бројни активности и дејства за утврдување 
на состојбите, условите, третманот и транспортот на мигрантите и бегалците во 
привремените транзитни центри и до надлежните органи беа упатени бројни препораки 
за подобрување на констатираните негативни состојби.

      Народен правобранител
                   Иџет Мемети
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ОВЛАСТУВАЊА И АКТИВНОСТИ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ 
ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

1.1. ОВЛАСТУВАЊА И МАНДАТ НА НАЦИОНАЛНИОТ 
ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ 

Забраната на тортура и другите форми на сурово и нечовечно постапување се 
утврдени во повеќе меѓународни документи и конвенции, меѓу кои најзначајна е 
Конвенцијата на ОН против тортура и друг вид сурово и нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. Со цел зајакнување на заштитата на лицата лишени од 
слобода преку примена на вонсудски средства од превентивен карактер, од страна на 
Генералното собрание на ОН дополнително е усвоен Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата на ОН против тортура, кој стапи во сила во 2006 година. 

Националниот превентивен механизам го црпи својот мандат и надлежности токму 
од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување, кој кон крајот на 2008 година 
беше ратификуван од страна на Собранието на Република Македонија.

Со донесување на Законот за ратификација на Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата на ОН против тортура, Народниот правобранител е назначен да дејствува 
како Национален превентивен механизам, со што ја презеде обврската да ги почитува 
заложбите на Обединетите Нации за сеопфатна борба против тортурата и нулта 
толеранција во случај на нејзино постоење.

Со измените на Законот за народен правобранител од 2009 година во рамките на 
Народниот правобранител е формирано посебно одделение Национален превентивен 
механизам, чија основна задача е превенција од тортура и друг вид сурово и 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Народниот правобранител-
Национален превентивен механизам има изготвено и посебен Правилник за начинот 
на вршење превенција од тортура и Методологија за начинот на вршење на редовни и 
последователни превентивни посети на места каде се или може да бидат сместени лица 
лишени од слобода.

Согласно Факултативниот протокол Националниот превентивен механизам  има 
надлежност редовно да го испитува постапувањето кон лицата лишени од слобода, да 
дава препораки на релевантните органи со цел спречување на тортура и други облици 
на нехумано постапување, како и да поднесува предлози и согледувања во врска со 
постоечкото или нацрт  законодавството. 

Тимот на Националниот превентивен механизам има овластување за непречен 
пристап до сите места и објекти на лишување од слобода, пристап до сите информации 
што се однесуваат на бројот на лица лишени од слобода, бројот на местата, односно 
локации во кои се врши лишувањето, како и пристап до сите информации кои се 
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Народен правобранител-
Национален превентивен механизамНационален превентивен механизам

однесуваат на постапувањето со лицата и на условите на нивното лишување од слобода. 
Националниот превентивен механизам има овластување и можност да спроведува 

разговори без сведоци со секое лице лишено од слобода и тоа лично или со преведувач, 
ако тоа се смета за неопходно, како и разговор со кое било друго лице за кое смета 
дека може да даде релевантни информации. Исто така НПМ има слобода да ги избере 
местата што сака да ги посети и лицата со кои сака да разговара, а има слобода и да 
контактира со  Поткомитетот за превенција од тортура, да му испраќа информации и со 
него да одржува состаноци.

Националниот превентивен механизам, исто така постапува согласно меѓународните 
стандарди, обичајното право и судската пракса на меѓународните судови и тела, во 
делот на заштитата од тортура и постапувањето на лицата лишени од слобода. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИСКА  ПОСТАВЕНОСТ, БУЏЕТ НА 
НПМ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП НА 
ПРЕВЕНТИВНИТЕ ПОСЕТИ

Согласно Законот за народниот правобранител, Националниот превентивен 
механизам е предвиден да функционира како посебна организациска единица во состав 
на институцијата Народен правобранител. 

Согласно член 18 став 3 од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, 
државите пристапнички, вклучително и Република Македонија преземаат обврска да 
ги стават на располагање потребните ресурси за функционирање на националните 
превентивни механизми.

Реално, од 2013 година во Буџетот на Народниот правобранител обезбедени се 
посебни средства наменети за ова одделение, но се покажа дека не се доволни за 
исполнување на предвидените  надлежности. Имено, покрај превентивните посети во 
местата на лишување од слобода, Националниот превентивен механизам има мандат да 
спроведува промотивни, едукативни и меѓународни активности, за кои во Буџетот не 
се предвидени средства.Националниот превентивен механизам како дел од Народниот 
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правобранител кој има статус на национална институција за човекови права има потреба 
од дополнителни средства за реализација на промотивни и едукативни активности. 

 Предвидените буџетски средства не се доволни и во делот на покривање на 
трошоците за спроведување на посетите и за учество на меѓународни активности во 
рамките на мрежите и телата во кои членува Националниот превентивен механизам. 

Во првата половина на 2015 година, Националниот превентивен механизам го 
сочинуваа двајца советници (дипломирани правници) за превенција од тортура и 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Иако, бројот 
на вработени не беше доволен бидејќи со престанокот на работниот однос на третиот 
член од НПМ, местото не беше пополнето, сепак вработените успеваа во целост да ги 
спроведат активностите и надлежностите предвидени со Факултативниот протокол и 
Законот за народниот правобранител. 

Но, во втората половина на 2015 година вториот член на тимот го прекина работниот 
однос и замина на ново работно место, а во месец октомври преостанатиот член замина 
на подолготрајно боледување, така што Националниот превентивен механизам  остана 
без ниту еден извршител.

 Народниот правобранител повеќепати до Министерството за финансии се 
обрати со барање за пополнување на испразнетите работни места на Националниот 
превентивен механизам, но оттаму  континуирано беа добивани негативни одговори.

Ваквата состојба предизвика реакција на Народниот правобранител пред 
меѓународните тела и институции, а за оваа ситуација беше известен и Поткомитетот 
за превенција од тортура на ОН. Само неколку дена пред крајот на 2015 год., од страна 
на Министерството за финансии беше дадена согласност за пополнување на две 
испразнети места, но вработувањата не можеа да се реализираат поради недостаток на 
време за спроведување на постапката.

И покрај ваквата состојба, со дополнително ангажирање на вработено лице 
од одделението на заштита на Народниот правобранител, Годишната програма на 
Националниот превентивен механизам, во голем дел беше реализирана.

Со вклучување на надворешни соработници од различни профили во работата 
на Националниот превентивен механизам се реализира препораката на Асоцијацијата 
за превенција од тортура (АПТ), која препорачува при превентивните посети освен 
правници да бидат вклучени и лица од други професии кои со својата експертиза ќе 
помогнат во изработка на сеопфатна анализа за можните ризици од тортура и друг вид 
на нехумано постапување. 

Постапувајќи по препораката на АПТ, Националниот превентивен механизам  во 
2015 година повторно склучи меморандуми за соработка со повеќе стручни здруженија 
и тоа Здружението на психијатри, Здружението на социјални работници на Град Скопје, 
Комората на психолози, Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Здружението 
на форензичари при Институтот за судска медицина, Здружението за кривично право и 
криминологија, како и Македонското здружение на млади правници.

Овие лица како надворешни соработници, согласно меморандумот и договорите 
кои со нив дополнително беа склучени, презедоа дел од овластувањата на НПМ при 
вршењето на посетите.  Со нивното вклучување во превентивните посети, Националниот 
превентивен механизам обезбеди експертски и стручен пристап при анализа на 
состојбите, постапувањето и условите во местата на лишување или ограничување на 
слободата на движење, а овие експертски анализи беа вклучени во посебните извештаи 
кои НПМ ги доставуваше до надлежните органи и институции.

Како резултат на соработката со Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите 
нации - УНХЦР, Народниот правобранител – Национален превентивен механизам кон 
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крајот на годината потпиша Меморандум за соработка со оваа меѓународна организација, 
со цел вршење мониторинг на условите, постапувањето и третманот на мигрантите/
бегалците, сместени во Центарот за странци и Центарот за баратели на азил во Скопје 
и привремените транзитни центри „Табановце“ и „Винојуг“.

1.3. СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ 

Согласно членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
народниот правобранител, надлежните органи, организациите и установите во 
кои слободата на движење е ограничена, се должни да постапат по укажувањата и 
препораките на Народниот правобранител и за постапувањето да го известат во рок од 
30 дена, сметано од денот на приемот на посебниот извештај.

Како и претходната, така и оваа година, за дел од испратените посебни извештаи 
НПМ во законски утврдениот рок доби навремени одговори, но во одредени случаи 
поради недоставување одговор мораше дополнително да интервенира, така што до 
одредени институции, установи и надлежни министерства дополнително достави 
писмени ургенции. 

Во 2015 година, НПМ продолжи со добрата соработката со службените лица во 
посетените установи и оствари непречен увид во материјалните услови на местата 
каде престојуваат или се задржуваат лица лишени од слобода. При спроведувањето 
на своите редовни и последователни посети, НПМ имаше непречени средби и притоа 
разговараше со голем број на лица лишени од слобода по сопствен избор, без надзор и 
сведоци. На тимот на Националниот превентивен механизам во ниту еден момент не му 
беше ограничен просторот на движење, ниту слободата на избор на лица за разговор. 

1.4. ИНИЦИЈАТИВИ И МИСЛЕЊА

Во 2015 година Народниот правобранител - Национален превентивен механизам 
согласно овластувањата кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапувања 
или казнување, Законот за народниот правобранител и Деловникот за работа на 
Народниот правобранител, до Министерството за внатрешни работи, достави Мислење 
по Нацрт Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република 
Македонија (2015 – 2019).

Во Мислењето, Народниот правобранител-Национален превентивен механизам 
истакна дека во Нацрт - Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 
реално се прикажани состојбите во казнено-поправните установи, како и потребата 
од унапредување и надградување на системот на извршување на санкциите, што 
претставува заложба и на НПМ во насока на спречување на можна тортура или друг вид 
на сурово или нехумано постапување.

НПМ го поздрави воведувањето на системот на пробациска служба, но и 
зајакнување на човечките ресурси кои се предуслов за намалување на дел од слабостите 
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во пенитенцијарниот систем, и истакна дека како дел од одговорни институции за 
спроведување на Националната стратегија треба да се додаде и Министерството за 
финансии. Во Мислењето, НПМ истакна дека надлежните министерства, пред се 
Министерството за финансии треба да ги прифатат  Стратегијата и Акцискиот план, 
во кој се предвидени финансиските импликации и периодот за реализација на истите, 
со приоритет во поглед на обезбедување на човечки ресурси и материјални услови 
за сместување на осудени лица. Според НПМ, потребно е доследно и навремено 
имплементирање на Акцискиот план, со цел Стратегијата за развој на пенитенцијарниот 
систем да биде ефикасна, во насока на остварување на ефикасен пенитенцијарен 
систем кој ги исполнува највисоките европски стандарди за извршување на санкциите 
со почитување на човековите права и достоинство на личноста на лица.

Во поглед на усогласување на законската регулатива од областа на извршувањето 
на санкциите, НПМ истакна дека е потребно во Законот за извршување на санкции 
да се внесат и новините, во поглед на стандардите во казнено-поправните установи, 
особено препораките кои се однесуваат за децата и жените. НПМ ја истакна својата 
забелешка во однос на користењето на терминот „малолетници” и истакна дека е 
потребно усогласување со терминологијата која се користи во Конвенцијата за правата 
на детето, односно за малолетник да се користи терминот ,,дете“ кој опфаќа лице на 
возраст до 18 години.

Исто така, НПМ препорача да се донесе  нов закон за извршување на санкциите, 
кој ќе го дефинира и надзорот врз спроведувањето на мерките за безбедност кои 
се предвидени во истиот. Во таа смисла НПМ истакна дека иако сегашниот текст на 
Законот предвидува надлежност на Министерството за здравство во поглед на мерката 
задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа, потребно 
е и Управата да има надлежност во овој дел, како орган кој пред се има улога во 
спроведувањето на изречената санкција, односно мерка. Управата, исто така треба да 
има надлежност и во надзорот на спроведувањето на образованието и здравствената 
заштита, како основни права при изрекувањето на санкциите врз осудените лица, 
иако непосредно одговорни за спроведување на овие одредби се Министерството за 
образование и Министерството за здравство.

1.5. ПРОМОЦИЈА НА НПМ И ЈАКНЕЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ДЕЛОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ЛИШЕНИ ОД 
СЛОБОДА

Во рамките на Твининг проектот со Австрискиот омбудсман и Лудвиг Болтцман 
Институтот, Народниот правобранител - Национален превентивен механизам 
организираше Регионална конференција за состојбата и предизвиците со  мигрантите 
и барателите на азил, која се одржа на 26 јуни во Скопје. На Конференцијата покрај 
презентацијата на Националниот превентивен механизам, беа изнесени и стандардите 
на Комитетот против тортура на Совет на Европа, како и улогата на меѓународните тела 
за подобрување на состојбата и заштита на лицата – баратели на азил и странци со 
илегален влез во земјата. Компаративни искуства беа споделени и од претставниците 
на Австрискиот и Словенечкиот Национален превентивен механизам, државните 
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институции и невладини организации кои работат на оваа област.
Во делот на јакнење на капацитетите и меѓународната соработка беше реализирано 

студиско патувања во Австрија, кое се организираше во рамките на Твининг проектот 
со Австрискиот омбудсман и Лудвиг Болтцман Институтот. На ова студиско патување 
делегацијата на Националниот превентивен механизам со цел размена на искуства и 
добри практики изврши посета на  полициска станица каде се задржуваат странци со 
илегален влез, како и Центар за сместување на баратели на азил. Воедно, во рамките на 
Твининг проектот заеднички тим од Македонскиот НПМ и Австрискиот НПМ спроведоа 
посета на Центарот за баратели на азил во Визбегово.

Извештајната година беше посветена на состојбата со илегалните мигранти 
и баратели на азил, па во таа насока се одвиваа активностите за јакнење на 
капацитетите на Одделението за превенција од тортура. Воедно, НПМ учествуваше и на 
основната обука за интервјуирање на жртви од тортура која заеднички се спроведе од 
организаторите на Твининг проектот, односно експерти од Лудвиг Болтцман институтот, 
како и Австрискиот Омбудсман.

На Меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура, Националниот 
превентивен механизам го презентираше Годишниот извештај за 2014 година, кој 
содржи и посебен тематски дел за Заштита на правата при присилна хоспитализација 
во психијатриските установи во Република Македонија. 

1.6. ВИДЛИВОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО 
РАБОТАТА НА НПМ

Во насока на обезбедување на транспарентно работење, преку својата веб страна, 
Националниот превентивен механизам и во текот на 2015 година продолжи да ја 
известува јавноста за сите активности во однос на спроведените превентивни посети и 
дадените иницијативи и мислења, на следниот линк:

http:www.ombudsman.mk/ombudsman/MK.nacionalen_preventiven_mehanizam
Со цел поголема транспарентност и достапност до граѓаните, податоците и 

информациите се објавуваат на три јазици(македонски, албански и англиски јазик).

1.7. ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ

По повод Меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура, Националниот 
превентивен механизам на 25.06 2015 година го презентираше, односно го објави 
Годишниот извештај за 2014 година, кој содржи и посебен тематски дел за Заштита 
на правата при присилна хоспитализација во психијатриските установи во Република 
Македонија.

  Подоцна, извештајот беше доставен до Владата на Република Македонија , 
Собранието на Република Македонија, надлежните министерства, но и до органите, 
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институциите и установите каде се врши лишување или ограничување на слободата на 
движење.

Она што е најзначајно и што како обврска произлегува од Факултативниот протокол 
кон Конвенцијата против тортура, е тоа што Годишниот извештај беше доставен до 
Подкомитетот за превенција од тортура на Обединетите Нации. Исто така, Извештајот 
беше доставен и до Европскиот комитет за спречување на тортура и нечовечно и 
понижувачко постапување или казнување, како и до други меѓународни институции и 
организации за превенција и заштита на човековите права.

1.8. МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ И СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ТЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 
ОД ТОРТУРА И ДРУГО СУРОВО, НЕХУМАНО 
ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ ИЛИ 
КАЗНУВАЊЕ

Во 2015 година Националниот превентивен механизам учествуваше во изработката 
на Алтернативниот извештај кој Народниот правобранител го достави до Комитетот 
против тортура на ООН. Во Алтернативниот извештај беа презентирани состојбите во 
местата на лишување од слобода кои НПМ ги има посетено, како и загрижувачката 
состојба со условите, но и постапувањето кон бегалците и барателите на азил сместени 
во Прифатниот центар за странци  во Гази Баба.

 Воедно Комитетот против тортура на ОН беше известен и за недостатокот на 
човечки ресурси во рамките на НПМ, односно ограничувањето во поглед на редовно 
вработување на соодветни профили со што ќе се зајакне, како улогата, така и 
ефикасноста на овој механизам, кој освен редовните превентивни посети има мандат 
да учествува и во подготовката на легислативните решенија кои се во интерес на 
лицата лишени од слобода, но и во делот на едукакција на вработените во местата на 
лишување од слобода.

Во рамките на меѓународните активности беше и учеството на 25 годишнината 
на Комитетот за превенција од тортура при Совет на Европа, како и учеството на две 
работилници кои се одржаа во Тирана во рамките на НПМ мрежата на Југоисточна 
Европа. Првата работилница беше посветена на здравствената заштита во местата на 
лишување од слобода, додека другата ја опфати темата за мониторинг на местата каде 
се сместуваат или задржуваат илегални мигранти и баратели на азил. 

Народниот правобранител-Националниот превентивен механизам, исто така 
учествуваше на Конференција на тема „Омбудсман/Национални институции за човекови 
права-Предизвици за човековите права на бегалците и мигрантите во услови на криза“, 
што се одржа во Белград, во организација на Заштитникот на граѓаните/Омбудсманот 
на Република Србија. 

На Конференцијата НПМ имаше излагање на тема „Предизвици на делување на 
Народниот правобранител во услови на мигрантска криза“. Учесниците дискутираа 
за предизвиците со кои се соочуваат земјите на транзит и земјите кои се крајна 
дестинација во услови на мигрантска криза, за начинот на мониторирање и заштита на 
правата на бегалците и мигрантите, за развивање на свест и влијанието на омбудсман 
институциите во креирање на позитивните политики на државите  за постапување и 
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заштита на мигрантите и бегалците. 
Исто така, беше истакната потребата од промоција на правата на бегалците 

и мигрантите, зајакнување на соработката со невладиниот сектор и размена на 
искуствата на сите учесници во процесот на справување со мигрантската криза. На 
Конференцијата беше усвоена Декларација за заштитата и промоцијата на правата на 
бегалците и мигрантите, во чие изготвувње учествуваше НПМ на претходно одржаниот 
подготвителен состанок во Белград.

На покана на Советот на Европа, Народниот правобранител-Национален 
превентивен механизам учествуваше на Конференцијата ,,Слобода на изразување-се 
уште предуслов за демократија“, што се одржа во Стразбур, Франција.

Во рамките на активностите на Јужноевропската мрежа на национални превентивни 
механизми, претставник на НПМ и надворешен соработник од Македонското здружение 
на млади правници учествуваа на Конференцијата –работилница  на тема ,, Баратели 
на азил, бегалци и враќање на мигрантите во Југоисточна Европа“. 
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РЕДОВНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ 
И КОНСТАТИРАНИ СОСТОЈБИ ВО 
2015 ГОДИНА

Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура на Обединетите Нации 
определува дека целта на редовните посети на местата каде лицата се лишени од 
слобода е идентификување на ризици заради спречување на тортура или друг вид на 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Во таа насока НПМ 
во извештајниот период спроведе редовни посети во рамките на својот мандат, при што 
беа ангажирани и надворешни соработници.

Дел од посетите беа спроведени ненајавено, во согласност со претходно утврдена 
и одобрена годишна програма за работата, а дел од посетите беа извршени со 
претходна најава бидејќи се одвиваа во рамките на Твининг проектот за поддршка 
на институцијата Народен правобранител, и се спроведуваа заедно со членови на 
Националниот превентивен механизам на Австрија.

Имено, во текот на 2015 година Националниот превентивен механизам-НПМ 
спроведе 7 редовни посети, од кои 1 посета во полициска станица од општа надлежност 
(ПС Неготино), 2 во казнено – поправни установи, од кои 1 во Притворски дел во 
Затворот Скопје и 1 во Затворот Скопје (затворено одделение), 1 во Јавна здравствена 
установа (ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје-Оддел ,,Мајка Тереза“) и 3 
посети во други установи (ЈУ „Завод за рехабилитација на деца и младинци“ Скопје, ЈУ за 
згрижување деца со воспитно-социјални проблеми „25 Мај“ - Скопје и ЈУ за згрижување, 
воспитување и образование на деца и младинци ,,Ранка Милановиќ“ Скопје).

Во сите спроведени посети НПМ наиде на конструктивен дијалог и ефикасна 
соработка од страна на службените лица, оствари непречен увид во сите простории 
и разговор со сите лица по сопствен избор, во целосна доверливост, без присуство и 
надзор од службените лица. 

2.1. ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ  
НЕГОТИНО

Полициската станица од општа надлежност Неготино (ПСОН), согласно решението 
на Министерството за внатрешни работи е определена како место за задржување 
на лица лишени од слободa. Посетата на оваа полициска станица беше спроведена 
од страна на тимот на Националниот превентивен механизам заедно со надворешен 
соработник од Македонското здружение на млади правници, врз основ на претходно 
склучен Меморандум за соработка. 

При ненајавена посета на Полициската станица Неготино, тимот на НПМ ги утврди 
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состојбите и условите во просториите за задржување на лица лишени од слобода и 
постапувањето со задржаните лица. Во моментот на посетата во ПС Неготино немаше 
задржани лица сместени во соодветните места за задржување. 

Полициската станица Неготино е под надлежност на СВР Велес. Во 2015 година во 
оваа полциска станица се евидентирани околу 100 лишувања од слобода и задржувања 
на лица, што е поголем број на полициски интервенции од околните полициски 
станици во Велес и Кавадарци, како резултат на зголемениот број задржувања на лица 
осомничени за кривично дело Криумчарење на мигранти. 

2.1.1. Материјални услови 

Полициската станица Неготино не била опфатена со проектот за реновирање на 
местата за задржување на лица лишени од слобода кој се спроведувал од страна на 
МВР, што се одразува и на материјалните услови во станицата.

НПМ констатира дека во состав на полициската станица има две стари простории за 
задржување, кои се сместени во приземјето, во непосредна близина на канцеларијата 
на сменоводителот, но не постои посебна просторија за задржување на дете. Едната 
просторија е за индувидуално задржување со еден кревет, а другата за колективно 
задржување, со два кревета. 

При утврдување на состојбите во просториите, НПМ се раководеше од меѓународните 
стандарди во однос на дозволеното ниво на влажност и светлина, при што го утврди 
следното:

Индувидуалната просторија наменета за задржување на едно лице е со површина 
3.18 m2 (должина) и 1.75 m2 (ширина), со што го задоволува минималниот стандард 
од 4 m2 по лице. Влажноста на воздухот во просторијата изнесуваше 63%.1, што е 
над дозволеното ниво на влага кое треба да го има во просторија за задржување на 
лица. Постелнината беше чиста и уредна, а во просторијата хигиената беше добро 
одржувана. НПМ забележа дека природната светлина во просторијата е слаба и не е 
согласно стандардите за места каде се лишуваат и задржуваат лица лишени од слобода, 
додека вештачкото осветлување влегува од надвор, преку мал отвор во горниот дел на 

1 прифатливи стандарди за влажност од  20-60 % R.H. 
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вратата.
Втората просторија за колективно сместување е наменета за задржување на 

максимум две лица, во истата е измерената влажност на воздухот од околу 63%, со што 
и во оваа просторија влагата ја надминува предвидената граница. И во оваа просторија 
има само еден мал прозорец од каде има мал проток на дневна светлина. НПМ тимот 
при увидот на просторијата забележа  поголеми траги од крв на двата ѕида, што може 
да влијае негативно и да создаде страв кај задржаното лице дека ќе биде изложенo на 
тортура и лошо постапување, со цел од него да биде изнудено некое признание. И двете 
простории имаат обезбедено видео надзор кој се наоѓа во приемната канцеларија. 

Во просториите за задржување не беше инсталиран домофон ниту друг систем 
за повикување, со што се оневозможува контактот на лицата лишени од слобода со 
службените лица во Полициската станица.

Во двете простории нема инсталирано посебен централен систем за греење, 
а затоплувањето е преку поставени грејни тела во ходникот, со кои не може да се 
постигне посакуваната температура. 

НПМ тимот при обиколката на просториите за задржување, како и во останатите 
службени простории не наиде на средства со кои може да се врши заплашување или 
други сомнителни предмети. 

Санитарен јазол
Во ходникот од каде се влегува во двете простории за задржување на лицата 

се наоѓа тоалет кој е наменет само за задржаните лица.  Со оглед на констатацијата 
дека во просториите за задржување не е инсталиран домофон ниту друг систем за 
повикување, задржаните лица не можат да остварат контакт со службените лица, 
па оттука  извршувањето на основните физиолошки и хигиенски потреби е под знак 
прашалник. Инаку, тоалетот е без врата, со што на задржаните лица им е оневозможено 
извршување на физиолошките потреби во пристоjни и достоинствени услови, нема 
вода, со што е оневозможено одржувањето и задоволувањето на хигиенските потреби 
на задржаните лица.

Според НПМ ваквите услови предизвикуваат задржаните лица да бидат изложени 
на срам и деградирање на човековото достоинство.

Простории и услови за разговор и распит

Во ПС Неготино нема посебна просторија за распит. Разговорот со задржаните лица 
се врши во канцеларијата на сменоводителот која е канцелариски уредена просторија 
и не е погодна за разговор со задржаните лица (посебно не распит), пред се поради 
доминантната позиција во која се става службеното лице кое го врши распитот во однос 
на задржаното лице. 

Постои недоволен број на лица за прифат, или сменоводители чија обврска е да 
вршат прифат на задржаното лице, а кои се одговорни и за водење на понатамошната 
постапка се до ослободување на лицето, односно до предавање на лицето на други 
надлежни органи, зависно од исходот на постапката. На тимот на Националниот 
превентивен механизам-НПМ му беше даден на увид актот-Наредба на командирот на 
ПС Неготино за ангажирање на дежурните полициски службеници како сменоводители, 
кога за тоа има потреба. 
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2.1.2. Остварување на правата на задржаните лица

Информации и поука за правата

НПМ при увидот утврди дека правата на граѓаните беа уредно истакнати на неколку 
места во полициската станица и тоа на влезната врата, во ходникот и на вратите од двете 
простории за задржување. Изготвени се и флаери на повеќе јазици кои се достапни за 
лицата од моментот на лишување од слобода. 

Правата на задржаните лица се соодветно истакнати и во делот на просториите за 
задржување, односно истите се поставени на вратите на просториите за задржување.

Право на вода и храна 

Согласно меѓународните стандарди на лица лишени од слобода им се гарантира 
правото на храна, а стандардните оперативни процедури на Министерството за 
внатрешни работи на задржаното лице му утврдуваат еден оброк минимум во периодот 
на задржување (доколку е задржано повеќе од 6 часа). 

НПМ утврди дека Полициската станица не располага со посебна буџетска ставка 
за обезбедување храна за задржаните лица. Храната, односно оброкот се обезбедува  
од парични средства на задржаното лице, а во случај кога задржаното лице нема свои 
средства, тогаш се обезбедува од средства на  полициските службеници. 

Право на бранител и известување на семејството

Од увид во досиејата на задржаните и притворени лица, и од информациите 
добиени од сменоводителот, како и од записникот за права и поука за бранител, 
евидентно е дека лицата се информирани за правото да ангажираат адвокат и истиот 
е ангажиран од самиот почеток на нивното лишување од слобода. Задржаните лица 
најчесто ангажираат адвокат по сопствен избор и на своја сметка, од листата на 
адвокати испратена од Адвокатска Комора на Република Македонија, која често не е 
навремено ажурирана. 

Остварувањето на правото на бранител најчесто зависи од материјалната состојба 
на задржаното лице. Според информациите добиени од службените лица задржаните 
лица се запознати со правото на бранител, но често поради лошата финансиска состојба 
одбиваат да ангажираат правна помош.

Според Законот за бесплатна правна помош, задржаните лица не спаѓаат во т.н. 
корисници на бесплатна правна помош и не може да добијат бесплатен адвокат кој ќе 
биде обезбеден од страна на државата. Согласно Законот за кривична постапка лицата 
може да добијат бесплатена правна помош во некоја наредна фаза од постапката, 
кога лицето има статус на осомничен и тоа за кривични дела за кои е предвидена 
задолжителна одбрана.

НПМ констатира дека пристапот до правото на бранител на задржаните лица 
кои се во неповолна материјална состојба како основно право е ограничено, односно 
ограничен е пристапот до правдата на овие лица кои се ставени во нееднаква положба 
во однос на другите граѓани во Република  Македонија. 



www. ombudsman.mk

22 Годишен извештај 2015

Право на лекар

Стандардните оперативни процедури за постапување со лица на кои им е 
ограничено правото на слобода на движење предвидуваат дека при самиот прием се 
констатира психофизичката состојба на задржаното лице (видливи повреди, знаци од 
болест, ментално растројство и сл). Доколку задржаното лице е повредено, полицискиот 
службеник за прифат - сменоводител наложува лекарски преглед. Во случај на 
сериозни повреди или ако задржаното лице се жали на болки или повреди, правото на 
укажување на медицинска помош е примарно и е неопходно пред преземањето на сите 
други дејствија.

Во ПС Неготино според информациите добиени од сменоводителите, доколку 
лицата кои се задржуваат бараат да бидат прегледани од лекар или имаат видливи 
повреди, задолжително се повикува итната медицинска служба или, пак, лицето се носи 
во соодветна медицинска установа заради укажување на лекарска помош. 

НПМ тимот од увидот во индивидуалните досиеја констатираше дека се повикува 
лекар, односно  правото на лекар соодветно и навремено се остварува.

2.1.3. Евиденција и регистри за задржани лица

При посетата на ПС Неготино беше извршен увид во регистрите и документите 
за: евиденција на лица лишени од слобода и задржани лица, евиденција на приведени 
лица, евиденција на дневни настани, евиденција на поднесени претставки од граѓани 
против полициски службеник и преземени мерки и во папките за задржани лица (6 
папки по случаен избор).

Националниот превентивен механизам изврши увид во целокупната документација 
што се води за лица лишени од слобода, при што утврди дека истите (евиденција 
на дневни настани, евиденција на задржани и лица лишени од слобода, евиденција 
на притворени лица, евиденција на поднесени претставки и поплаки), како и 
индивидуалните предмети за задржани лица кои беа избрани по случаен избор уредно 
се водат, без поголеми грешки и корекции. 

До денот на посетата (октомври 2015 година) во книгата на дневни настани 
заведени се – 1791 настани, во книгата на приведени – 68 лица, во книгата на задржани 
лица – 92 лица, во книгата на претставки и поплаки поднесени се 2 претставки во 2014 
и 1 во 2015 година.  При проверка на 6 досиеја по случаен избор потврдена е нумеричка 
поврзаност помеѓу Книгата за дневни настани и Регистерот за повикани, приведени или 
задржани лица што дава можност за лесна проверка на податоците, особено во поглед 
на времето на задржување.

Посебните предмети ги содржат сите релевантни документи како: записник 
за задржување, во кој е наведен денот и часот на лишување од слобода на лицето, 
записник за поучување на лицето за неговите права, записник за правото на бранител, 
записник за потреба од лекар и медицинска помош, како и документи за кои самата ПС 
интерно одлучила дека е потребно да се подготвуваат. 

Позитивна пракса е тоа што полициската станица води евиденција за преземање 
на мерки и активности во однос на приведени и задржани лица и тоа од почеток до 
завршување на траење на мерката.

НПМ утврди дека во досиејата недостигаат податоци околу храната која задржаните 
лица ја добиваат бидејќи Полициската станица Неготино не располага со буџет за 
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обезбедување храна за задржаните лица, што доведува до ситуација лицата да ја 
обезбедат храната од сопствени средства или, пак, истата да биде купена од личните 
средства на полициските службеници. 

2.1.4. Постапување по дадени препораки

Народниот правобранител-НПМ за констатираните состојби од посетата изготви 
Посебен извештај со конкретни препораки кој го достави до Министерството за 
внатрешни работи и командирот на Полициската станица Неготино. 

Министерството за внатрешни работи достави одговор надвор од законски 
предвидениот рок, а по упатена ургенција од страна на НПМ, додека командирот на 
полициската станица Неготино, ниту по доставената ургенција не достави одговор.

По однос на препораката доставена од НПМ да се реновира просторијата за 
колективно задржување, Министерството информира дека просторијата во меѓувреме 
била варосана и трагите од крв се отстранети. 

Во врска со препораката на НПМ  да биде поставен систем за повикување, односно 
домофон, Министерството одговори дека препораката е во фаза на реализирање. Во 
тој контекст се известува дека  СВР  Велес до Одделот за општи и заеднички работи 
на Министерство за внатрешни работи има доставено барање за обезбедување и 
инсталирање уред–систем за повикување. 

НПМ е известен дека доставено е и барање за реконструирање на прозорците во 
просториите за задржување, а упатено е и барање  до Адвокатската комора на РМ за 
ажурирање на списокот на адвокати од подрачјето на градот Неготино. 

Во однос на препораката на НПМ за вработување на лице за прифат – сменоводител, 
Министерството одговори дека се прават напори за кадровско пополнување на 
упразнетото место. 

Министерството за внатрешни работи не достави одговор во однос на препораката 
на НПМ за итна изградба на нови простории за задржување, кои ќе ги исполнуваат во 
целост минималните стандарди за задржување на лица (со посебни тоалети) и да се 
уреди посебна просторија за задржување на деца. 

2.2. КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ УСТАНОВИ

Во 2015 година Националниот превентивен механизам спроведе една редовна 
ненајавена посета во Притворскиот дел на Затворот Скопје и една редовна посета 
на затворено одделение на Затворот Скопје. Посетата беше реализирана во 
рамки на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол 
кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. НПМ ја спроведе 
посетата придружуван од надворешен соработник од Здружението на психијатри на РМ, 
врз основа на претходно склучен Меморандум за соработка.
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2.2.1. Посета на Затворот Скопје - Притворски дел

Материјални услови
Притворското одделение во Затвор Скопје располага со капацитет од 310 

притворени лица, а во моментот на посетата беа сместени 322 лица. При увидот 
беше констатирано дека е започнато со реновирање на дел од притворот, при што е 
евидентно подобрувањето на материјалните услови во реновираните простории во кои 
се сместени притворените лица.

НПМ тимот посети неколку простории од стариот и новиот дел, при што го утврди 
следното:

Од увидот во просториите во стариот дел на притворското одделение, НПМ утврди 
подобрување на условите во неколку простории кои беа целосно варосани (просториите 
за престој и ходниците). Исто така, беа забележани активности за натамошно реновирање 
на други притворски простории, со цел подобување на материјалните услови во стариот 
дел на притворското одделение.

НПМ утврди дека во една голема просторија се сместени 12 притворени лица кои 
имаат на располагање само еден санитарен јазол. Иако просторијата беше варосана, 
истата не ги исполнува стандардите за сместување на лица лишени од слобода, поради 
слабиот проток на дневна светлина, недоволната вентилација и поради големиот број на 
сместени лица. Постелнината беше лична на притворените лица, но истата изгледаше 
нечисто и неуредно. 

Температурата на воздухот во просторијата изнесуваше 190 C и влажност од 59% 
што претставуваат нормални и прифатливи вредности за места каде се сместуваат лица 
лишени од слобода2. Лицата сместени во истата просторија кажаа дека редовно се 
тушираат, и дека правото на чист воздух го користаат само еден час,  а според Законот 
за кривична постапка притворените лица имаат право на чист воздух најмалку два часа 
дневно.

Од извршениот увид произлезе констатацијата дека материјалните услови во 
притворското одделение во Затвор Скопје, се разликуваат од крило до крило.

Имено, во крило Ц материјалните услови се во многу лоша состојба. Просториите и 
ходникот од ова крило се стари и дотрајани, а има и големо количество на влага. 

НПМ тимот од увидот во една просторија во ова крило утврди дека истата е во многу 
лоша материјална состојба, sидовите се одронети, стари и валкани. На креветите во 
истата просторија беа поставени стари душеци, подлогата на креветите беше оштетена, 
а во неа имаше ставено празни пластични шишиња и дрвени даски. Во собите нема 
посебни ормарчиња, па притворените лица сместени во оваа просторија своите лични 
работи ги чуваат под креветите.

Во најголемиот број на притворските простории нема инсталирано систем за 
аларм (sвончиња), а и во просториите каде што има инсталирани аларми, истите не 
функционираат. Имајќи ја предвид состојбата со алармот во притворските простории 
се поставува прашањето на кој начин лицата лишени од слобода ги известуваат 
службените лица за своите итни потреби.

Од увидот во една просторија во новиот дел на притворското одделени НПМ утврди 
дека беа поставени 3 кревети каде што беа сместени три притворени лица, во истата 
просторија беше измерена температура од 200C и влажност од 37% што претставуваат 
нормални и прифатливи вредности за места каде што се сместуваат лица лишени од 
слобода. Во просторијата имаше поставено грејно тело, а согласно информациите 

2 Прифатливи стандарди за температура се од 18-25о C, а за влажност од 20-60 R.H. 
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добиени од притворените лица греењето и во зимскиот период било на задоволително 
ниво.

Во другите притворски простории во новиот дел НПМ констатира уништен инвентар, 
а sидовите на истите простории беа нечисти и неваросани. Беше измерена температура 
од 200 C и влажност од околу 51%, а имаше доволен проток на дневна светлина. 

Иако и овие простории се наоѓаат во новиот оддел, каде би требало материјалните 
услови да се на повисоко ниво, односно како во горенаведената просторија, сепак НПМ 
тимот при посетата констатираше лоши материјални услови и во овој дел на притворот.

Од посетата на делот каде што се сместени притворени лица од женски пол НПМ 
утврди дека материјалните услови и хигиената се на задоволително ниво. Имено, при 
увидот во една од просториите тимот констатира дека во неа има доволен проток на 
дневно осветлување, на креветите имаше чисти ќебиња и постелнината беше уредна.

За одржување на хигиената во просториите притворените лица добиваат средства 
за чистење, додека за лична хигиена користат сопствени средства. Тоалетите беа во 
прилично уредна состојба, а хигиената во нив беше на прилично задоволително ниво.

Од страна на НПМ тимот беа посетени просториите каде што се сместени малолетните 
лица и беше извршен увид на материјалните услови во просториите. Притоа затекна две 
малолетни лица сместени по наредба на надлежен суд. Двете малолетни лица биле 
навремено прегледани од лекар, прегледани и посетени од психијатар, односно биле 
преземени сите потребни мерки од страна на затворскиот персонал.

Од увид во просторијата каде што беа сместени малолетните лица се констатира 
дека имаше поставено два кревета и една дрвена маса, но немаше ниту еден стол 
за да можат малолетните лица да седнат и соодветно да ја конзумираат храната. 
Просторијата не располагаше со посебен ормар каде би можеле малолетните лица да ги 
чуваат своите лични работи. 

Според НПМ условите за сместување не се соодветни за оваа категорија на лица и 
треба да се посвети повеќе внимание на сите аспекти на притвор на малолетни лица, 
пред се на нивното ментално здравје и континуирана психо-социјална поддршка. 

Простор за прошетка на отворено

Во делот на притворското одделение постојат шеталишта каде притворените лица 
го остваруваат правото на престој на отворено. 

НПМ тимот изврши увид во две од нив, при што констатираше дека на шеталиштата 
нема поставено места за одмор (клупа, столче и сл.), но има еден мал покриен-заштитен 
дел (во продолжение на зградата), кој се користи за остварување на прошетка на 
притворени лица при лоши временски услови.

Права на притворени лица

Право на здравствена заштита

Здравствената заштита во Притворскиот дел на Затворот Скопје ја вршат 2 лекари, 
2 стоматолози и две медицински сестри. Здравствената заштита е достапна 24 часа, 
со достапен лекар на повик.  Исто така, во Затворот е ангажиран психијатар  кој врши 
посета на осудените лица еднаш во неделата, а по потреба се ангажираат и други 
лекари-специјалисти. Според информациите, доколку има потреба притвореничките се 



www. ombudsman.mk

26 Годишен извештај 2015

упатуваат на гинeколошки преглед во соодветна здравствена установа, затоа што во 
затворот нема вработено лекар-гинеколог. 

Ставот на НПМ е дека за соодветна здравствена заштита на жените неопходно е 
обезбедување на редовни гинеколошки прегледи и во таа насока ангажирање на лекар-
гинеколог.

Во текот на посетата НПМ изврши разговор со две малолетни лица кои информираа 
дека им бил извршен навремен преглед од страна на лекар. Надворешниот соработник на 
НПМ, лекар-психијатар спроведе индивидуален (доверлив) разговор со едно малолетно 
лице, кое се пожали дека подолго време не може да спие и дека постојано му се појавува 
сликата од стореното кривично дело. Тимот на Националниот превентивен механизам 
на лекарот од Затворот Скопје му укажа континуирано да ја следи здравствената и 
психичка состојба на детето.  

Во Затворот има две амбуланти, за затворскиот дел и за притворскиот дел кои се 
соодветно опремени, во нив солидно се одржува хигиената, а документацијата се чува на 
соодветен начин.Тимот на НПМ изврши увид во медицинската документација, а воедно 
разговараше и со медицинскиот персонал – лекарот и медицинската сестра, при што 
утврди дека во сите случаи биле преземени сите потребни дијагностички процедури, 
односно лицата биле препраќани во соодветни институции, при што раководството 
на затворот овозможило навремена поддршка во делот на превозот. За сите случаи 
на акутно влошување на здравјето биле преземени навремени мерки, било реагирано 
соодветно. 

НПМ констатира дека притворените лица се прегледуваат при самиот прием во 
установата, во рок од 24 часа.

Од разговорите со притворените лица НПМ доби неколку поплаки за ненавремено 
вклучување во терапија, ненавремено делење на терапија,  ненавремено постапување 
по поплаки за здравствени проблеми, како и ненавремено препраќање во здравствена 
институција. По преземените мерки за проверка на поплаките, НПМ не утврди случаи 
на несоодветна и ненавремено пружена здравствена заштита на притворените лица. 
Имено, од увидот во документацијата за секој случај поединечно, беше утврдено дека 
посочените лица биле прегледани од страна на лекар при приемот во установата, како 
и при секоја нивна потреба за итна здравствена заштита, а била дадена адекватна 
здравствена грижа и терапија за сите хронични случаи. Притворените лица се посетуваат 
еднаш неделно од лекар, а и почесто доколку има потреба. Здравствениот персонал, 
исто така е вклучен во процесот на планирање на исхраната.

Исто така, НПМ констатира дека биле почитувани начелата за доверливост на 
медицинската документација, како и на доверливост при самиот преглед. 

При посетата, НПМ  утврди дека пред издржувањето на дисциплинската санкција за 
упатување во самица било прибавувано мислење од доктор за здравствената состојба 
на осуденото лице, што беше видливо во соодветната документација.

Право на одмор и престој на отворено
Лицата во притворскиот дел со кои НПМ изврши разговор наведоа дека поминуваат 

помеѓу 1-2 часа дневно на прошетка, и како и во претходните две посети се пожалија на 
органичениот простор на движење.

Имајќи предвид дека сите притворени лица се пожалија дека поминуваат помалку 
од 2 часа дневно надвор на отворено, НПМ го повтори укажувањето и и препорача на 
управата на затворот дека истото е спротивно на законските одредби3 кои бараат на 

3 член 194 од Законот за кривична постапка 
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притворените лица да им се обезбеди движење на отворено најмалку два часа дневно. 
Во овој дел НПМ и препорача на управата на Затворот дека правото на одмор и престој 
на отворено, треба да се остварува согласно законските одредби со кои се предвидува 
притворените лица да поминуваат најмалку два часа дневно надвор од затворените 
простории. 

Право на храна 
Најголемиот дел од притворените лица имаа поплаки за храната која ја добиваат 

во затвор Скопје, во поглед на количеството и квалитетот на храната, а особено се 
пожалија на вечерата, бидејќи, како што не информираа, за вечера  добиваат само супа.

Притворените малолетни лица храната ја добиваат и ја конзумираат во својата 
соба во која има само една масичка, без столови, поради што овие лица храната ја 
конзумираат стоејќи. НПМ тимот му укажа на Секторот за обезбедување и на управата 
на затворот, веднаш да обезбедат соодветни услови за конзумирање на храната за 
малолетните лица. 

НПМ при посетата утврди дека при подготвувањето на храната се внимава 
на верските чувства и потреби на лицата лишени од слобода. Исто така, во кујната 
се истакнува листа на јадења на двонеделна основа, која е уредно потпишана од 
одговорните лица од затворот Скопје. 

Третман и остварување на правата на лицата лишени од слобода
При посетата на Притвор Скопје беа извршени доверливи групни, но и индивидуални 

разговори со поголем број лица во просториите за сместување, при што службата за 
обезбедување не беше присутна при спроведувањето на разговорот. 

Лицата со кои НПМ изврши разговор генерално истакнаа дека немаат забелешки во 
однос на постапувањето на службените лица, односно информираа за  коректен однос 
кон нив. Најголем број забелешки беа дадени во делот на исхраната, прошетка на чист 
воздух и неколку поплаки за здраствената заштита.

Притворените лица дадоа позитивна оценка за односот на директорот на установата, 
наведувајќи дека ги прима на разговор на нивно барање. Дел од притворените лица 
истакнаа дека директорот често ги посетува во нивните простории, и ги прашува дали 
имаат некаква потреба и дали имаат поплаки за односот  на службените лица. 

НПМ тимот изврши разговор и со малолетните лица сместени во притворскиот дел, 
кои дадоа позитивна оценка за односот на службените лица и истакнаа дека е коректен. 

Од посетата, НПМ тимот констатираше дека во притворот не е регистриран случај 
на насилство или лошо постапување од страна на службените лица, ниту пак, меѓу 
самите притворени лица. 

Што се однесува на жените - притворенички, за нив одговорни се лица за 
обезбедување од женски пол. Според изјавите на жените притворенички, тие се 
задоволни од односот на  вработените од обезбедувањето и изјавија дека им се 
обезбедува соодветна психосоцијална поддршка, дека нема случаи на насилство кон   
нив од страна на Секторот за обезбедување, ниту, пак има насилство меѓу нив.

Увид во евиденцијата за лицата лишени од слобода 
Од увид во Книгата за посети, Рапортната книга и Книгата за поплаки од притворени 

лица, НПМ заклучи дека водењето на евиденцијата е на задоволително ниво. Имено 
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Книгата за посети уредно се води и во неа се нотира секоја посета. Рапортната книга, 
исто така соодветно и уредно се води. 

Книгата за поплаки од притворени лица содржи список на разговори, и во неа 
е нотирано на што се жалело притвореното лице, и што Управата на затворот има 
преземено по однос на вложената жалба.

Постапување по дадени препораки
Народниот правобранител-НПМ за констатираните состојби од посетата на 

притворскиот дел на Затворот Скопје-Скопје достави Посебен извештај до управата на 
затворот Скопје и до Управата за извршување на санкциите.

По повод доставениот Посебен извештај, Управата на Затвор Скопје-Скопје, 
достави навремен одговор во кој информираше дека постапила по препораките на НПМ 
за почитување и остварување на правото на престој на отворено, согласно Правилникот 
за куќен ред за извршување мерка притвор, односно дека на притворените лица им се 
овозможува престој на свеж воздух во траење од два часа дневно. 

Управата, исто така извести дека  согласно препораките,  во Затворот секојдневно 
се одржува хигиената во просториите, постелнината се проветрува еднаш неделно,  се 
менува еднаш во две недели, а старите душеци се заменети со нови.

Во однос на препораката за поставување ормарчиња  и аларми, Управата 
информираше дека по препораката во целост е постапено и во меѓувреме  поставени  
се  ормари и аларми во просториите каде што недостасувале. 

Исто така и препораката за намалување на бројот на лицата во просторијата во 
која беше утврдено дека престојувааат 12 лица во целост е имплементирана, со оглед 
дека во просторијата се сместени 6-8 притвореници.

Од друга страна, Управата за извршување на санкциите го информира НПМ за 
преземените мерки по повод дадените препораки, при што наведе дека подобрувањето 
на условите во притворското одделение во Затвор Скопје за обезбедување на 
минималните меѓународни и национални стандарди е стратешка цел на Управата, како 
што е и зајакнувањето на човечките и материјално-техничките капацитети за непречено 
функционирање на казнено-поправните установи.

Управата за извршување на санкциите информираше дека во Акцискиот план 
на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем за период од 2015 
до 2019 год. предвидени се рокови за планираните активности и субјектите кои се 
задолжени за нивно имплементирање.  

2.2.2. Посета на Затвор Скопје - Затворски дел 
Посетата на НПМ на затворскиот дел на Затворот Скопје-Скопје, беше остварена 

со учество на надворешни соработници од Здружението на психијатри, Здружението за 
судска медицина, како и Здружението за кривично право и криминологија. При посетата 
беше извршена проверка на спроведувањето на претходно дадените препораки 
содржани во пПсебниот извештај изготвен од НПМ по повод спроведена редовна посета 
на Затворот Скопје извршена на 28.05.2013 година. 

Последователната посетата беше спроведена од два подтима на НПМ, од кои едниот 
го посети приемното, отвореното и полуотвореното одделение и останатите помошни 
простории, додека вториот тим го посети затвореното одделение, просторијата ХА-5, 
самиците и Амбулантата. Воедно, беа спроведени разговори со вработените во Секторот 
за ресоцијализација и Секторот за обезбедување, и беше прегледана евиденцијата која 
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се однесува на лицата лишени од слобода.
За време на посетата во Затвор Скопје беа присутни 189 осудени лица од кои 179 

на самото место, а останатите беа на домашно отсуство и годишен одмор. Во приемното 
одделение престојуваа 7 лица. Во полуотворено-отворено одделение вкупно 137 лица. 
Во затвореното одделение 31 лице, а во просторијата ХА-5 беа сместени 2 лица. 

НПМ од директорот на затворот доби информација дека 123 осудени лица  работно 
се агажирани внатре во установата, а 11 осудени лица надвор од Затворот. Осудените 
лица кои се наоѓаат во приемното одделение не се работно ангажирани.

Во текот на посетата НПМ беше информиран дека во 7 простории осудените лица 
штрајкуваат, односно одбиле да ја примаат храната (во оддел Б и една соба во Г2), но 
на крајот од посетата беше добиена информација дека штрајкот е прекинет и дека сите 
лица започнале со примање на храна. 

Имајќи предвид дека една од препораките од претходната посета беше изградба на 
ново или уредување на старото затворено одделение, од директорот на затворот беше 
добиена информација дека се обезбедени 900.000,00 денари за реновирање на овој дел 
од затворот.

Од разговорот со командирот НПМ доби информација дека не се забележани 
случаи на насилство меѓу затворениците и дека  немало случаи на самоповредување. 
Последниот случај на насилство бил забележан во 2014 година.

Од увидот во книгата за претрес беше констатирано дека истата уредно се води. 
Во најголем број случаи при извршен претрес на просториите за сместување биле 
пронајдени мобилни телефони. За овие предмети се составува записник и доколку 
е познат сопственикот истите се чуваат во установата, и врз основа на потврдата за 
привремено одземени предмети му се враќаат на осуденото лице при отпуштањето од 
установата, односно по издржување на казната затвор. Пронајдените мобилни телефони 
чиј сопственик е непознат, се чуваат во посебен магацин. 

НПМ констатира дека во моментот на посетата, приемното, полуотвореното и 
отвореното одделение каде престојувааа 135 затвореници,  беа обезбедувани од само 
двајца припадници на затвoрската полиција.

Материјални услови
Во моментот на посетата на приемното одделение на Затворот Скопје не беше 

констатирана пренатрупаност. Имено, во едната просторија беа сместени 2, во втората 
1 лице, а во третата просторија имаше 3 затвореници, вкупно 6 во три простории. 
Инаку, од увид во просториите се утврди дека истите се опремени со по пет кревети, 
што кога би се пополниле преостанатите легла би било спротивно на стандардите кои 
пропишуваат дека за секое осудено лице треба да се обезбедат најмалку 9 м3 простор.

Куќниот ред на установата не е истакнат на видно место и во разговор со 
воспитувачот беше потврдено дека куќниот ред неколку пати е истакнуван, но бил 
искинат од страна на затворениците. Од извршениот разговор со дел од затворениците 
од албанска националност НПМ утврди дека не го познаваат добро македонскиот јазик, 
поради што смета дека е потребно куќниот ред да се преведе и истакне и на албански 
јазик. 

И покрај лошата материјална состојба во која се наоѓаат просториите во приемното 
одделение, беше забележано дека хигиената е на задоволително ниво, за истата се 
грижат самите затвореници, а од страна на Затворот им се обезбедени потребните 
хигиенски средства. 
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НПМ утврди дека сите затвореници во приемното одделение биле навреме 
прегледани од лекар по нивниот прием. Ниту еден од нив не се пожали на лош однос 
од страна на затворската полиција. 

Забелешки имаше во однос на храната (квалитет и количество), а се пожалија и 
дека просториите не се соодветно затоплени согласно временските прилики. Воедно, 
затворениците посочија дека правото на прошетка на чист воздух го остваруваат во 
траење од само 30 минути дневно.

При увидот беше забележано дека во просториите нема маса и столици на кои би 
можеле затворениците да ја конзумираат храната. 

Во моментот на посетата на полуотвореното одделение, во просториите за 
сместување беа присутни затворениците кои од здравствени причини не се работно 
ангажирани. 

НПМ утврди дека во просториите на полуотвореното одделение има по 7 кревети 
што е далеку од задоволување на стандардот за минимум обезбеден простор по 
затвореник, дури и надвор од правилото за максимум 5 лица во просторијаа. Освен 
стари кревети, во просториите нема основен инвентар (ормарчиња, маса, столици и сл.). 
Тоалетите се во многу лоша состојба, но хигиената е на задоволително ниво бидејќи 
управата обезбедува доволно средства за одржување на хигиената. Затворениците 
истакнаа дека во секое време има топла вода, но во недоволно количество па поради 
тоа мора да чекаат на ред за туширање од причина што на катот има само еден болјер. 

На ѕидовите на просториите беше видлива влага, а просториите не беа соодветно 
затоплени согласно временските прилики. Мерачот за влага не регистрираше влага, но 
мора да се напомене дека прозорците во сите простории беа отворени што може да има 
влијание на самото мерење.   

НПМ од увид во отвореното одделение констатира дека има седум простории 
за сместување со по пет кревети, а во една просторија има 6 кревети. Сите легла се 
пополнети и е евидентна преполнетоста на просториите за сместување. Во просториите 
нема соодветен инвентар (ормари, полици, маса, столици и сл.).

Во поглед на слободните активности, во отвореното одделение има простор кој се 
користи за прошетка, но нема покриен дел кој би го користеле  затворениците при лоши 
временските услови. Просторијата за дневни активности е во многу лоша состојба и е 
мала, не одговара на бројот на затвореници кои би требало да ја користат. Затворот 
Скопје има библиотека, но фондот на книги е ограничен.

При посетата на затвореното одделение беше констатирано дека во тој момент 
не постои пренатрупаност како при претходната посета спроведена на 28.05.2013 
година, но другите услови беа скоро непроменети. 

Материјалните услови во ова одделение се лоши, а осудениците се пожалија на 
неможност за остварување на некои елементарни потреби – ограничено  следење на 
телевизиска програма поради стара и дотраена електричната инсталација.

Санитарните јазли се во лоша состојба, дел од нив не се во функција, што влијае 
на хигиената на осудените лица. 

Беше  дадена поплака за собата за дневен престој, немање на услови за чување 
храна (во функција е ладилник кој не ги задоволува потребите според бројот на осудени 
лица) и поплаки за општата хигиена. Исто така, дел од осудените лица истакнаа дека во 
собите има инсекти и дека е потребна дезинфекција на целиот простор.

НПМ изврши увид и на магацинскиот простор и констатира дека има доволен број 
на душеци кои се релативно нови, но во пракса душеците на осудените лица им се 
менуваат само доколку целосно се истрошени или неупотребливи.
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При посетата затворениците не се пожалија на примена на насилство, ниту од 
персоналот, ниту меѓу осудениците. 

Имајќи предвид дека при претходната посета на просторија Ха-5 беше затекната 
лоша состојба и во истата беа сместени осум лица, а две од нив немаа кревет, НПМ при 
посетата во 2015 година констатира намалување на бројот на лица сместени во оваа 
просторија, односно почитување на стандардите и обврските предвидени во член 103 
од Законот за извршување на санкциите, како и член 15 од Куќниот ред за осудени лица 
кои издржуваат казна затвор во казнено - поправните установи. 

Сепак во истата просторија беше забележлива влага по ѕидовите, а како душеци 
се користат сунѓери и стари излитени ќебиња.За врема на посетата тоалетот не беше 
во функција,односно беше затнат со пластично шише, додека, пак мијалник беше 
целосно рѓосано, така што истиот  претставува можен извор на заразни болести. Иако 
просторијата има дневна светлина потребно е истата почесто да се проветрува за да се 
намали количеството на влага која беше воочена.

НПМ констатира дека во рамки на автомеханичарската работилница има 
просторија за сместување, во која се сместени тројца затвореници кои истовремено се 
и работно ангажирани во работилницата. За својот ангажман тие добиваат симболичен 
надомест. Се почитуваат правилата за заштита при работа, односно при работа користат 
минимални технички услови за заштита при работа. Во столарската работилница, 
иако работно се ангажирани неколку затвореници, не беше забележана активност. 

По спроведената посета НПМ заклучи дека има подобрување во Затвор Скопје, 
односно дека дел од препораките кои ги има дадено НПМ се имплементирани или 
се во фаза на подготовка за имплементација. Сепак останува и понатаму дел од 
препораките да се имплементираат, особено во делот на материјалните услови, како и 
во подобрувањето на квалитетот на исхраната. 

Права на осудени лица

Здравствена заштита
Како што веќе напоменавме здравствената заштита во Затворот Скопје е 

организирана од здравствен сектор, со 2 лекари, стоматолог и две медицински сестри. 
Достапна е 24 часа, со лекар кој е на постојан ангажман, но хонорарно се ангажираат 
и други лекари специјалисти. По потреба се ангажира и психијатар кој задолжително 
доаѓа еднаш во неделата. 

Амбулантата во затворскиот дел е добро опремена, уредна, а документацијата 
соодветно се чува, и сите лица се прегледани по приемот во установата, во рок од 24 
часа.

Повеќето од затворените лица имаа добра оценка за здравствената грижа која 
ја добиваат во затворот, како и на достапноста на здравствениот персонал, нивото 
на здравствена грижа, можноста за комплетирање на дијагностички процедури. Сите 
индивидуални поплаки тимот на НПМ ги забележа и веднаш изврши увид во медицинската 
документација, а разговараше и со медицинскиот персонал – лекарот и медицинската 
сестра. Во сите случаи, беше кoнстатирано дека од страна на медицинскиот персонал 
биле преземени сите потребни дијагностички процедури, лицата биле препраќани 
во соодветни здравствени институции, односно дека раководството на затворот им 
овозможило навремена поддршка-превоз. 

НПМ утврди дека во сите случаи на акутно влошување на здравствената состојба 
на штитениците, медицинскиот персонал преземал навремени мерки, и реагирал 



www. ombudsman.mk

32 Годишен извештај 2015

соодветно. 
При увидот се констатира дека е овозможена соодветна здравствена грижа, како и 

терапија за сите хронични случаеви дека осудените лица се посетуваат еднаш неделно 
од лекар, а и почесто по потреба. Здравствениот персонал е вклучен во процесот на 
планирање на исхраната, но и покрај тоа осудените лица најмногу се жалеа на храната, 
односно дека често добиваат само супа, и дека не добиваат млечни продукти. Воедно во 
разговор со хронично болни осудени лица се доби податок дека истите немаат посебен 
режим на исхрана, односно дека храната е иста за сите осудени лица. 

Според добиените информации, здравствениот персонал е соодветно обучен, 
континуирано посетува едукации. Едниот од лекарите од Затвор Скопје е на 
специјализација по психијатрија со поддршка на затворот, што ќе придонесе за 
подобрување на здравствената заштита во оваа институција. За одбележување е 
констатираната добра соработка помеѓу здравствениот сектор и раководството на 
затвор Скопје.

НПМ изврши увид во здравствената документација, при што утврди дека 
се  почитуваат начелата за доверливост на медицинската документација, како и на 
доверливост при самиот преглед. 

НПМ утврди дека аптеката на Амбулантата е соодветно опремена со потребни 
лекарства од есенцијална група, како и лекарства за најчести соматски и психички 
растројства, и за специфични болести кои се дијагностицирани кај лица во затворот. 
Медицинската терапија е соодветно пропишувана, контролирана и навремено им се дава 
на осудените лица од страна на здравствениот персонал. Сепак осудените лица искажаа 
незадоволство од снабдувањето со лекови, односно дека не секогаш ги добиваат во 
континуитет, односно сами се снабдуваат со одредени лекови за хронични болести 
(висок крвен притисок, хронична слабост на срцето, бели дробови, дијабетес и др.) 
Исто така, добиени се сознанија дека постојат периоди во годината кога недостасуваат 
лекови за акутни и хронични заболувања. 

НПМ забележа дека метадонската терапија се чува во посебен медицински ормар 
кој е заклучен и се дели на дневни дози од страна на лекарот или медицинската сестра. 
Метадонската терапија се обезбедува континуирано.

Се почитува доверливоста и тајноста на медицинскиот преглед. Лицата – осуденици 
се прегледуваат во Амбулантата, без присуство на затворскиот персонал. Во однос на 
доверливоста на документацијата, истата се чува во Амбулантата, во која пристап имаат 
единствено здравствените работници. Ординациите во кои се прегледуваат осудените 
лица се мали, но се опремени со основни медицински апарати. 

Бидејќи за време на посетата немаше лица со изречена мерка самица НПМ 
поразговара со лица кои претходно биле на издржување на оваа дисциплинска мерка. 
Притоа, добиени се информации дека биле прегледани од доктор пред да бидат упатени 
во самица, а истото беше констатирано и во здравствената документација.

Право на храна
Речиси сите затвореници во затворскиот дел на Затворот Скопје се пожалија на 

квалитетот и количеството на храната. За поздравување е фактот што речиси сите 
затвореници од полуотвореното одделение се работно ангажирани (во кујна, перална, 
работилница, и сл.).

НПМ констатира дека осудените лица кои работат во кујната немаа здравствени 
книшки и не им се земаат континуирано брисеви за бактериолошки испитувања. 
Само професионалниот персонал во кујната има здравствени книшки кои беа уредно 
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пополнети со резултати од редовните бактериолошки испитувања кои се прават на 
секои шест месеци. Воедно, се прават и микробиолошки испитувања на брисеви кои се 
земаат од работните површини на кујната. 

Хигиената во кујната беше на задоволително ниво, а беше истакнато и мени за 
тековната недела. На менито евидентен е недостаток на млеко и млечни производи, 
како и овошје. Во магацинот каде се чуваат намирници беше забележана влага и мувла. 

Третман и остварување на права
При посетата на затворскиот дел на Затворот Скопје беа извршени доверливи групни, 

но и индивидуални разговори со поголем број лица во просториите за сместување, при 
што службата за обезбедување не беше присутна при спроведувањето на разговорот.

Ниту еден од затворениците не се пожали на несоодветен третман од страна на 
затворската полиција, воспитувачите и другите лица вработени во Затворот, ниту се 
пожалија на насилство од страна на други затвореници.

Поплаките на осудените лица беа насочени на исхраната, односно изразија 
незадоволство како од квалитетот, така и од количеството на храната која ја добиваат 
осудените лица и на едноличната исхрана. 

НПМ констатира деја во трпезаријата има недостаток на инвентар, како и на 
основен прибор за храна. 

Затворениците посочија дека правото на прошетка на чист воздух го остваруваат 
дневно во траење од 30 минути, односно не се почитува законската одредба за престој 
на отворено во траење од 2 часа.

Постапување по дадени препораки
НПМ достави Посебен извештај за утврдените состојби од посетата на Затвор 

Скопје-Скопје-осуденички дел до управата на затворот и до Управата за извршување 
на санкции.

Од страна на Затворот Скопје-Скопје до НПМ беше доставен навремен одговор.  
Во однос на препораката за подобрување на условите за сместување, Затворот Скопје-
Скопје го информира НПМ дека во текот на месец јуни/јули 2015 година било извршено 
реновирање на ТВ салата, шест соби и 2 тоалети, а во моментот на доставување на 
одговорот било започнато реновирање на уште 5 тоалети и бања. 

Исто така спроведена е препораката на НПМ и просторијата Ха-5 повеќе не се 
користи за сместување на осудени лица.

Препораката за реновирање на полуотвореното одделение се прифаќа, со напомена 
дека истата ќе биде започната по завршување на градежните работи во затвореното 
одделение.

Во однос на препораката за  подобрување на квалитетот на храната во меѓувреме 
бил склучен договор за јавна набавка на поголем број прехранбени продукти, а се 
почитуваат и стандардите со кои е предвидено внесување на 12 500 џули за секое 
осудено лице. 

Исполнета е и препораката за посебен режим на исхрана за хронично болните 
лица, така што за оваа категорија лица воведен е соодветен режим на исхрана. 
Воедно, спроведена е и препораката за набавка на лекови, односно во меѓувреме била 
спроведена соодветна постапка за набавка на лекови.

Во однос на контролата на прехранбените продукти Затворот Скопје со ЈЗУ Центар 
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за јавно здравје има склучено договор за контрола на прехранбените продукти, при што 
се врши испитување со земање на брисеви од работните површини и од вработените во 
кујната, на секои шест месеци.

Постапено е и по препораката за истакнување на куќниот ред, така што истиот бил 
истакнат на видливо место (заштитен во пластифицирана фолија), а осудените лица се 
запознаваат со неговата содржина при приемот во установата.

Од страна на Управата за извршување на санкциите нема доставено одговор по 
повод Посебниот извештај.

2.3.  ДРУГИ ПОСЕТЕНИ МЕСТА 

Согласно член 11-а од Законот за народниот правобранител, Народниот 
правобранител обезбедува посебна заштита на правата на децата, лица со посебни 
потреби и на лицата кои се предмет на тортура или друг вид на сурово, нечовечно или 
друго понижувачко постапување или казнување, а согласно член 31-а, за реализација 
на овие активности врши редовни и ненајавени посети во органите, организациите и 
установите каде слободата на движење е ограничена, за што подготвува и доставува 
извештај до посетените места и надлежните министерства.

Во извештајната 2015 година, НПМ како и претходните години изврши посети во 
Јавни установи во кои нема класично лишување од слобода, туку слободата на движење 
во одредена мера е ограничена.

2.3.1. Посета на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - 
Скопје Оддел „Мајка Тереза“

Националниот превентивен механизам, заедно со тим од Одделение за заштита 
на правата на децата и лица со посебни потреби, претставници на Националниот 
превентивен механизам на Австрија и надворешен соработник-претставник на 
Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија 
оствари посети во ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“- Скопје - Оддел „Мајка Тереза“ 
во Злокуќани.

НПМ спроведе редовна посета на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“- Скопје 
- Оддел „Мајка Тереза“ во Злокуќани, во рамките на мандатот и надлежностите кои 
произлегуваат од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, Законот за народниот 
правобранител, а исто така и како планирана активност во рамките на Твининг проектот 
за поддршка на институцијата Народен правобранител, кој се реализираше со взаемна 
соработка со Австрискиот омбудсман.

При посетата на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“- Скопје - Оддел „Мајка 
Тереза“ НПМ тимот се водеше од Етичкиот кодекс на постапување со стари лица, 
во кој се бара со овие лица да се постапува како со личности и да се почитуваат 
човековите права, да не се врши дискриминација, да има достапност до соодветна 
здрава храна, чиста вода, сместување, облека и здравствена заштита. Во рамките на 
овој кодекс, се потенцира и користењето на соодветни видови на институционална и 
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вонинституционална грижа, а исто така е истакнато дека старите лица треба да бидат 
заштитени од какви било облици на физичко или психичко насилство, да ја знаат 
вистината доколку се во состојба самостојно да расудуваат и да ги изразуваат своите 
чувства на сопствен начин.

Структура на вработените 
Во Одделот „Мајка Тереза“, покрај директорот на установата вработени се и 5 

медицински сестри, 4 геронтодомаќинки (една од нив често била на боледување заради 
утврдена психодијагноза), 1 социјален работник, 1 работен терапевт и 3 вработени во 
кујната, кои се грижат за старите лица. 

Во установата социјалниот работник е истовремено и раководител на Одделот 
„Мајка Тереза“- Скопје. Според добиените информации во Домот нема вработен 
физиотерапевт, ниту психолог, а има потреба од уште еден социјален работник. Исто 
така, нема доволно лица за работа во пералната, и за одржување на хигиената, па во 
моментот геронтодомаќинките се грижат и за хигиената во Домот. 

 
Материјални услови 

НПМ констатира дека условите за живеење на корисниците во Домот „Мајка Тереза“ 
не се на задоволително ниво. Иако објектот е од времен карактер, истиот е во употреба 
50 години, воопшто не бил реновиран, ниту биле изведени поголеми поправки.

При увидот НПМ изврши мерење на температурата и влажноста во собите. Во 
првата соба беше измерена температура од 21,8 0C, како и влажност од 39,8%, а во 
втората соба температурата беше 21,8 0C, а влажност од 43,7%, што е во рамките на 
прифатливите стандарди. 

Ако се земе предвид  оптималната вредност за температура и влажност  може 
да се заклучи дека просториите беа доволно загреани, односно за време на посетата 
ги задоволуваа пропишаните стандарди за температура, а влажноста е исто така во 
граници на оптималните вредности. НПМ доби информација од самите корисници дека 
температурата и во текот на зимскиот период била на задоволително ниво. Во дневниот 
престој, исто така температурата е на задоволително ниво од 21,5 оC, а влажноста 
изнесуваше 37,1%.

НПМ утврди дека тоалетите се стари и руинирани со стари плочки, а тушевите се 
дотрајани, така што е тешко да се одржува хигиената на задоволително ниво, а исто 
така не се адаптирани на потребите на категоријата стари лица. 

Во состав на Домот има кујна во која се дистрибуира храна за корисниците во 
која хигиената не е на задоволително ниво. При увидот во кујната НПМ утврди дека 
ормарите во кои е сместен приборот за јадење се стари и нечисти, што пртставува 
реална опасност по здравјето на корисниците. 

Корисниците се главно задоволни од квалитетот и количеството на храната која 
само се дистрибуира, односно не ја приготвуваат во Домот, но е со потврден квалитет 
од извршена проверка на Заводот за домаќинство и Министерството за здравство. За 
корисниците кои имаат здравствени проблеми се обезбедува специјална исхрана.

Во состав на кујната, во која беше истакната и листата на јадења се наоѓа и 
трпезаријата во која се поставени маси и столици и истата е уредна, а хигиената во 
просторијата редовно се одржува.

Општа констатација на НПМ е дека хигиената во Домот не е на задоволително 
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ниво, поради лошите услови кои произлегуваат од дотраеноста на објектот и поради 
недостигот на персонал задолжен за одржување на хигиената. Воедно, утврди дека има 
недостаток на кадар за работа  во кујната.

Третман и постапување со корисниците 

Од разговорот со корисниците НПМ доби информации дека корисниците во основа 
се задоволни од односот на персоналот, потврдија дека имаат соодветна грижа и се 
почитува нивната личност. Сепак во текот на посетата НПМ забележа дека поради 
недостиг на соодветен персонал, дел од корисниците кои се во подобра здравствена 
состојба се грижат и пружаат нега на оние корисници кои се во потешка здравствена 
состојба. Наведното беше потврдено и во разговор со дел од корисниците. 

При посетата НПМ разговараше со неколку корисници, дел од нив беа задоволни 
од условите во домот, а дел не беа задоволни од материјалните услови во него. Исто 
така, дел од корисниците беа задоволни од квалитетот на храната што ја добиваат, а 
други, пак не беа. Неколку корисници се пожалија дека количеството на храната што 
ја добиваат не е доволно.

НПМ тимoт спроведе разговор со еден корисник кој наведе дека некои од 
корисниците се привилегирани и имаат подобри услови за сместување.

НПМ доби контрадикторни информации и во однос на одржувањето на личната 
хигиена. Дел од корисниците истакнаа дека се тушираат секоја недела, а неколку од 
нив дека се тушираат на секои 2 недели. НПМ доби информација од корисниците дека 
постелнината се менува еднаш неделно, а кај неподвижните лица почесто.

НПМ доби информација дека Установата има изработено  Годишна програма на 
активности на корисниците за 2015 година, со цел исполнување на слободното време 
на корисниците, така што во текот на годината биле организирани заеднички излети 
и посета на културни знаменитости, а биле организирани манифестации и во самата 
установа. 

Од разговорот со корисниците и со службените лица НПМ утврди дека во Домот 
„Мајка Тереза“ корисниците се вклучени во работна терапија, согласно нивните потреби 
и интереси. Корисниците имаат изработено ракотворби и учествувале во подготовка на 
печива. 

Во Домот се почитуваат верските обичаи на корисниците .

Социјална заштита на корисниците
НПМ забележа дека корисниците во Домот „Мајка Тереза“ ја препознаваат стручната 

работа на социјалниот работник и дека социјалниот работник работи индивидуално 
и групно со корисниците и нивните семејства. Во текот на индивидуалниот третман 
социјалниот работник воспоставува првичен контакт со корисникот на установата заедно 
со медицинските сестри и другите вработени, ја воспоставува врската со семејството на 
корисникот и Центарот за социјална работа, доколку лицето е препратено со решение 
од надлежен Центар.

На корисниците им се обезбедува помош во остварување на права и услуги од 
системот на социјална заштита, како и стручна помош во разрешување на одредени 
конфликтни состојби. Социјалниот работник спроведува редовна теренска работа преку 
посета на Центрите за социјална работа, Фондот за здравствено осигурување, Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување, посета на семејства на корисници и сл., со кои 
во интерес на корисниците има воспоставено добра соработка. 
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Здравствена заштита
Во однос на здравствената заштита, НПМ констатира дека корисниците правото на 

здравствена заштита целосно го остваруваат во Домот, односно здравствената заштита 
се обезбедува преку координиран систем на лекари од соодветна специјалност. 

Секој од корисниците во Домот има избрано матичен лекар, односно корисниците 
имаат заеднички матичен лекар кој редовно ги посетува еднаш неделно и по потреба се 
носат кај матичниот лекар, како и на соодветни спцијалистички прегледи. Корисниците 
кои имаат потреба од физикална терапија по препорака на физијатар се носат во 
Кабинетот за физикална терапија во ЈЗУ „13 Ноември“, каде остануваат онолку време 
колку ќе препорача специјалистот. 

Постапување по дадени препораки
ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ и Министерството за труд и социјална 

политика по упатена  ургенција на Националниот превентивен механизам доставија 
одговор на Посебниот извештај.

Во однос на препораката за зголемување на бројот на вработените во Домот, 
како на стручниот кадар, така и за вработување на хигиеничари и герентодомаќинки, 
раководителот на Одделот го извести НПМ дека имаат повеќе пати поднесено барање 
до Министерството за труд и социјална политика за вработување на персонал, но се 
уште немаат добиено позитивен одговор.

Во однос на препораката на НПМ за подобрување на исхраната, раководителот даде 
појаснување дека храна во Домот има доволно за секој корисник дека доколку некој 
побара, му се дава дополнителен оброк, а за количеството и квалитетот на храната е 
добиена позитивна оценка од ЈЗУ Центар за јавно здравје.

По однос на препораката за подобрување на хигиената во Домот раководителот 
одговори дека недоволната хигиена се должи на недостаток на вработени хигиеничари, 
за што повеќе пати биле известени надлежните органи и било побарано вработување, 
кое се досега не е реализирано. 

Во однос на дотраеноста на објектот, НПМ беше информиран дека не е можно 
реновирање на истиот, напротив, предвидена е негова дислокација, со оглед дека овој 
објект се наоѓа на археолошки локалитет.

Министерството за труд и социјална политика ја потврди информација дека  е 
предвидена дислокација на објектот. Министерството, исто така наведе дека ја 
прифаќа препораката на НПМ за проширување на листата на јадења и за таа цел, од 
Одделението за јавни и приватни установи при Министерството, до ЈЗУ Геронтолошки 
завод „13 Ноември“- Оддел Мајка Тереза била доставена проширена листа на јадења, со 
препорака истата да се имплементира, односно оброците да се подготвуваат согласно 
оваа листа.

Исто така, Министерството за труд и социјална политика го информира НПМ дека 
го задолжиле директорот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Оддел ,,Мајка 
Тереза“, под итно да постапи согласно Посебниот извештај и препораките доставени од 
НПМ , особено во делот на одржување на хигиената во кујната и во објектот во целина, 
како и вработувањето на стручни лица и хигиеничари.
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2.3.2. Посета на ЈУ за згрижување на деца со воспитно- 
социјални проблеми ,,25 Мај“ - Скопје

Националниот превентивен механизам, заедно со тим од Одделение за заштита 
на правата на децата и лица со посебни потреби, претставници на Националниот 
превентивен механизам на Австрија и надворешни соработници од Здружението на 
социјални работници на град Скопје и Комората на психолози на Република Македонија 
спроведе посета на ЈУ за згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и 
нарушено поведение-Скопје.

Структура на вработените
ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение 

-Скопје е установа во која се врши прифаќање и краткотрајно згрижување на малолетни 
лица, на возраст од 7-18 години или до завршување на средното училиште, опсервација 
и дијагностика, сместување, воспитание, образование и корективен третман на 
малолетните лица во зависност од нивните потреби, во траење од три години. 

Во установата се вработени вкупно 31 лице од кои 20 стручни лица, и тоа дипломиран 
педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран правник и 
неколку предметни наставници. Воспитувачите работат во три смени и тоа: прва смена 
од 07.00 до 17.00 часот, втора смена од 13.00 до 20.00 часот и трета смена од 20.00 до 
07.00 часот. 

Куќниот ред на Установата беше поставен на видно место, а беше истакнат и 
месечен распоред за работното ангажирање на вработените.

 Социјална заштита 
 НПМ доби информација дека во ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални 

проблеми и нарушено поведение - Скопје делот на стручна работа со корисниците, 
како дел од мултидисциплинарен тим во установата (педагог, психолог) го реализираат 
двајца социјални работници кои се вработени и работат во смени. Тие ја спроведуваат 
стручната работа, учествуваат во изработка на индивидуалниот наод и мислењето 
за корисникот, за што најчесто ја користат техниката интервју. При изработката на 
индивидуалниот план за работа со корисник, социјалните работници во установата водат 
сметка за потребите, интересите и приоритетите на корисниците, правата и услугите 
кои им се потребни од социјална заштита, се проценуваат нивните способности за 
вклучување во индивидуалните и групните активности и надминување на постоечките 
проблеми.

НПМ утврди дека социјалниот работник во однос на методите за работа со 
корисниците го применува методот на индивидуална и групна социјална работа. 
Најчесто во фазата на опсервација, дијагностика и ресоцијализација се применува 
индивидуалната работа (третман) со корисниците, во согласност со потребите на 
корисниците. Во Листата за следење на работата со корисникот на социјалната заштита, 
социјалниот работник ги евидентира сите активности кои ги презема во третманот 
со корисникот, а кои се наведени во индивидуалниот план за работа - третман на 
корисникот. 

НПМ тимот при посетата, а од разговор со дел од децата утврди дека социјалниот 
работник има секојдневни контакти со нив, кои ги евидентира во  Дневникот и Листата 
за следење на корисник. Исто така, социјалниот работник е во постојан контакт 
со Центрите за социјална работа, а има контакти и со семејствата на корисниците. 
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Поголемиот дел од  контактите со семејствата на корисниците се дел на стручната 
работа на Центрите за социјална работа кои треба да работат со семејствата, со цел 
јакнење на нивните капацитети, решавање на нивните проблеми и создавање можности 
за враќање и побрзо реинтегрирање на детето во семејството.

Во основа НПМ дојде до сознанија дека соработката на установата со Центрите за 
социјална работа е добра, но и покрај тоа постои потреба од поголема ангажираност 
на одделни Центри за социјална работа, кои поради ограничени технички услови не се 
во можност да одговорат на потребите на установата и на корисниците. Социјалниот 
работник  од установата доставува шестмесечен извештај за секое дете до надлежниот 
центар за социјална работа.

Психологот е, исто така член на мултидисциплинарниот тим, со што придонесува 
во спроведување на предвидените активности. Воедно има комплетно познавање и 
информација за секој корисник, и сето тоа го евидентира. Води индивидуално досие 
за секој корисник и кумулативно досие со останатите во стручниот тим. Психологот 
во својата работа применува индивидуална и групна работа со корисниците, врши 
опсервација на корисниците, применува интервјуа, т.н.р. равенови матрици и цртеж 
како техника. 

НПМ констатира дека инструментите кои ги применува психологот се застарени, а 
истото го потврди и психологот, за што бевме информирани дека управата нема слух за 
унапредување на тој сегмент од работата.

Материјални услови  

Училишни простории
На денот на посетата НПМ изврши увид во училишните простории каде се 

спроведува наставата. Образовниот процес се реализира во две училници, од кои 
едната е за одделенска настава, а другата за предметна настава. Од извршениот увид во 
училишните простории беше констатирано дека хигиената во нив не е на задоволително 
ниво, училниците не се варосани, а во истите немаше доволен број на клупи. Во 
училниците има поставено грејни тела, има големи прозорци и има доволен проток на 
дневна светлина. Во делот наменет за образовен процес сместена е и наставничката 
канцеларија. 

НПМ тимот изврши увид и во училишните тоалети, при што утврди дека истите не 
се во добра состојба, имаат скршени врати и уништени  славини. Меѓутоа во тоалетите 
немаше присуство на опасни или кршливи предмети, при што беше утврдено дека не 
постојат ризици од повреда на децата или нарушување на нивната здравствена состојба.

Сместувачки капацитети
НПМ тимот изврши увид во просториите за сместување во машкиот и во женскиот 

дел, при што утврди дека собите се добро опремени, во нив ги има основните услови 
за сместување (кревет и ормар за лични работи) и други материјални услови (столче, 
работна масичка и сл.).

Просториите за сместување во женскиот дел се опремени со по два до три кревети, 
со чиста и уредна постелнина, има вградено големи прозорци од каде влегува доволно 
дневна светлина. Во состав на овој дел има и занимална каде што ги извршуваат 
домашните задачи и го поминуваат слободното време. Во оваа просторија постои еден 
дел кој е руиниран, ѕидовите беа неваросани и нечисти, но во разговор со социјалниот 
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работник бевме информирани дека овој дел ќе добие нова просторија- занимална, за 
која имаше и план и за која е планирано да биде опремена со нов мебел со што ќе се 
обезбедат подобри услови.

Од другата страна на ходникот се сместени тоалетите кои беа генерално чисти, но 
на подот имаше големо количество на вода, така што се добива впечаток дека одводот 
не е во добра функционална состојба. 

Во машкиот оддел во една просторија сместени се две до три деца. При посетата 
на ова одделение беше констатирано дека просториите се уредни, со чиста и средена 
постелнина. Во собите има поставено нови прозорци од каде влегува доволно дневна 
светлина. Просториите се опремени и со други предмети за слободни активности, како 
што се ТВ приемник, комјутер, радио и сл.

Кујна и менза
Тимот на НПМ изврши увид во кујната во која се приготвува храна за децата, 

при што беше констатирано дека кујната е уредна и чиста и располага со неопходни 
апарати за приготвување и чување на храната за повеќе лица. Во овој дел е сместен и 
магацин со 2 ладилници за чување на храна.  Согласно информациите  на персоналот 
децата се задоволни од храната што им се приготвува во Установата. 

НПМ утврди дека на децата им се приготвува разновидна храна, а тоа беше 
утврдено и при увид во листата на јадења која беше уредно и на видно место 
поставена во кујната. Листата содржи мени на јадење за тековните две седмици, во 
неа се назначени три оброци кои сорджат разновидна храна, односно овошје, зеленчук, 
млечни производи, месо и месни производи и истата ја потпишува готвачот, директорот 
и медицинската сестра. Согласно добиените информации и децата се вклучуваат со свои 
предлози во изготвувањето на листата на јадење, а исто така децата имаат можност и 
да се вклучат во приготвување на појадокот по нивна желба. Ноќниот воспитувач ги 
информира готвачите колку деца се присутни во моментот во установата, и за толку 
деца се приготвува храна, со плус четири порции резервно. Во кујната забележавме и 
уверение за имплементиран систем за безбедност на храната.

Здравствена заштита 
Тимот на НПМ го посети и одделот за здравствена заштита, односно амбулантната 

соба, при што утврди дека истата е опремена со работно биро и компјутер. Во 
амбулантната просторија има основни лекарства и медицински помагала. Во оваа 
просторија од страна на медицинската сестра се остваруваат систематските прегледи 
на децата.

Третман на децата сместени во установата
НПМ тимот спроведе разговор со неколку деца кои беа на различна возраст, од 

различен пол и од различна етничка припадност без присуство на вработените во 
установата. Децата се задоволни од условите и постапувањето со нив и ниту едно 
не се пожали на лошо постапување, физичко или друг вид на насилство од страна на 
некој од вработените во установата. Исто така, од разговорот со неколку корисници се 
доби информација дека децата ја препознаваат работата на социјалниот работник и на 
психологот и дека се задоволни од истата.

Од разговорот со неколку деца од женски пол, НПМ беше информиран дека се 
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задоволни од исхраната, но како проблем го истакнаа недоволното затоплување во 
зимскиот период, поради што од страна на домот им биле обезбедени и ќебиња. 

Неколку од корисниците со кои НПМ спроведе разговор истакнаа дека им недостасува 
контакт со потесното семејство. Во текот на разговорот од страна на корисниците беше 
истакнато дека меѓу себе имаат развиено интеракција, како меѓусебна во рамки на 
установата, така и надвор од неа бидејќи установата е од отворен тип. Децата истакнаа 
дека не постои форма на насилство, со исклучок на користење одредени вербални 
навреди помеѓу корисниците. 

Во врска со изречените дисциплински мерки, службите известија дека била 
изречена само една дисциплинска мерка, против едно дете поради тепачка. Мерката 
била „сместување на малолетник во установа“, и истата била извршена на начин што 
детето било сместено во Установата 20 дена непосредно по настанот.

Образовен процес
НПМ утврди дека сите деца кои се сместени во Установата се вклучени во 

образовниот процес кој и понатаму се спроведува од страна на основното училиште 
„Живко Брајковски“ - Скопје, при што наставниците часовите ги одржуваат во самата 
установа во која има опремени училници. Средното образование се реализира надвор 
од установата со вклучување во редовниот средношколски систем. 

Во однос на образовниот процес, Националниот превентивен механизам констатира 
дека учениците имаат позитивно мислење за учителката од одделенска настава, но таа 
често е болна и не одржува настава. Загрижува фактот што според исказите на децата, 
во отсуство на учителката, замената ја извршува една од ученичките или негователката 
која е на смена.

Според  оцена на НПМ, потребно е учениците да учат во најблиското училиште, 
а не издвоено во Домот. НПМ смета дека  има потреба од  вклучување на децата во 
основните училишта, со цел децата подобро да се интегрираат во заедницата.

Постапување по дадени препораки
По однос на препораките дадени во Посебниот извештај, во врска со извршената 

посета на ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено 
поведение-Скопје, установата достави одговор надвор од законски предвидениот 
рок, односно по доставена ургенција од НПМ. Исто така, и Министерството за труд и 
социјална политика достави одговор по доставената ургенција.

Во одговорот, директорот на установата не информира дека хигиената во Домот 
редовно се одржува, но на денот на посетата во тоалетите во женскиот дел имало 
пукната водоводна цевка која предизвикала собирање на поголемо количество на 
вода. Директорот, исто така информира дека постапувајќи по препораката на НПМ, во 
меѓувреме биле заменети расипаните славини, а во тек е постапка за набавка на нови 
врати во тоалетите и замена на постоечките.

Во однос на препораката и загриженоста на НПМ за квалитетот на наставата, 
директорот на установата не информираше дека иако одделенската наставничка е често 
отсутна, како замена се повикува друг наставник од ОУ „Живко Брајковски“ - Скопје. 

Препораката на НПМ, за потребата учениците да учат во најблиското училиште 
(ОУ„Живко Брајковски - Скопје“), а не издвоено во Домот и нивно вклучување во 
образовниот процес во основните училишта, од страна на Установата во целост е 
прифатена. Постапувајќи по препораката на НПМ, директорот одржал повеќе состаноци 
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со раководството на најблиското училиште, така што е постигнат договор за делумно 
запишување на ученици во споменатото училиште, со очекување дека во учебната 
2016/2017 год. процесот на образование за корисниците на Домот во целост ќе се 
одвива во ова училиште.

Во однос на затоплувањето, НПМ беше информиран дека просториите во зимскиот 
период се затоплуваат во доволно мера и дека забелешките од страна на децата во 
однос на ова прашање, според него се неосновани.

Во врска со потребата од унапредување на техниките за работа на психологот, 
дадено е објаснување дека во работата со децата се применуваат соодветни техники, а 
се избегнуваа техники за кои е потребно подолго време за реализација (три до четири 
часа), и кои одземаат многу време и создаваат вознемиреност кај децата, особено 
доколку се во процес на адаптација.

Министерството за труд и социјална политика го информира НПМ дека по однос 
на препораката за поголема соработка со невладините организации, Министерството 
е отворено за унапредување на соработката, доколку одредени организации покажат 
интерес, а што се однесува до унапредување на едукацијата на стручниот тим на ЈУ за 
згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје, 
Министерството дава целосна поддршка. 

Националниот превентивен механизам од Министерството беше информиран дека 
во однос на препораката за потребата од вклучување на учениците во образовниот 
процес во основните училишта, од страна на Министерството биле преземени соодветни 
мерки и биле остварени контакти со Министерството за образование и со Локалната 
самоуправа –Бутел.

2.3.3. Посета на ЈУ за згрижување, воспитување и 
образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - 
Скопје

Во рамките на реализацијата на Твининг проектот за поддршка на институцијата 
Народен правобранител, Националниот превентивен механизам заедно со претставници 
од Oдделот за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби во состав на 
Народниот правобранители, претставници на Националниот превентивен механизам на 
Австрија и  надворешни  соработници - претставници на Здружението на социјални 
работници на град Скопје и Комората на психолози на Република Македонија, оствари 
посета на ЈУ за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ“ - Скопје

Структура на Јавната установа
Согласно законската регулатива ЈУ за згрижување, воспитување и образование на 

деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје е установа која има задача да  обезбеди 
за корисниците соодветни услови за сместување, исхрана, планирано и организирано 
спроведување на содржини, мерки и активности во процесот на нивното воспитание и 
образование, слободни активности и културно-забавен живот, како и да се грижи за 
животот и здравјето на згрижените корисници. 

Сместувачкиот капацитет на ЈУ за згрижување, воспитување и образование на деца 
и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје изнесува 75 деца. Во моментот на посетата 
според документацијата беа регистрирани 22 деца, од кои 5 деца од женски и 17 деца 
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од машки пол. Од нив 17 деца се упатени во Установата како резултат на изречена 
судска одлука, а 5 се со воспитно – социјални проблеми.

За време на посетата беше утврдено дека само 4 деца беа присутни во Установата, 
и 2 деца беа на настава во средно училиште. 9 деца беа отсутни од Установата без 
одобрение, за кои навремено била распишана потерница, 2 деца беа заминати во 
своите домови со одобрение на управата, а 5 деца беа на адаптација во своите домови. 

Според НПМ, загрижува фактот што голем број деца неоправдано се отсутни од 
Јавната устанува. 

Во ЈУ за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ“ - Скопје има згрижени деца кои немаат основно образование, а се со 
навршени 17 години и  одат во прво одделение, според редовната програма на Бирото 
за образование. 

НПМ доби информација дека во Јавната установа има вработено воспитувачи, 
еден психолог, еден педагог, еден социјален работник, благајник, правник, секретар, 
инструктор, готвач и 8 одделенски наставници ангажирани од страна на Министерството 
за образование. Меѓутоа, од посетата беше констатирано дека во Јавната установата 
нема вработено медицинско лице, a дел од децата немаат здравствено осигурување. 
Од 01.07.2015 година ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и 
нарушено поведение-Скопје и ЈУ за згрижување, воспитување и образование на деца 
и младинци „Ранка Милановиќ“-Скопје се споени и правно сочинуваат една установа.

Материјални услови
Училишни простории и сместувачки капацитети 
Националниот превентивен механизам изврши увид во училниците предвидени за 

одржување на наставата. При тоа, констатира  дека овие простории немаат доволно 
технички услови за работа, надгледни средства, односно таблите беа стари и дотрајани. 
Иако по извршениот увид во дневниците беше констатирано дека во установата има 
запишано повеќе деца, поради бегство од Установата или праќање на адаптација, 
настава следат многу мал број од децата.

Женски оддел - При посетата на женскиот оддел, претставниците на Националниот 
превентивен механизам затекнаа само едно девојче. Собата во која таа престојуваше 
беше релативно чиста, но можеше да се почувствува мирис на влага, а исто така беше 
забележано дека ѕидовите не беа варосани. Другите простории од женскиот оддел 
беа празни, а имаше уште една поголема просторија (соба) во која беа складирани 
кревети и душеци кои во моментот не се употребуваат. Тоалетите и бањите беа чисти, 
имаше топла вода, со тоа што некои од чешмите и казанчињата во тоалетите не беа во 
функција.

Машки оддел - НПМ тимот изврши увид  во неколку спални соби и во машкиот 
оддел, при што утврди дека мебелот е во лоша состојба. Постелнината што ја користат 
децата беше стара и дотрајана. Меѓутоа, просториите беа чисти, така што хигиената 
беше на задоволително ниво.

Кујна и менза 
НПМ изврши увид во кујната и утврди дека е добро опремена со соодветни 

електрични апарати, а хигиената во неа беше на задоволително ниво. Тимот беше  
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информиран дека секојдневно се приготвуваат три оброци за појадок, ручек и вечера 
(по десет порции). Вработените изјавија дека храната е еднолична. Според изјавите 
на децата, тие не ги добиваат секогаш предвидените оброци, а понекогаш недостасува 
овошје,  млеко или зеленчук.

Третман и постапување со корисниците
При посетата, НПМ разговараше со тројца корисници. При разговор со еден од 

корисниците НПМ доби информација дека е задоволен од храната, добива џепарлак, 
добива дозвола за излез, добил дозвола за Нова година да го посети својот дом, по што 
во Јавната установа се вратил на време. Лицето го информираше НПМ  дека никој од 
персоналот не врши насилство врз него, како и дека не бил сведок на насилство над 
другите корисници. Корисникот информираше дека има повремени напади од постар 
корисник кој е насилен, но Управата презема мерки за спречување на насилството, а 
насилниот корисник бил казнуван со забрана за излегување и скратување на џепарлакот. 
Истиот корисник го информираше НПМ дека редовно посетува настава, има уште една 
година да заврши основно училиште, по што очекува да  замине дома и да го продолжи 
образованието во угостителското училиште во родниот град. 

Во однос на другите активности, освен извршување на училишните обврски, на 
изработка на домашната задача, корисникот изјави дека учествува во чистење на 
просториите и дворот, но не учествува во спортско - рекреативни и други активности. 

Второто лице со кое НПМ тимот спроведе разговор е сместено во Јавната 
установа четири ипол месеци. Лицето изјави дека е задоволно од условите за живот во 
Установата и од односот на вработените. Истакна дека често контактира со психологот 
чија канцеларија е секогаш отворена за корисниците и дека тој почесто ја посетува. 
Според него, храната не е добра, ниту пак ги задоволува нивните потреби, иако имаат 
можност да побараат дополнителни порции. 

Во однос на дополнителните активности, лицето изјави дека учествува во чистење 
на просториите за престој и на дворот, понекогаш му помага на хаусмајсторот, а желба 
му е да посетува вечерно училиште за електричари. Пројавува интерес и за спортски 
активности, но во установата не се одвиваат никакви други активности.

НПМ во разговор со единственото девојче кое беше присутно во Јавната установа, 
на прашањето дали е задоволна од третманот што го добива одговори позитивно 
и истакна дека е задоволна од односот на вработените, а особено од психологот. 
Корисничката се пожали на хигиената во кујната и на квалитетот на исхраната. 
Воедно, не информираше дека не посетува настава бидејќи не и се допаѓа начинот на 
кој се спроведува наставната програма и дека не е доволно мотивирана од страна на 
вработените. 

Во разговор со еден од вработените воспитувачи, НПМ беше известен дека подолг 
временски период децата немаат соодветна грижа во поглед на унапредување и 
подобрување на воспитанието, немаат дополнителни ангажмани и освен чистењето и 
средувањето на просториите каде што престојуваат, немаат конкретни активности за 
ресоцијализација и подобрување на нивното однесување. 

Наведеното го утврди и тимот на НПМ при посетата, имено за сето време додека 
траеше посетата, децата беа во дворот без никакви активности.

НПМ доби информација дека во Јавната установа најзастапено е деструктивното 
однесување кон инвентарот (удирање по врата, кршење врата, кршење столица, 
кршење телевизор и сл.). Насилство помеѓу децата се случува инцидентно, и тоа се 
евидентира во посебна книга.
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Социјална заштита
Според информациите добиени од стручниот тим на Јавната установа и според 

стручната документација, НПМ  утврди дека за секое дете во Установата се води 
кумулативно досие за кое е задолжен социјалниот работник и кое содржи: Социо-
педагошка документација; Психолошки техники; Педагошка документација; Наод и 
мислење на социјален работник; Наод и мислење на педагог; Социо-педагошки документ 
од Меѓуопштински центар за социјална работа; Извештај за планот и програмата до 
Меѓуопштински центар за социјална работа; Документација за прием; Формулари за 
седмично следење; Свидетелства и медицинска потврда дека детето е психофизички 
здраво; Лист со секојдневни активности; Документација за приеми и отпусти.

Стручниот тим на Јавната установа подготвува индивидуален план за секој 
корисник, кој се ревидира на секои шест месеци, а воедно на секои шест месеци 
доставува извештај до Меѓуопштинскиот центар за социјална работа и до судот, доколку 
детето е упатено во установата со мерка изречена од надлежен суд.

При увидот НПМ утврди дека месечниот извештај за реализација на планот 
и програмата за секој корисник беше уредно пополнет од страна на социјалниот 
работник, психологот и педагогот. Социјалните работници во Установата работат во 
две смени, еднаш во неделата имаат дневно дежурство и се координатори на смената, 
двапати во месецот за време на викендите еден од социјалните работници е присутен 
во Установата.

Во реализирање на стручната работа и при изработка на наодот и мислењето, 
социјалните работници, ги користат интервјуто и генограмот како методи и техники за 
работа. Листот за следење на работата со корисникот, генограмот,  наодот и мислењето 
на социјалниот работник се дел од досието на секое дете во установата.

Планот за работа на социјалниот работник е интегриран во наодот и мислењето на 
стручниот тим на Установата.

НПМ од увидот во документацијата утврди дека социјалниот работник уредно води 
азбучник ( образец УСЗ-1) на корисниците на социјална заштита во установата, книга за 
прием на корисници на социјална заштита, матична книга за корисниците на социјална 
заштита, книга за заведување на решенијата испратени од Основниот јавен обвинител 
и Основните судови за секое дете и книга за отпишаните корисници. Во посебна книга 
се евидентираат поканите на малолетниците за на суд. 

НПМ констатира дека социјалниот работник има секојдневни контакти со децата 
во Јавната установа, кои ги евидентира во роковник, а потоа се евидентираат во 
Лист за реализиран индивидуален разговор. Секое дете кое треба да се јави на суд е 
придружувано од страна на социјалниот работник.  

При посетата, социјалниот работник го информира НПМ тимот дека нема средби 
со родителите/старателите на децата, иако во неговиот план се предвидени средби 
и запознавање со институционалниот начин на живеење. Во планот и програмата 
социјалниот работник нема предвидено стручна работа со семејството на корисниците, 
ниту пак посета на нивниот дом доколку има потреба од тоа, поради неможност за 
реализација на овие активности. 

НПМ смета дека е неопходно да се остварат контакти со родителите на корисниците 
и да се спроведува групна социјална работа.

НПМ тимот од извршените разговори со корисниците сместени во Установата доби 
впечаток дека децата ја препознаваат работата на социјалниот работник, како и тоа 
дека се задоволни од неговата работа.



www. ombudsman.mk

46 Годишен извештај 2015

Здравствена заштита 

Во однос на остварувањето на здравствената заштита, НПМ тимот утврди дека 
децата сместени во оваа Установа не го остваруваат правото на здравствена заштита, 
односно немаат матичен лекар, затоа што Законот за здравствена заштита не дозволува 
повеќе од два пати да се смени матичниот лекар, а со оглед на фактот што децата 
се од различни градови, потребно е да се овозможи оваа промена. Од вкупниот број 
на примени деца во оваа Установа, 4 деца се корисници на наркотични средства на 
кои Установата им одобрува отсуство заради лекување во соодветна установа за 
одвикнување и третман на корисници на наркотични средства.

НПМ беше информиран дека од вкупниот број деца сместени во оваа Установа, 4-5 
деца вдишуваат лепило,  а неколку деца инцидентно конзумираат алкохол. 

Образовен процес
Образовниот процес се одвива по наставна програма за редовните основни 

училишта. 
НПМ смета дека со оглед дека овие деца се со просечни интелектуални способности, 

програмата која се спроведува во редовните основни училишта не е соодветна за нив 
бидејќи не се во состојба да ја следат. Ова, од причина што кај нив, иако се со просечни 
интелектуални способности, постојат емоционални пречки, социјална и емоционална 
заостанатост. На ова се надоврзуваат прекините во образованието, па оттука  постојат 
празнини во знаењата, дури и во случаите кога имаат завршено одредено ниво на 
образование. Оттаму, децата имаат големи недостатоци во знаењата и не можат да се 
надоврзат на тековниот образовен процес во одделението во кое се вклучени.

Во разговор со еден од вработените воспитувачи, НПМ беше известен дека подолг 
временски период децата немаат соодветна грижа во поглед на унапредување и 
подобрување на воспитанието, немаат  дополнителни ангажмани и освен чистењето 
и средувањето на просториите каде што престојуваат немаат конкретни активности за 
ресоцијализација и подобрување на нивното однесување.

Психологот користи соодветна методологија и има увид во психичката состојба 
на корисниците. Бидејќи бројот на корисници  најчесто е мал, повеќе е ангажиран со 
индивидуална работа со секој корисник. Иако има посетувано одредени обуки за работа 
со деца и млади со нарушено поведение, има потреба од проширување на знаењата 
бидејќи во психолошката практика се внесуваат нови и современи психолошки 
тестови и советодавни техники за помош на лица со комбинирани проблеми, особено 
емоционални и социјални. 

НПМ констатира недоволна мотивираност на вработените за изведување на 
образовниот процес, што не може да се оправда со специфичноста на корисниците. 

Постапување по дадени препораки
Во врска со извршената претходна посета на ЈУ за згрижување, воспитување и 

образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“-Скопје и доставениот Посебен 
извештај, Установата достави одговор надвор од законски предвидениот рок, односно 
по доставена ургенција од НПМ. Исто така, и Министерството за труд и социјална 
политика достави одговор по доставената ургенција.

Во одговорот директорот на Установата во целост се согласи со препораката 
за подобрување на условите за престој, а во однос на количината и квалитетот на 
исхраната смета дека истата е на задоволително ниво. 
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Во однос на фактот дека корисниците кои се сместени во Установата врз основа 
на решенија на основните судови не се ослободени од плаќање на партиципација, 
установата повеќе пати побарала измена на законската регулатива, но ситуацијата 
останала непроменета. 

Препораката на НПМ за вработување на дополнителен стручен кадар, како 
и потребата од спроведување на групна социјална работа, исто така во целост се 
прифатени.

Во однос на образованието директорот наведе дека за учениците со едукативни 
потешкотии кои до моментот на згрижување не биле опфатени во  образовниот систем, 
се изготвуваат посебни инивидуални програми за работа според образовното ниво на 
детето.

Министерството за труд и социјална политика го информира НПМ дека се унапредува 
соработката со Бирото за образование заради потребата од интервенција во наставната 
програма и методите за реализација на наставата. 

Во однос на препораката за обезбедување на дополнителен стручен кадар, 
Министерството наведе дека во иднина ќе се направат напори за унапредување на 
капацитети во установата, и за подобра мотивираност на стручниот кадар за остварување 
на работните задачи. 

За препораката да се изнајде алтернативно сместување на бездомните лица, 
Министерството информира дека се бара најсоодветно решение, но дека проблемот не 
е решен поради недостиг на материјални средства.

2.3.4. Посета на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и 
младинци (Топанско поле) - Скопје

Националниот превентивен механизам - НПМ, заедно со тимот од Одделот 
за заштита на правата на децата и лица со посебни потреби при Народниот 
правобранител, претставници на Националниот превентивен механизам на Австрија и 
надворешен соработник од Здружението на дефектолози, спроведе посета на ЈУ Завод 
за рехабилитација на деца и младинци Скопје. 

Дејност и структура  
Заводот за рехабилитација на деца и младинци - Скопје е Републичка установа од 

јавен интерес и е во мрежата на Јавни установи од социјален карактер. Oсновна дејност 
на Заводот за рехабилитација на деца и младинци е обезбедување на рехабилитациско 
- корективен третман на деца и младинци со умерени, тешки и комбинирани пречки 
во интелектуалниот развој. Овој третман опфаќа: дневно и интернатско опфаќање, 
згрижување, воспитување, образование, работно оспособување, работно ангажирање 
и работна окупација, здравствена заштита, како и културно - забавен и спортско - 
рекреативен живот на штитениците. Лицата во Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци-Скопје престојуваат врз основа на решение на Центар за социјална заштита.

Во моментот на посетата, во Заводот престојуваа 63 корисници. Од нив 37 корисници 
се на возраст од 9 до 30 години, од кои 23 корисници се без родителска грижа, а 
26 корисници секојдневно се земаат од семејствата и по завршување на наставата 
организирано се враќаат во своите домови. 

Има исклучоци, односно 9 лица без родителска грижа престојуваат во Заводот и по 
26 годишна возраст, се до моментот на обезбедување соодветно живеалиште. Во текот 
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на годината Заводот обезбедил средства за опремување на единици за живеење со 
поддршка, во кои е планирано да се сместат лица над 26 годишна возраст.

Материјални услови 
Во состав на Заводот влегуваат три објекти од тврда градба со површина од 

3.009м2, и тоа: Интернат, објект за работно оспособување и објект во кој се сместени 
Управата, Дневниот центар за возрасни и Одделот за едукација. Дворното место е со 
површина од 16.000м2 , од кои спортски игралишта на површина од 4.500м2 и дворна 
површина од 11.500м2. 

НПМ утврди дека објектите се постари од 40 години и дека за нормално 
функционирање на Заводот потребно е да се изврши реновирање и тоа замена на 
прозорците, замена на инсталацијата за довод на вода, на инсталацијата за парно 
греење и друг вид на реконструкција. 

Во сите училници постои план и распоред на активности, добри просторни и 
технички услови за работа и ограничен број на надгледни средства кои дефектолозите 
најчесто сами ги изработуваат. Училниците се опремени со табла, маси и столчиња. Во 
овој Оддел постои и логопедски кабинет, но тој не е во функција. 

Третман и постапување со корисниците
НПМ констатира дека во Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје, 

активностите се одвиваат според утврден План и Програма, со кои се планираат сите 
сегменти од работењето со корисниците. Во рамките на Установата функционира стручен 
тим во состав: дефектолог помошник директор, психолог, социјален работник и лекар. 
Стручниот тим активно работи на планот за прием на нови корисници, опсервација и 
распоредување на новопримените корисници во соодветно ниво т.е. соодветна група, 
префрлање од една во друга група и од еден во друг Оддел. За секој корисник се 
води досие кое континуирано се надополнува со планови и резултати од едукацијата и 
работното оспособување.

Во Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје, логопедот е ангажиран 
во работното оспособување на корисниците. Кај поголемиот број на корисници говорот 
е  неразвиен во целост и истите во комуникацијата користат гестови и физичко водство. 

Поголемиот број од децата немаат воспоставено културно-хигиенски навики, но 
со оглед дека нема вклучено негователки, во голема мера е отежната работата на 
дефектологот, кој често мора да го прекинува воспитно-образовниот процес и да ги 
носи децата во Интернатот.

Од извршените разговори, НПМ утврди дека учениците се задоволни од наставата 
и од односот на наставниците кон нив, и дека можат слободно да  одат дома во 
текот на распустот и да излегуваат сами (имаат картички за идентификација). Исто 
така, корисниците искажаа задоволство од квалитетот на храната и од условите за 
сместување.                

Едукација
Во Установата се реализира воспитно-образовен и рехабилитациско-корективен 

третман. Рехабилитациско - корективниот третман е долг процес, кој има за цел да 
изврши неопходна корекција или ублажување на секундарните последици, настанати под 
влијание на примарната пречка во развојот, со цел искористување на индивидуалните 
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можности и способностите, со кои располага детето заради обезбедување посамостоен 
и поквалитетен начин на живот и социјализација. 

Стручната работа се одвива во Одделот за едукација, оспособување за работна-
производна активност и Дневен центар за возрасни и се реализира од стручни лица 
– дефектолози,  распоредени во четири нивоа, со по една или две групи во секое ниво, 
во зависност од бројот на децата. Децата според соодветните нивоа, се распоредени 
во зависност од календарската и менталната возраст, како и во зависност од нивните 
можности и способности. 

НПМ беше информиран дека стручниот дефектолошки третман кој секој дефектолог 
го спроведува се состои од низа специфични начини и методи на работа за остварување 
на рехабилитацискиот процес. Како дополнителен и комплексен момент во процесот 
на едукација е се почестото присуство и прием на деца и младинци со комбинирани 
пречки во развојот, како и деца со аутистични симптоми, хиперактивни деца и деца со 
психотични однесувања. 

НПМ смета дека за успешно реализирање на предвидените цели и задачи  од 
воспитанието и образованието на оваа категорија на деца, неопходен е континуиран, 
добро организиран и систематизиран воспитно – образовен процес кој поради својата 
сложеност бара максимално вложување на труд и енергија од вработените. 

Според добиените податоци, во Заводот за рехабилитација на деца и младинци – 
Скопје, моментално има 20 корисници од прво до четврто ниво, распоредени во четири 
групи кои посетуваат настава во прва и втора смена, од кои 5 корисници се повозрасни, 
но се вклучени во групите со интегрирана програма за самостоен живот. 

Со корисниците кои имаат завршено четврто ниво, но кои поради видот на 
попреченоста не се во можност да се вклучат во процесот на работно оспособување 
се спроведува програма за работна окупација. Станува збор за 10 корисници кои се 
распоредени во две комбинирани групи за работна окупација. Наставата ја изведуваат 
вкупно 11 наставници- дефектолози.  

Од увид во наставните планови и програми, НПМ утврди дека наставниците работат 
по посебни програми, применуваат индивидуална работа и индивидуално планирање на 
наставата. Во секоја група се води дневник за воспитно-образовна работа, а за секое дете 
постои Индивидуален образовен план и се води евиденција на постигнувањата. Постои 
план за реализација на проектни активности, План за реализација на воннаставни и 
слободни активности и др.    

Работно оспособување
По завршување на четвртото ниво корисниците се вклучуваат во работно 

оспособување. Вклучувањето се изведува на следниот начин: прво се оценуваат 
афинитетите и способностите на корисниците за одредено занимање, потоа корисниците 
се запознаваат со сите групи за работно оспособување, по што го искажуваат нивниот 
интерес, за на крај да одлучи стручниот тим, водејќи сметка  и за интересот на 
корисникот.  

Во Одделот за работно оспособување се вклучени вкупно 15 корисници кои се 
поделени во  три групи за воспитно образовна работа и четири групи за практична 
настава и тоа: сервис за перење и пеглање, авто-сервис, дрводелска работилница и 
металска работилница. Со корисниците работат три наставници-дефектолози и четири 
инструктори. Во овој Оддел корисниците се оспособуваат за извршување на едноставни 
работи од работниот процес, во делот во кој се насочени, во согласност со нивните 
способности и интереси.  
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При посетата на просториите во кои се изведува практичната настава, НПМ изврши 
разговор со инструкторите и корисниците и констатира дека постои голем интерес кај 
корисниците за работно оспособување, но нивните способности се ограничени само на 
едноставни активности. 

Просториите за практична настава во најголем дел се опремени со алати и 
машини за работа, но недостасуваат материјали за работа и заштитна опрема. 
Некои од просториите не беа соодветно уредени, затоплени и осветлени. Работното 
оспособување не е поврзано со реалниот сектор од стопанството, поради што е 
отежнато вработувањето на корисниците. 

Дневен центар за возрасни лица
Услугите на Дневниот центар ги користат вкупно 18 лица, од кои 11 машки и 7 

женски корисници. Активностите во Дневниот центар ги спроведуваат еден дефектолог 
и двајца инструктори, по однапред утврдена програма за работа и дневно планирање. 
Корисниците се земаат и се враќаат во своите домови со организиран превоз - автобус 
кој е многу стар, без греење и често се расипува. Корисниците се земаат од домовите 
во 7.15 часот, а се враќаат во 15.00 часот, со придружба од социјален работник. Тие 
можат да останат и подолго од 15.00 часот, но во тој случај ги земаат родителите 
или старателите.  За корисниците во Дневниот центар е обезбеден појадок, кафе, 
сок и ручек. Дневниот центар е опремен со чајна кујна, просторија за дневен одмор, 
гардероба, машки и женски тоалет и др. 

Просторијата за дневен одмор во која се изведуваат и активностите е многу стара 
и во потполност не ги задоволува потребните услови за дневен престој и активности на 
корисниците. Во просторијата има еден ТВ приемник, неколку кревети и столици, маса 
за пинг-понг и ситен инвентар. 

Во разговор со корисниците утврдивме дека тие се задоволни од нивното 
вклучување во Дневниот центар, но ја искажаа потребата од обезбедување на подобри 
услови за престој и активности.

Оддел за здравство и Интернат со кујна
Од увидот извршен во Јавната установа, НПМ констатира дека Одделот за 

здравство и Интернат со кујна обезбедува сместување, примарна здравствена заштита 
и рехабилитација, целосна грижа и нега за здравствената состојба на секој поединец. 
Во него се вработени пет медицински лица од кои еден лекар, две медицински сестри 
и два медицински техничари. За хигиената се грижат две хигиеничарки кои работат во 
две смени.

Примарната здравствена заштита се одвива преку матичен лекар од амбулантата 
„Викторија“ која се наоѓа во близина на Заводот и е задолжен за ординирање на 
медикаментозна терапија или упатување на лекар специјалист. Воедно во Заводот има 
вработен лекар кој ја следи здравствената состојба на корисниците и воедно се грижи 
за спроведување на терапијата и лекувањето.

НПМ доби информација дека медицинската документација ја води матичениот 
лекар од амбулантата „Викторија“. За секој нов корисник во Интернатот, преглед и 
консултација врши стручниот тим, се прави опсервација, се доставува документација за 
увид во здравствената состојба на секој корисник. Документацијата е составен дел на 
досието кое се води кај социјалниот работник. 

Интернатот е сместен во објект составен од приземје и два ката, со капацитет 
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од 16 соби со по седум кревети, но поради недостаток на персонал се користи само 
едната половина од двата ката, со по четири соби. На приземјето се наоѓа кујната и 
трпезаријата и шест занимални, од кои две не се во употреба. Занималните се добро 
опремени, имаат ТВ приемник, гарнитури за седење и во нив корисниците го поминуваат 
слободното време. За двата ката е обезбедено дежурство од една медицинска сестра-
негователка (или неговател) и еден дефектолог. Децата кои се сместени во Интернатот 
слободно можат да бидат посетени од нивните семејства, а за викендите и распустите 
можат да престојуваат во нивните домови.

Инаку, НПМ доби информации дека често се случува  во првата смена да отсуствува 
медицинската сестра. 

Постапување по дадени препораки
Во Посебниот извештај доставен до ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци 

- Скопје, НПМ даде препораки во однос на процесот на образование и во таа смисла 
препорача да се набават повеќе надгледни средства во училниците. Според оцена на 
тимот, потребно е во просториите за едукација постојано да има дежурни негователи, 
за да може дефектолозите непречено да ја изведуваат воспитно-образовната и 
корективната работа, а беше препорачано и отворање на Кабинет за индивидуален 
рехабилитациски-корективен третман, во кој  дефектологот би работел индивидуално 
со секој корисник. 

Исто така, НПМ препорача логопедскиот кабинет да се стави во функција, да се 
опреми со потребни средства и апаратура за логопедски третман, и да се овозможи 
секојдневна работа со корисниците, со цел развој на нивниот говор.

Со оглед на констатацијата дека во делот на работното оспособување постојат 
повеќе недостатоци, НПМ истакна дека процесот треба да биде воден по точно 
дефинирани правила и активности, треба да се поврзе со реалното стопанство и тоа со 
друштвата кои вработуваат лица со интелектуална попреченост. 

НПМ препорача работилниците да бидат опремени со материјали за работа и 
ХТЗ опрема, да бидат добро затоплени и осветлени. Воедно, да се обезбедат обуки за 
инструкторите за изработка на Индивидуален план за работно оспособување на сите 
корисници и да се водат досиеја за работно оспособување. 

Дополнително, НПМ препорача да се зголеми бројот на вработени медицински 
сестри, со што ќе се подобри негата на корисниците, а дефектолозите да се ослободат 
од дежурство за да може целосно да се посветат на воспитно-едукативната и 
рехабилитациската дејност.

Во однос на материјалните услови НПМ ја истакна неопходноста од набавка на 
ново возило, реновирање на Дневниот центар и негово опремување со нови столици и 
маси, надгледни средства и друг инвентар, а корисниците да ја користат фискултурната 
сала и да се вклучат во интензивен програм на окупациска терапија. 

Управата на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје, и покрај 
законската обврска, не достави одговор по повод Посебниот извештај на Народниот 
правобранител - Национален превентивен механизам. Исто така, и Министерството за 
труд и социјална политика не достави одговор по доставената ургенција.

Во извештајната 2015 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
шест последователни посети, од кои три беа извршени во полициски станици од општа 
надлежност, две во казнено-поправни установи и една посета во Центарот за баратели 
на азил.

Последователните посети беа спроведени со цел да се провери имплементацијата на 
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препораките на НПМ, содржани во посебните извештаи,  кои произлегоа од извршените 
редовни посети на институциите.

Во 2015 година беа спроведени последователни посети во ПС Гази Баба, 
ПС Прилеп и ПС Кочани. Исто така, беа спроведени посети на Арестантското 
одделение во КПУ Идризово, Затворот Тетово и на Центарoт за баратели на 
азил во Визбегово.

3.1. Полициски станици

3.1.1. Полициска станица Гази Баба
Согласно Годишната програма за 2015 година, НПМ спроведе посета на  ПС Гази 

Баба, при што изврши проверка дали се спроведени дадените препораки за подобрување 
на состојбите и елиминирање на недостатоците и ризиците кои би можеле да доведат 
до тортура или друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

При посетата на ПС Гази Баба беше констатирано дека најголем дел од препораките 
на НПМ кои беа дадени во претходниот извештај се спроведени.

НПМ изврши увид во 4 индивидуални предмети на задржани лица, при што утврди 
дека предметите содржат посебнa папка за задржано лице, согласно Стандардните 
оперативни процедури, која е составенa од прва, втора и трета страница, а истовремено 
има јасен приказ кои сe документи се во прилог на папката. Во сите индивидуални 
досиеја имаше и записник за контрола на задржани лица, во кој беше наведено дека 
задржаното лице било надгледувано на секој 1 час. При увидот во папките за задржани 
лица беше утврдено дека навремено било известено семејството на задржаното лице, 
а во еден случај било остварено правото на бранител, за што и во записникот за 
задржување имаше потпис и факсимил од адвокатот. Во дел од проверените папки 
беше видно дека бил  известен и Јавниот обвинител согласно ЗКП.

Преку увид во едно индивидуално досие за задржување на странски државјанин, 
НПМ утврди дека во состав на досието имаше флаер за правата на повеќе јазици, од 
што може да се утврди дека лицето соодветно било поучено за своите права на јазик 
кој го разбира. 

Исто така, НПМ беше информиран дека полициската станица Гази Баба има 
обезбеден соодветен буџет за храна на лица кои се задржуваат во полициската станица, 
меѓутоа едно досие за лице задржано повеќе од 6 часа, не содржеше доказ дека лицето 
добило оброк, во текот на задржувањето. 
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НПМ смета дека е потребно да се пополнува службена белешка со која ќе се утврди 
дека на лицето кое е задржано повеќе од 6 часа, му била обезбедена храна од страна 
на полициската станица.

При посетата, НПМ констатира дека поуката за правата на приведените и 
задржаните лица е истакната  во просториите. Во просторијата за распит на лицата, 
правата се истакнати во форма на пластифицирана копија на лист со формат А4 и се 
прикачени на sид. 

Исто така, НПМ констатираше дека правата се истакнати и во ходникот, пред 
просториите за задржување, но не и во самите простории за задржување, како што се 
бараше во препораката на НПМ.

При последователната посета НПМ спроведе увид во просториите за задржување, 
од каде што утврди дека просториите за задржување од надворешниот дел на вратата 
беа нумерички обележани. 

Исто така, од увидот во 4 индивидуални досиеја НПМ утврди дека истите се водат 
уредно, а од увидот во записникот за задржување на лице, како и другите сродни 
записници за поука и остварување на правата, НПМ констатираше дека во сите има 
логичен тек на настанот, односно се заведува првичното време на лишување од слобода.  

Во извештајот од претходната посета НПМ препорача да се стават во употреба 
двете простории за разговор со лица лишени од слобода. Во текот на посетата и увидот 
во двете простории, НПМ констатираше дека само едната од просториите за разговор е 
ставена во употреба, односно се користи за намената за што и е предвидена, а втората 
просторија не е во употреба и во неа се уште се чува полициска опрема. 

Од разговорот со едно задржано лице, НПМ доби информација дека разговорот 
и испитувањето инспекторите го спровеле во своите службени канцеларии, а не во 
просториите за разговор со лица лишени од слобода.

Од разговор со сменоводителот, НПМ доби информација дека се почитува 
правото на приватност кога лицата лишени од слобода го користат тоалетот, поточно 
полицискиот службеник заради безбедност влегува во тоалетот, но внимава да не ја 
загрози интимноста и приватноста на лицето лишено од слобода.

При увид во тоалетот НПМ констатираше дека се отстранети опасните материјали 
и предмети, поточно во тоалетот беа отстранети огледалото, металниот држач за 
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тоалетна хартија и цревото за туш.
При последователната посета во полициската станица Гази Баба НПМ изврши 

проверка на имплементацијата на препораките упатени до Министерството за внатрешни 
работи, при што констатира дека дел од препораките Министерството ги спровело, дел 
се делумно спроведени, а дел не се спроведени.

НПМ утврди дека при влезот на полициската станица Гази Баба е поставена 
пристапна рампа за лица со посебни потреби, а состојбата со видео надзорот (камерите) 
не е променета бидејќи некои од камерите беа во функција, а некои не. 

Во врска со вентилацијата, НПМ утврди дека не е преземено ништо од страна на 
МВР за имплементирање на оваа препорака, односно не е поставен посебен систем за 
вентилација во просториите за задржување. 

3.1.2. Полициска станица Кочани

Националниот превентивен механизам спроведе последователна посета на ПС 
Кочани придружуван од надворешен соработник, согласно Меморандумот за соработка 
потпишан помеѓу Народниот правобранител и Македонското здружение на млади 
правници. При посетата не наиде на задржани лица, поради што не можеше да изврши 
разговор заради утврдување на постапувањето од страна на полициските службеници 
и условите за задржување во оваа полициска станица.

НПМ при поселедователната посета на ПС Кочани, односно увидот во просториите 
за задржување утврди дека состојбата во овие простории е непроменета, односно 
не е извршена дислокација на просториите за задржување од подрумскиот дел, што 
значи дека и понатаму се користат истите простории за задржување на лица лишени 
од слобода. 

Од увидот во 4 индивидуални досиеја, НПМ констатира дека истите се водат 
уредно, согласно претходно дадените препораки. Од увидот во неколку досиеја каде 
задржаните лица го оствариле правото на преглед од лекар, произлезе дека соодветно 
и навремено е повикан лекар заради укажување на лекарска помош. Во записникот за 
задржување на лицето, нотирано е кој лекар и во кој временски период го извршил 
лекарскиот преглед, меѓутоа во состав на истите досиеја не беше опфатена дополнителна 
медицинска документација, од која би можело да се констатираат наодите и состојбата 
од извршениот преглед.

Во Евиденцијата за употреба на средства за присилба за 2015 година, беа нотирани 
7 случаи кои беа јасно образложени, а евиденцијата беше уредно пополнета и секоја 
графа беше пополнета. Беше констатирано дека за сите предмети постои Оценка за 
основаност, оправданост и правосилност на употреба за средствата за присилба, како 
и извештај за употреба на средства за присилба, каде е констатиран целиот тек на 
настанот. НПМ забележа висок степен на уредност при водењето на овие предмети. 

Исто така, во ниту еден документ не беше забележано употребување на коректурен 
лак, односно погрешно внесените податоци беа прецртани со една црта и беа читливи.

При последователната посета НПМ констатира дека препораките упатени до 
Министерството за внатрешни работи не беа спроведени, со исклучок на една препорака. 
Иако согласно Акцискиот план беше планирано ПС Кочани да биде помеѓу првите 
полициски станици за реновирање и реконструирање, НПМ утврди дека состојбата со 
просториите за задржување не е променета и подрумските простории се користат за 
задржување на лица лишени од слобода.



www. ombudsman.mk

55
Народен правобранител-

Национален превентивен механизам

Во ПС Кочани согласно законската регулатива за малолетничка деликвенција, се 
уште не е обезбедена посебна просторија за задржување на деца. Меѓутоа, во состав 
на полициската станица е изградена посебна просторија за разговор со деца, донација 
од УНИЦЕФ. Во просторијата има видео и аудио надзор, стакло за препознавање и 
заден влез со пристап за лица со посебни потреби. Просторијата за разговор со деца 
е опремена согласно потребите и во неа е поставен мебел во пастелни бои, ѕидовите, 
исто така се во пастелна боја и просторијата изгледа топло и пријатно, односно не може 
да предизвика дополнителен стрес при разговор со детето.

НПМ утврди дека во просториите за задржување се уште нема поставено систем, 
преку кој задржаното лице ќе може лесно да повика некој од службените лица,  па 
доколку има итна потреба задржаното лице треба да тропа силно на металната врата 
од просторијата. 

Според информацијата од командирот на ПС Кочани, полициската станица 
располага со буџет за храна за задржаните лица.

3.1.3. Полициска станица Прилеп

Посетата на ПС Прилеп, НПМ ја спроведе придружуван од надворешен соработник 
од Македонското здружение на млади правници, согласно Меморандумот за соработка 
потпишан помеѓу Народниот правобранител и назначеното здружение. 

НПМ утврди дека во ПС Прилеп, согласно претходно дадените препораки правата 
на лицата лишени од слобода се поставени на видно место и на неколку јазици, во 
просториите за прифат и распит на задржаните лица. 

При увидот на тоалетот, НПМ тимот утврди дека хигиената не е на задоволително 
ниво и не забележа средства за одржување на хигиената (течен сапун и тоалетна 
хартија). Од друга страна НПМ утврди дека со цел намалување на можните ризици од 
повредување или самоповредување на лицата лишени од слобода, во тоалетите биле 
остранети опасните предмети (огледалото, металните држачи за тоалетна хартија и 
цревото за туширање), односно постапено е по претходно дадената препорака. 

Националниот превентивен механизам, при последователната посета изврши увид 
во целокупната документација што се води за задржаното лице во полициска постапка, 
вклучувајќи го и записникот за задржување, од каде што беше констатирано дека нема 
интервенции во ниту една од индиго копиите на записникот за задржување. 

Од увидот во сите индивидуални досиеја, произлезе дека записникот за задржување 
беше соодветно пополнет во делот на потребата од лекар при прием на лице. Во едно 
проверено досие, за едно задржано лице за кое било утврдено дека има потреба од 
лекар, бил повикан лекар и во досието имаше службена белешка на специјалист за 
утврдениот наод и терапија. 

Исто така, во ниту еден документ не беше забележано употребување на коректурен 
лак, односно погрешно внесените податоци се прецртуваат со една црта, и се јасно 
читливи.

Во разговор со сменоводителот и други службени лица, НПМ доби информација 
дека задржаните лица не се задржуваат колективно, туку се сместуваат во одделни 
простории, освен во ретки случаи каде техничките и реалните услови тоа не го 
дозволуваат. Согласно добиените информации од сменоводителот, доколку има потреба 
да се врши подетален претрес,  истото се прави во просторија која не е под видео 
надзор.



www. ombudsman.mk

56 Годишен извештај 2015

НПМ доби информација дека ПС Прилеп располага со магацин за привремено 
одземени предмети, како и магацин за одземено оружје за кои дежурниот службеник 
води записник/евиденција. НПМ не изврши увид на оваа просторија поради неможност 
да се отклучи истата, па оттука, не можеше да се провери дали препораката за соодветно 
складирање и евидентирање на одземените предмети и на огненото оружје, дадена во 
посебниот извештај по извршената редовна посета, е исполнета.

НПМ, исто така, забележа дека на влезот на полициската станица е изградена 
пристапна рампа, проширена е и влезната врата, со цел да се олесни пристапот на 
лицата со посебни потреби. 

Во однос на препораката доставена до МВР за подобрување на ноќниот видео 
мониторинг во просториите за задржување, НПМ утврди дека истата не е спроведена. 
Не е спроведена ниту препораката да се обезбеди  посебна просторија за задржување на 
малолетни лица, ниту се преземени мерки за техничко доопремување на просторијата 
за распит на лица (комјутер, печатач и сл.).

Во моментот на посетата тимот од НПМ наиде на едно задржано лице, со кое  
оствари разговор, при што беше утврдено дека лицето било приведено од 22.00 ч. 
претходниот ден. Задржаното лице го информираше НПМ дека полициските службеници 
добро постапувале со него дека бил поучен за своите права во полициска постапка, со 
тоа што му објасниле зошто е приведен и задржан и му понудиле можност да повика 
бранител. Воедно, за време на престојот во ПС Прилеп не се соочил со закани или 
повреди од страна на службените лица. Во текот на периодот на задржување, неколку 
полициски службеници разговарале со него. Меѓутоа, при увид во евиденциите, беше 
констатирано дека лицето се уште не беше евидентирано во книгата на приведени 
лица.

Во однос на здравствената заштита, НПМ доби информација дека медицинска 
помош се повикува на барање на задржаното лице и по лична проценка на полицискиот 
службеник, а во случај на висок степен на алкохолизираност на задржаното лице, 
задолжително се повикува лекар заради навремено укажување на лекарска помош.

НПМ тимот спроведе увид и во просториите за задржување, при што констатираше 
дека хигиената не е на задоволително ниво. Беше измерена температура од 26 0C, а 
влажноста изнесуваше 53% . Во просториите имаше слаба вентилација и се чувствуваше 
застоен воздух, а во втората просторија имаше слаба дневна светлина. Сменоводителот 
информираше дека безбедносните камери во просториите за задржување не се вклучени 
во текот на ноќта. Хигиената во тоалетот беше во лоша состојба и немаше средства за 
лична хигиена (сапун и тоалетна хартија).

3.2.  Казнено – поправни установи

Во текот на 2015 година беа спроведени последователни посети во 2 Казнено- 
поправни установи: Арестантското одделение во КПД Идризово и Затворот 
Тетово.

3.2.1. Арестантско одделение КПД Идризово

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам ја спроведе 
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последователната посета на Арестантското одделение во КПУ Идризово, 
придружуван од надворешен соработник од Здружението на медицински сестри, акушери 
и техничари на Република Македонија, врз основ на претходно склучен Меморандум за 
соработка.

При посетата во Арестанското одделение беа сместени 3 осудени лица со нарушено 
здравје, а 3 осудени лица беа сместени во други клиники (еден на Клиниката за 
гастроентеро-хепатологија, еден на ортопедија и еден  на Клиниката за кардиологија). 
НПМ беше иноформиран дека на истото одделение работно е ангажирано едно осудено 
лице, како курир, кој користи една од собите за сместување.

Согласно информациите добиени од службеното лице што во моментот на посетата 
беше одговорно за Арестантското одделение, од КПД Идризово редовно се доставуваат 
средства за чистење и за дезинфекција. Но, при увидот во спалните соби каде што 
престојуваат болните осудени лица, НПМ утврди дека хигиената во истите простории не 
е на задоволително ниво. 

При увидот НПМ утврди дека креветите не се опремени со душеци, туку со обични 
сунѓери, кои се обложени со нечиста и дотраена постелнина, при што во првата 
просторија имаше поставено 4 кревети, прозорците беа нечисти, а во тоалетот беше 
утврдена зголемена влажност на воздухот. Понатаму, во втората просторија каде што 
престојуваше едно осудено лице беше забележана влага, а хигиената и материјалните 
услови во просторијата не беа на задоволително ниво.

Националниот превентивен механизам, утврди дека состојбата утврдена при 
редовната и при последователната посета во однос на одржувањето на хигиената 
во просториите е непроменета. Имено, во сите простории НПМ утврди ниско ниво на 
хигиена, тоалетите беа нечисти, а sидовите на просториите беа оштетени и неваросани, 
иако од страна на службеното лице беше посочено дека било извршено варосување на 
објектот.

Исто така, од разговорот со службеното лице и осудените лица сместени во 
Арестантското одделение, НПМ констатира дека правото на престој на отворено се уште 
не се остварува, па така  лицата со одредено заболување можат да се движат само во 
ходникот, но не и надвор во кругот на Одделението.

Арестантското одделение располага со старо транспортно возило, кое не ги 
исполнува потребните услови за превоз на заболени осудени лица. 

НПМ од последователната посета утврди дека во Одделението нема работно 
ангажиран лекар, ниту пак медицинска сестра, а  за итните случаи и по потреба, доаѓаат 
лекари од клиниките, кои по потреба им даваат ампуларна терапија и инфузија на 
осудените лица, а при посериозни и итни случаи осудените лица се носат на соодветната 
клиника. 

Имајќи ја предвид ваквата состојба НПМ смета дека иако здравствената заштита, 
согласно измените на Законот за извршување на санкции е во надлежност на јавните 
здравствени установи што вршат примарна здравствена заштита на чие подрачје се 
наоѓа казнено-поправната установа, тоа не го оправдува отсуството на медицински 
персонал во одделението.

НПМ укажува дека во Одделението треба да има здравствен работник кој ќе биде 
исклучиво задолжен за здравјето на осудените лица во Арестантското одделение, кој ќе 
помага при организирање на параклиничките испитувања на заболените осудени лица, 
ќе работи на здравственото воспитување и развивање на свеста за личната хигиена, 
како и за изолација на пациентите со заболувања.

НПМ тимот заклучи дека недостасува евиденција за пропишаната терапија што се 
дава дневно по пациент и тетратка за прием на лекови, во која треба да се нотира кој 
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лек го добил пациентот, во која доза и кој го дал истиот лек. Имено, согласно добиените 
информации НПМ утврди дека терапијата во Одделението се добива еднаш неделно од 
лекарот кој се грижи за осудените лица во КПД Идризово, меѓутоа го нема во пишана 
форма, односно недостасува евиденција кои лекови и кои осудени лица ги примаат на 
дневна основа.

Лицата кои беа затекнати во Арестантското одделение имаа поплаки за лошите 
и несоодветните материјални услови и за дозволеното време за движење, кое, како 
и при првата посета го користат само внатре во ходникот, а не и надвор во кругот на 
Одделението. 

НПМ, исто така, констатира дека во просториите недостасуваат посебни ормари 
каде осудените лица би можеле да ги чуваат своите лични работи. 

3.2.2. Затвор Тетово

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ), во текот 
на извештајната година спроведе посета на Затвор Тетово, заедно со надворешните 
соработници од Здружението на психијатри и Здружението на судска медицина. 
Посетата се спроведе на начин што беа формирани два подтима, кои извршија увид 
во приемното, затвореното и отвореното одделение, притворот и Амбулантата, а се 
прегледа и стручната евиденција, односно се изврши увид во Книгата за дисциплински 
казни, Книгата за евиденција за извршен претрес, преглед на стручните досиеја, како 
и медицинската документација.

НПМ утврди дека за време на посетата во Затвор Тетово беа присутни 83 осудени 
лица, од кои 9 работно ангажирани надвор, 8 на викенд и 4 осудени лица на годишен 
одмор, додека во притворот беа присутни 17 лица.

Од разговорот извршен со директорот на Затворот, НПМ доби информации 
дека институцијата со години наназад има проблеми со буџетот, што влијае на 
обезбедувањето на нормални услови за престојот на притворените и осудените лица.  

Според информациите во изминатиот период биле вработени 2 лица, но и понатаму 
нема пополнување на работните места во Секторот за обезбедување. Беше посочено 
дека состојбата со материјалните услови е идентична, како и претходно и дека Затворот 
нема просторија за посети на осудените лица, па истите се спроведуваат надвор во 
дворот на Затворот. 

Во Затворот нема можности за работилници во кои би се остварувале стопанско-
инструкторски активности, а не се спроведува ниту образовниот процес.

Нема подобрување ни во делот на препораката што беше упатена до Управата за 
извршување на санкциите за подобрување на условите во мензата во Затворот Тетово, 
преку обезбедување на доволен број на столици, како и реновирање на ТВ салата. 
Управата на Затворот го информира НПМ дека осудените лица можат да бидат работно 
ангажирани надвор од установата, но за тоа тешко добиваат согласност од Управата за 
извршување на санкции. Инаку, од вкупниот број на осудени лица 29 беа повратници, 
а 60 примарни сторители.

За време на последователната посета, НПМ спроведе увид и оствари разговор 
со притворените лица во Притворскиот дел, при што утврди дека во стариот дел 
просториите не се чисти и лицата се сместени во субстандардни услови. Иако за време 
на посетата температурата на собите беше во дозволените граници (температура 230C, 
како и влага 50%), сепак притворените лица се пожалија дека просторијата не се 
затоплува доволно за време на зимскиот период.
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НПМ констатира дека дел од просториите во стариот притворски дел немаат  
столчиња, ниту ормарчиња. Поголем дел од нив се снабдени со душеци од сунѓер, во 
повеќето  простории оштетени се системите за повикување (ѕвончињата), а на ѕидовите 
беше забележано големо количество влага. 

Од увидот во новиот дел од притворот се забележаа подобри услови, подот е 
обложен со ламинат, а и креветите се понови, но сепак недостасуваат други помошни 
средства за одмор и конзумирање на храна (масичка, столчиња и др.) Лицата се 
пожалија на квалитетот на исхраната.

Во текот на посетата НПМ не доби поплаки од лицата сместени во притворскиот 
дел, во однос на постапувањето кон нив од страна на Секторот за обезбедување, ниту 
на начинот како се спроведува претресот на собите. Во оваа насока, НПМ заклучи дека 
дадената препорака од 2012 година се почитува и не постојат поплаки за некоректен 
однос, како и вербални закани кон притворените лица. 

НПМ смета дека треба да се подобрат условите за сместување и престој во 
притворското одделение преку почитување на минималните домашни и меѓународни 
стандарди и препораки. Во тој контекст, просториите треба да имаат директен пристап 
до природно дневно осветлување, влажноста да се намали и во сите простории да се 
инсталира систем за повикување (алармни ѕвончиња). Тоалетот треба физички да се 
издвои од сместувачкиот капацитет на притворската просторија.

НПМ не констатира измени во однос на утврдената состојба при редовната посета, 
односно притворените лица имаат можност за прошетка од еден час, а останатото време 
го минуваат во притворските простории, и не се вклучени во секојдневни активности на 
Затворот. Просторот за прошетка е уреден, но нема покриен дел кој би се користел при 
лоши временски услови.

Во 2012 година, НПМ даде препорака сместувањето и приемот на осудените 
лица да се спроведува согласно одредбите на Законот за извршување на санкциите, а 
приемното одделение да не се користи и за сместување на други категории осудени лица 
(лица кои издржуваат дисциплинска казна и затворен третман), со цел избегнување на 
криминогена инфекција кај новопримените осудени лица.

Во текот на последователната посета НПМ затекна иста состојба, односно покрај 
лицата кои се примени во Затворот, во приемниот дел беше присутно едно лице  на кое 
му беше изречена мерка самица. Ваквиот начин на сместување, според оцена на тимот 
на НПМ може негативно да влијае на осудените лица кои се новопримени во Установата. 
Од разговорот со лицата сместени во приемното одделение НПМ доби информација 
дека сите биле прегледани од лекар во предвидениот рок од 24 часа, а лицата немаа 
забелешки за односот на вработените од Секторот за обезбедување.

Во текот на посетатата НПМ изврши мерење на просториите, при што утврди дека 
во првата просторија која е со квадратура од 14.4 м2 беа сместени 6 осудени лица, што 
е под посакуваните стандарди од 4 м2 по лице, а во втората просторија беа сместени 
2 лица. Во текот на разговорот со осудените лица НПМ доби поплака за квалитетот и 
количеството на храната, а доби информација дека осудените лица постелнината ја 
обезбедуваат од дома.

Од увид во собите во полуотвореното/отворено одделение се констатира дека во 
нив се сместуваат лица над дозволениот максимум пропишан со Законот за извршување 
на санкции. Имено, во едната просторија беа сместени 6 осудени лица, а големината 
на собата  беше 13.4 м2, во втората просторија имаше 8 осудени лица на површина од 
16.5 м2. Собите беа уредни и чисти, а во истите имаше ТВ приемник. Температурата во 
собите беше во пропишаните граници, односно 22 0C, а влажноста на воздухот 47%.

Како и претходно, НПМ констатира дека сместувачките капацитети во овој дел не 
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се доволни. Дел од нив беа реновирани и се во добра состојба, но во старите соби е 
неопходна комплетна реконструкција.

Во разговор со осудените лица немаа забелешки на Секторот за обезбедување и на 
нивниот однос, не се пожалија на прекумерна употреба на сила, ниту на насилство меѓу 
осудените лица, немаа ниту забелешки за односот на Секторот за ресоцијализација и 
истакнаа дека секогаш имаат можност да разговараат со нив.

Осудените лица дадоа забелешки за загревањето на просториите во текот на 
зимскиот период, за квалитетот на храната, па од тие причини храната ја обезбедуваат 
од дома. Воедно се пожалија дека нема доволно лекови, особено за хроничните 
заболувања.

Според информациите, НПМ констатира дека здравствената заштита во Затвор 
Тетово е организирана од здравствен сектор, составен од 1 лекар и 1 медицинска 
сестра. Здравствената заштита е достапна 24 часа, со лекар на повик. НПМ од увидот 
во документацијата утврди дека сите лица биле прегледани при самиот прием во 
установата, во законски пропишаниот рок од 24 часа.

Повеќето притворени лица истакнаа дека им е овозможена основна здравствена 
заштита, но дека недостасува специјалистичка здравствена заштита. Од притворените 
лица беа добиени и поплаки дека има недостаток на лекови, особено за хроничните 
заболувања и дека повеќето од нив сами ја набавуваат медикаментозната терапија. 

НПМ ги забележа сите поплаки, по што за поединечните случаи изврши увид во 
медицинската документација и разговараше со лекарот и медицинската сестра. Притоа 
НПМ констатира дека медицинскиот персонал уредно го извршува медицинскиот и 
административниот дел од работата, но за неефикасноста на здравствената служба 
влијае недоволниот буџет, како и нивниот недефиниран статус. 

НПМ препорачува да запре воспоставената долгогодишна пракса да се штеди на 
буџетот на здравствениот сектор.

НПМ утврди дека затворот овозможува само основна здравствена заштита, и  
констатира дека постои одолжување и неизвршување на дијагностички и терапевтски 
процедури, што исто така се должи на недоволниот здравствен буџет. НПМ препорача 
да се обезбеди соодветен буџет за соодветна здравствена заштита на притворените 
лица, вклучително и на хронично заболените лица. 

НПМ констатира дека се почитуваат сите начела за доверливост на медицинската 
документација, како и на доверливост при самиот преглед. Од документацијата е 
видливо и дека се води соодветна здравствена документација, како за акутните случаи, 
така и за потребите на хронично болните.

НПМ изврши увид и во Амбулантата во која се спроведуваат прегледите, при што 
утврди дека истата е мала и во неа недостасуват: болнички кревет, параван, мобилен 
апарат за ЕКГ, како и други основни медицински апарати со цел да се изврши општ 
преглед на осудените лица. Здравствениот сектор во Затворот Тетово располага со 
апарат за мерење на крвен притисок, како и компјутер во кој уредно се заведува 
целата медицинска документација. Медицинските досиеја уредно се водени од страна 
на лекарот. 

НПМ заклучи дека лекарот добро ја познава здравствената состојба на секое 
осудено лице, а во моментот на посетата имаше три лица кои беа на метадонска терапија 
и тие секојдневно ја добиваат пропишаната доза. Лекарот наведе дека во затворот не 
доаѓа лекар специјалист-психијатар. Од страна на лекарот уредно се води евиденцијата 
(дневници за евиденција на заразни болести, евиденција на повредени осудени лица и 
книга за резултати од проверка на храната и водата која се користи во Затворот). 
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Од увидот во документацијата НПМ констатира дека лицата на кои им се изрекува 
дисциплинска казна самица се прегледани од лекар пред нивно упатување. Видно од 
документацијата беше дека за едно осудено лице лекарот не дал согласност, поради 
што оваа дисциплинска мерка не била спроведена.

При посетата НПМ затекна лице на 73 годишна возраст кое престојуваше во 
отвореното одделение и  кое поради хронични заболувања не можеше да се движи. 
Од увидот во неговата медицинска документација се потврди дека се преземени сите 
мерки, а од страна на лекарот за случајот е известен судијата на Основен суд Гостивар 
и е побарано од Судот лицето да се префрли во Клиничкиот центар. По барањето не е 
добиен одговор иако е поминат подолг временски рок. 

Надворешните соработници на НПМ, дадоа мислење дека условите во Затворот не 
се соодветни за лекување на ова лице и препорачаа лицето да се упати на соодветно 
болничко лекување.

Во овој контекст НПМ ги има предвид и Европските затворски правила според кои 
„болните затвореници на кои им е потребно специјалистичко лекување ќе се преместат 
во специјални институции или градски болници доколку не е можно такво лекување 
да се обезбеди во затворот“. За овој случај, НПМ состави службена белешка, по што 
Народниот правобранител формира предмет за заштита  на правата на осуденото лице.

Во однос на исхраната, НПМ констатира дека истата е со слаб квалитет, односно 
дека не содржи протеини и дека на штитениците им  се дава еднолична храна.Во 
кујната работи еден професионален готвач со неколку осудени лица кои му помагаат 
во приготвувањето на храната. НПМ утврди дека микробиолошки испитувања се прават 
само на готвачот, но не и на другите лица ангажирани во кујната.

НПМ оцени дека во магацинот е потребно да се раздвојат хемиските средства 
од храната, како и приборот за јадење. Хигиената во кујната, трпезаријата, како и во 
собите во кои престојуваат осудените лица беше на задоволително ниво, а книгата за 
контрола на храна уредно се води.

За време на посетата ниту едно лице лишено од слобода не се пожали на мачење 
или нехумано постапување, но најголемите забелешки од осудените лица беа дадени за 
лошите материјалните услови.

НПМ смета дека е потребна дислокација на објектот, односно изградба на објект 
кој ќе располага со соодветни услови за сместување, работилници, како и простории за 
спроведување на индивидуален и групен третман. Во него би требало да има и посебна 
просторија за посети, како и просторија за претрес на осудените лица. 

НПМ препорачува лицата кои издржуваат мерка притвор да бидат поредовно 
вклучени во работни, дневно - рекреативни и други активности.

Во делот на здравствената заштита потребни се неопходни медицински апарати без 
разлика во чија надлежност е здравствената заштита, проширување на Амбулантата, 
еднаш неделно посета од страна на психијатар, како и вакцинација против Хепатит Б на 
целиот персонал и осудените лица.

Како и во претходните извештаи НПМ истакнува дека е потребно да се зголеми 
бројот на постојано вработени кадри во Затворот Тетово, во согласност со актот за 
систематизација, и тоа во Секторот за обезбедување, како и социјален работник и 
воспитувачи во Секторот за ресоцијализација.
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3.3.  Преземени мерки и имплементирање на дадени 
препораки

По доставениот Посебен извештај за спроведената последователна посета на 
ПС Кочани, Националниот превентивен механизам не доби одговор од полициската 
станица, но одговор беше доставен од Министерството за внатрешни работи. 

Министерството за внатрешни работи го информира НПМ дека препораката за 
уредување на посебните простории за задржување на деца, односно за имплементирање 
на Акцискиот план за реконструкција на полициските станици ќе биде земена предвид 
и ќе биде реализирана согласно финансиските можности. Министерството, исто така 
информира дека во рамките на проектот ,,Јакнење на капацитетите на органите 
надлежни за постапување со задржаните и притворените лица“, што се спроведува од 
Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, во Полициската станица 
Кочани биле опремени 2 простории за задржување, опремени со кревет, душек и 
постелнина, како и маса и фиксирани столици.

Препораката на НПМ за воспоставување систем за аудио-видео мониторинг и 
систем за повикување делумно е спроведена во ПС Кочани, бидејќи бил инсталиран 
интерфон систем  за повикување на службено лице. Министерството за внатрешни 
работи, исто така го информира НПМ дека преку Програмската канцеларија на Советот 
на Европа Скопје, била спроведена набавка  на опрема на една канцеларија која ќе се 
користи за разговор со задржани лица. 

ПС Прилеп, исто така не достави одговор по повод Посебениот извештај, но до 
НПМ беше доставен одговор од Министерството за внатрешни работи.

Министерството го информира НПМ дека континуирано и уредно се води 
евиденцијата за задржаните лица, а од страна на ПС Прилеп се преземени активности 
за континуирано подобрување на хигиената во просториите. Во однос на препораките 
на НПМ за подобрување на системот за вентилација и осветлување на посочените три 
простории за задржување, преземени се мерки и од страна на СВР Битола, од каде бил 
доставен акт - Барање до Одделот за заеднички работи на Министерството за внатрешни 
работи, со кој било побарано итно преземање мерки за подобрување на состојбата во 
просториите за задржување. Со истиот допис било побарано регулирање и на системот 
за видео надзор поставен во просториите за задржување како и обезбедување компјутер 
и печатач во просторијата за престој на осудените лица.

Што се однесува до констатираните состојби во ПС Гази Баба, НПМ нема добиено 
одговор ниту од полициската станица, ниту од Министерството за внатрешни работи.

Управата за извршување на санкциите достави навремен одговор по препораките 
на Народниот првобранител-НПМ дадени во Посебниот извештај, за надминување на 
негативните состојби утврдени во Арестантското одделение – КПД Идризово, а од 
страна на Управата на КПД Идризово не е доставен одговор.

Во однос на препораката за уредување на законската и подзаконската материја 
за  пружање на здравствена заштита на осудените лица, Управата го информира НПМ 
дека со предвидената законската регулатива се регулираат здравствените услуги 
на осудените лица за време на болничко лекување при престојот во Арестантското 
одделение кое е во рамките на Клиничкиот центар-Скопје и во кое престојуваат 
осудените лица кои имаат потреба од медицински третман. Управата, исто така 
информира дека се планира изградба на нов објект за болните кои издржуваат казна 
затвор, кој ќе се изгради со средства и поддршка на Банката за развој, при Советот на 
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Европа, во рамките на Проектот за реконструкција на здравствените установи, што го 
реализира Министерството за здравство. 

Со оглед дека препораката за обезбедување на дополнителни човечки ресурси 
за непречено функционирање на Арестантското одделение не е во надлежност на 
Управата, истата го извести НПМ дека не може да постапи по оваа препорака.

По препораката да се определи здравствен работник, односно медицински персонал 
кој ќе биде исклучиво задолжен за здравјето на осудените лица во Арестантското 
одделение, Министерството за здравство нема постапено, ниту има доставено одговор 
по повод Посебниот извештај за посетата на Арестантското одделение.

Управата за извршување на санкциите, исто така достави навремен одговор по 
повод Посебниот извештај на Народниот правобранител - НПМ за посетата на Затворот 
Тетово, а Управата на Затворот Тетово не достави одговор.

Управата за извршување санкции постапила по препораката на НПМ, за потребата 
на осудените лица да им се даде можност работно да се ангажираат надвор од 
установата, така што во 2015 година од вкупно 35 поднесени барања, била дадена 
согласност за 31 барање за работно ангажирање надвор од установата.

Во однос на препораката за реновирање на мензата и останатите простории во 
притворскиот и затворскиот дел, Управата информира дека тоа зависи од финансиските 
средства, па доколку истите бидат обезбедени, реновирањето ќе се реализира во 
идниот период.

Управата за извршување на санкциите, исто така го информира НПМ, дека во 
Затворот Тетово биле  изработени нови акти за систематизација на работните места, 
со кои е предвидено минимално зголемување на работните места во Секторот за 
обезбедување, за што била добиена согласност од Министерството за информатичко 
општество и администрација. Според Управата за да се реализира оваа препорака 
потребни се дополнителни средства, и истата ќе биде реализирана кога тие ќе бидат 
обезбедени. Конкретно, Управата за извршување на санкциите го информира НПМ 
дека согласно Законот за службата во Армијата на Република Македонија, во тек е 
проценка на потребите од преземање на професионални војници од Армијата во 
Казнено-поправните и воспитно-поправните установи, на кои им престанал договорот 
за работа што претставува можност за зголемување на бројот на вработени во Секторот 
за обезбедување во Затворот Тетово.

 

3.4.  Прифатен центар за баратели на азил

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ),во 
текот на 2015 година спроведе посета на Центарот за баратели на азил, како дел од 
планираните активности од Твининг проектот во соработка со Австрискиот омбудсман. 
Во посетата учествуваше надворешен соработник од Македонското здружение на млади 
правници и двајца претставници на Австрискиот омбудсман.

Последователната посета на Центарот за баратели на азил, НПМ ја спроведе 
во рамките на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. 
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Согласно Законот за азил и привремена заштита, барателот на азил до донесување 
на конечна одлука во постапката за признавање право на азил, има право на престој, 
сместување и згрижување во Центарот за баратели на азил или друго место за 
сместување определено од Министерството за труд и социјална политика. Исто така, 
барателот на азил има право на основни здравствени услуги, право на социјална 
заштита, работа само во рамките на Центарот за баратели на азил или друго место за 
сместување определено од Министерството, право на контакти со Високиот комесаријат 
за бегалци, како и со невладини хуманитарни организации заради обезбедување на 
правна помош.

Центарот е јавна установа, воспоставена со одлука на Владата на РМ , со цел 
сместување, исхрана, услуги на социјална работа, културно-забавни и рекреативни 
активности и други услуги, согласно минимум стандардите за прифат на баратели на 
азил, утврдени со меѓународни акти, ратификувани согласно Уставот на Република 
Македонија. 

При посетата спроведена во 2015 година, НПМ утврди дека Центарот за баратели 
на азил ја користи само првата зграда каде има соби за сместување, додека втората 
зграда е дадена на користење на Министерството за внатрешни работи и во истата 
се сместуваат лица со илегален влез во Република Македонија, имајќи ја предвид 
преполнетоста на Центарот за странци во Гази Баба. 

За време на претходните посети извршени во 2011 и 2013 година, НПМ утврди 
дека првата зграда е руинирана. Просториите беа неуредни и нечисти, во нив беше 
забележано големо количество на влага, а во дел од просториите беа скршени 
прозорците. Дел од тоалетите беа целосно руинирани, извалкани и надвор од употреба.

Во моментот на посетата на НПМ во Прифатниот центар за баратели на азил беа 
регистрирани вкупно 74 лица. Инаку,  Прифатниот центар располага со капацитет 
од 110 лица со можност да се постават дополнителни легла во вонредни ситуации. 
Според добиените информации, барателите на азил се задржуваат 2-3 или 5 дена пред 
да го напуштат Центарот, односно државата, а барателите коишто се пренесени од 
граничните премини остануваат повеќе денови. НПМ констатира дека во моментот на 
посетата нема преполнетост на капацитетите.

3.4.1. Структура на вработените
Според добиените податоци бројот на вработени лица во Прифатниот Центар 

е зголемен во споредба со посетата во 2011 година и тоа: 3 воспитувачи - трајно 
вработени, 1 волонтер, и 1 вработен со договор за дело. Вработените во Прифатниот 
центар имаат постојана координација со граѓанските организации за поделба на 
поединечни работни задачи. Исто така, во Центарот се ангажирани лица - баратели на 
азил коишто престојуваат во Центарот и тоа на доброволна основа. Вообичаена пракса 
на Центарот е да се ангажираат лица коишто немаат материјални средства и сакаат да 
работат, при што добиваат определен месечен надоместок.

3.4.2. Материјални услови, третман и постапување

Во текот на посетата НПМ констатира дека во Центарот мажите и жените 
се поделени во посебни простории, односно горниот кат на зградата која што е во 
употреба е резервиран за мажите, додека на долниот кат од зградата во еден дел се 
сместени жените, во еден дел се сместени семејства и во еден дел самохрани мајки и 
непридружувани малолетници.
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НПМ доби информација дека по пристигнување во Прифатниот центар 
непридружуваните малолетници се сместуваат во посебни простории, и веднаш им се 
поставува старател. На денот на посетата во Центарот за баратели на азил престојуваше 
едно малолетно лице со помали повреди на ногата, кое беше изолирано во посебна 
просторија.

НПМ изврши увид во просториите на првиот кат во кои беа сместени лицата-
баратели на азил, при што констатира дека првата просторија беше наменета за 
три лица, со 3 кревети, опремени со перници, чисти ќебиња и постелнини. Собите 
беа уредни и немаше влага. Заедничките тоалети беа реновирани и чисти, но беше 
забележано дека дел од чешмите беа расипани и од нив течеше вода.

Во втората просторија каде што тимот на НПМ изврши увид, беше сместено едно 
семејство. Собата располагаше со 4 кревети коишто, исто така беа чисти, опремени со 
перници, чисти ќебиња и постелнини. НПМ утврди дека собната температура во собата 
е пријатна и во неа нема влага. Собата располага со мијалник - чешма, маса и ормар. 
Тоалетите коишто се заеднички, исто така беа чисти, со тоа што и во овој дел чешмите 
беа расипани, што доведува до неконтролирано трошење на вода.

НПМ забележа дека секоја соба на првиот кат од зградата има решетки на 
прозорците. На прашањето зошто се поставени решетките, одговорното лице го 
информира НПМ дека решетките се поставени заради безбедност на самохраните мајки, 
семејствата и малолетните деца коишто се сместени во овој дел на Центарот.

Собата лоцирана на вториот кат од зградата располага со 4 кревети и во истата беа  
сместени 4 полнолетни машки лица. НПМ  утврди дека собата е уредно средена, чиста и 
ги исполнува минималните услови за престој. Собата располага со ладилник и мијалник 
-чешма, а лицата просторијата ја користат и за приготвување храна. Во просторијата 
нема присуство на влага. Тоалетите во овој дел од објектот беа во уредна состојба, 
чисти со истите недостатоци како и во претходните простории.

НПМ изврши увид и во Центарот за едукација, кој е заеднички и за децата и за 
возрасните. Во овој Центар беа присутни претставници од невладината организација (ЛА 
СТРАДА) кои се задолжени за едукација на лицата коишто престојуваат во Прифатниот 
центар за баратели на азил.

Од увидот извршен во просторијата за деца (градинка), НПМ утврди дека децата 
сместени во Центарот оваа просторија можат да ја користат неколку часа дневно, во 
временскиот период од 10.00 часот до 13.00 часот. Оваа просторија е опремена со 
играчки за деца, донација на фондацијата ЈРС.

Од разговорот со лицата баратели на азил, НПМ доби информација дека овие лица 
редовно добиваат средства/пакет за лична хигиена и дека се задоволни од условите во 
Прифатниот центар, како и од храната што им се обезбедува во текот на престојот. По 
потреба и по барање на лицата, може да се добие дополнителен пакет за лична хигиена. 
Постелнината редовно се менува и се пере од страна на персоналот во Центарот, а на 
барателите  на азил на располагање им е машина за перење на алишта и машина за 
сушење на алишта. 

НПМ утврди дека системот на поплаки функционира на тој начин што писмените 
поплаки се доставуваат до директорот на Центарот или, пак, до Министерството за 
труд и социјална политика. Поплаките мора да се поднесат во писмена форма, а оваа 
можност речиси никогаш не се користи од страна на барателите на азил.

НПМ забележа дека правата на барателите на азил се преведени на 9 јазици, а 
куќниот ред исто така е преведен на неколку јазици – арапски, англиски и француски.
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Кујна и исхрана
НПМ изврши увид во кујната на овој Центар, при што констатира дека кујната 

е реновирана, уредна и чиста согласно потребните стандарди. НПМ заклучи дека 
хигиенските услови во кујната се добри и ги задоволуваат пропишаните стандарди. 

Бидејќи посетата на НПМ се одвиваше во време на Рамазанските пости, од страна 
на вработените беше кажано дека за овој период исхраната е организирана според 
правилата на постот и барањата на лицата сместени во Центарот, со тоа што храната 
се дели по 19.00 часот и во 03.00 или 04.00 часот наутро. Добавувач на храната е 
компанија којашто врши набавка на храна во вид на кетеринг услуга.

3.4.3. Здравствена заштита

НПМ констатира дека при доаѓањето во Центарот, на барателите на азил им се 
врши преглед од лекар за да се спречи ширење на заразни болести. Прегледот се врши 
преку преглед на видливи повреди и знаци за повреди и инфекции, коишто можат да се 
утврдат од страна на лекарот. Лицата што се префрлуваат од Центарот за странци во 
Гази баба се веќе прегледани од страна на лекарот присутен во тој Центар. Во таквите 
ситуации се пренесува и медицинската документација на барателот. 

НПМ доби информации дека во амбулантното одделение лекарот е присутен 
најмалку 2 пати неделно, додека медицинската сестра е присутна најмалку 3 пати 
неделно по неколку часа. По потреба докторот е достапен 24 часа за итни и ургентни 
ситуации.  Во случај на потреба, барателите на азил имаат можност за  медицинска-
клиничка интервенција. Амбулантата е опремена со лекови потребни за основни 
интервенции. Во последниот период забележани се зголемени посети од страна на 
Секторот за јавно здравје, имајќи го предвид зголемениот број на баратели на азил 
коишто се сместуваат во Центарот за баратели на азил.

3.4.4. Увид во евиденцијата

Центарот за баратели на азил располага со софтверска програма за водење на 
евиденција на лицата коишто престојуваат во Центарот. Оваа софтвер-програма се 
користи од страна на Министерството за внатрешни работи, Прифатниот центар за 
баратели на азил и Министерството за труд и социјална политика. Сите баратели на 
азил се регистрирани и сликани, а исто така им се издаваат легитимации за престој во 
Прифатниот центар.

НПМ констатира дека списокот на присутни лица во Центарот се ажурира на дневна 
основа со цел утврдување на точната бројка на лица сместени во овој Центар.

Центарот за баратели на азил има изготвено брошура за куќниот ред преведена на 
англиски, француски и арапски јазик која е достапна за барателите. 

3.4.5. Постапување по дадени препораки

НПМ утврди дека Центарот за баратели на азил е реновиран и обновен, со што 
условите за престој се значително подобрени во споредба со состојбата којашто беше 
затекната при редовната посета во 2011 година, за што беа дадени неколку препораки, 



www. ombudsman.mk

67
Народен правобранител-

Национален превентивен механизам

како и при последователната посета во 2013 година.
Ваквата состојба на Центарот ги задоволува основните стандарди и минимум 

критериуми за сместување на барателите на азил во оваа институција. 
НПМ констатира недоволна безбедност на сместените лица, поради што во текот 

на посетата побара од Управата да биде ангажирано и лице кое ќе врши дополнителна 
заштита и мониторинг особено на жените и децата. Одговорното лице на Центарот, 
го информира НПМ дека Управата од надлежните органи има побарано средства за 
ангажирање на дополнителни чувари.

Во насока на континуирано одржување на хигиената беше добиена информација 
дека во соработка со Министерството за труд и социјална политика секој понеделник 
ќе се спроведува генерално чистење и дезинфицирање на зградата, за да се спречи 
ширење на заразни болести меѓу барателите на азил сместени во овој Центар.

При оваа посета НПМ констатира дека се подобрени условите за сместување, 
хигиената редовно се одржува, а барателите на азил беа задоволни и немаше поплаки 
за третманот, односно постапувањето кон нив. 

Исто така, НПМ утврди дека е зајакната соработката со граѓанскиот сектор, преку 
кој се обезбедува бесплатна правна помош, образование и воспитни активности за 
децата.
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ВОНРЕДНИ ПОСЕТИ ВО 2015 
ГОДИНА

4.1. ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ

Во текот на 2015 година Народниот правобранител-Национален превентивен 
механизам изврши вонредна посета на Прифатниот центар за странци во Гази Баба, 
со цел да се утврди дали се преземени мерки по препораките дадени во извештаите 
од посетите во 2014 година. Вонредната посета беше спроведена и со цел да се утврди 
моменталната состојба во Центарот.

При посетата НПМ утврди дека во Прифатниот центар за странци има сместено 160 
мажи, 22 жени и 4 деца, односно постои пренатрупаност на објектот. Националниот 
превентивен механизам беше информиран дека се планира во иднина жените и децата 
кои се сместени во Прифатниот центар за странци, да бидат преместени во објект кој се 
наоѓа во близина на Центарот за баратели на азил во Визбегово.

Ваквото решение било донесено имајќи ги предвид препораките од Резолуцијата 
2020 (2014) од 03.10.2014 г. на  Парламентарното собрание на Совет на Европа,  со која 
се препорачува да се спречи задржување и лишување од слобода на деца-илегални 
мигранти и изнаоѓање алтернативни модели за престој кои ќе бидат во насока на 
најдобриот интерес на детето.

При претходната посета на Центарот, НПМ констатираше дека на лицата сместени 
во Прифатниот центар за странци не им е овозможена секојдневна здравствена заштита. 
Од друга страна во Правилникот за Куќниот ред на Прифатниот центар е предвидено 
„задолжителниот лекарски преглед на лицето при неговото прифаќање во центарот 
да се спроведува во рок од 24 часа по приемот”, а меѓународните стандарди бараат 
„навремена медицинска заштита, особено за лица кои се жртви на тортура, сексуални 
злоставувања, како и други форми на психолошко или психичко злоставување“. 

За време на посетата во 2015 година, НПМ утврди подобрување на здравствената 
заштита на мигрантите, односно доби информација дека секојдневно е ангажиран лекар 
кој е по потекло од Сирија и врши прегледи во период од 10 до 15 часот. НПМ забележа 
дека новите примени лица уредно и навремено се прегледани од лекарот, но сепак дел 
од поплаките на мигрантите се однесуваа на квалитетот на здравствената заштита што ја 
добиваат, а дел од нив се пожалија дека самите ги обезбедуваат потребните лекарства. 
НПМ беше информиран од лекарот дека располага со доволно лекарства, а доколку 
мигрантите имаат потреба од дополнителни специјалистички  прегледи, ги упатува во 
соодветна клиника. 

При прегледот на амбулантниот дневник НПМ утврди дека лекарот го известил 
управителот на Центарот дека едно лице со рана на ногата треба итно да се оперира, а исто 
така од увидот во документацијата беше констатирано дека недостасуваа документите 
од специјалистичкиот преглед за лице кое било на преглед во Клиниката за урологија, 
со објаснување дека документите можат да се обезбедат од Секторот за обезбедување, 
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бидејќи лицата кои се носат на специјалистички прегледи се спроведуваат во придружба 
на Секторот за обезбедување. Во пракса лекарот го придружува пациентот само доколку  
лицето  не го зборува англискиот јазик, односно кога имаат потреба од превод.

Здравствените прегледи се нотирани во Книга за прегледи, но НПМ смета дека 
е неопходно за секој пациент да се води посебен здравствен картон кој ќе ја содржи 
здравствената историја на лицата, заедно со специјалистичките мислења, согласно 
потребата од почитување на медицинската доверливост. 

Според НПМ, неопходно е да се подобри пристапот до лекар, односно потребно е 
лекарот да врши секојдневна посета во сместувачките капацитети и да ги евидентира 
лицата кои имаат потреба од лекар, иако беше утврдено дека жените и децата можат во 
секој период да побараат да им се изврши преглед (поради близината на Амбулантата со 
делот каде што се сместени).

Дел од мигрантите се пожалија дека не можат да го остварат правото на азил, а 
од страна на управата беше истакнато дека пристапот до постапката за признавање на 
правото на азил е условен со добивање дозвола од надлежен јавен обвинител. 

При увидот во Книгата за дневни настани, НПМ утврди дека мигрантите усно 
поднесуваат барања за азил, но од разговорот со овие лица беше добиена информација 
дека чекаат долг временски период  за преместување во Центарот за баратели на азил во 
Визбегово. Поради долгиот престој и лошите услови 100 лица започнале штрајк со глад, 
а НПМ веднаш даде укажување лекарот секојдневно да ја следи здравствена состојба на 
лицата кои штрајкуваат. НПМ утврди дека штрајкот како настан е заведен во Книгата за 
дневни настани.

Иако тимот на НПМ не доби поплаки од сместените лица за нехумано постапување 
кон нив, од страна на лекарот беше запознаен дека одредени лица се пожалиле дека биле 
удрени од страна на службените лица. НПМ изврши разговор со лицата кои штрајкуваа 
од кои не доби поплаки за насилство, односно малтретирање од службените лица.

Мигрантите се пожалија  дека слободата на движење им е ограничена и немаат 
можност да излезат на прошетка. Како и во претходните посети, НПМ констатираше 
дека правото на прошетка не се остварува, односно не се спроведува одредбата за 
обезбедување прошетка на отворено два пати во текот на денот од по еден час, или 
вкупно два часа, од причина што самиот објект не е безбедносно заграден и нема 
доволен простор за остварување на ова право за сите лица сместени во Центарот. 
Според сознанијата, на жените им е дозволена прошетка само 10 минути во денот, а на 
мажите воопшто не им е дозволена прошетка на чист воздух.
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Мигрантите се пожалија  на условите за сместување. Условите во машкиот дел се 
непроменети, односно и понатаму голем дел од лицата спијат на земја и во вреќи за 
спиење.  

НПМ констатира дека во Центарот биле преземени мерки за подобрување на 
условите каде краткотрајно престојуваат жените, но според добиените информациии 
често во тоалетите нема вода, а тушевите се надвор од функција. 

НПМ беше запознаен дека не постои посебен режим на исхрана за лица болни од 
дијабетес, а беа добиени поплаки за квалитетот и количеството на храната.

4.1.1. Постапување по дадени препораки

Националниот превентивен механизам достави Информација до Министерот за 
внатрешни работи за посетата на Прифатниот центар за странци, и побара Министерството 
да преземе мерки во насока на обезбедување соодветни услови за сместување на 
илегалните мигранти во самиот Центар (побара дислокација на Прифатниот центар 
за странци), но и координација со надлежните органи во насока на остварувањето на 
правото на азил на лицата кои поднеле барање.

Во однос на препораката за забрзување на постапките за пристап до правото на 
азил, Министерството за внатрешни работи го информира Националниот превентивен 
механизам дека се планира средба со претставници на Основното јавно обвинителство 
за забрзување на процесуирањето на барањата за азил на илегалните мигранти. 

Препораката на НПМ за подобрување на условите за престој и сместување на 
мигрантите е прифатена, и во таа смисла Министерството се обврза да преземе мерки за 
изнаоѓање нов и соодветен објект со поголем капацитет, за сместување на мигрантите. 

Исто така, Министерството за внатрешни работи го информира НПМ дека во 
соработка со останатите надлежни министерства и невладини организации, направени 
се напори за изнаоѓање алтернативни решенија за престој на ранливите категории, 
особено децата, согласно препораките од Резолуцијата 2020 (2014) на Парламентарното 
собрание на Совет на Европа, а воедно планирани се обуки на персоналот за постапување 
со овие лица.

Во однос на препораката за подобар пристап до медицинска заштита, Министерство-
то побарало Прифатниот центар за странци во целост да ги прифати препораките за 
подобрување на здравствената заштита, а во соработка со Државниот санитарен 
и здравствен инспекторат и Центарот за јавно здравје бил извршен инспекциски и 
санитарно-хигиенски увид. Воедно, биле извршени здравствени прегледи на сместените 
лица од страна на лекари-специјалисти, при што не било констатирано присуство на 
акутна и активна инфективна патологија, ниту постоење на кожни заболувања кај 
мигрантите.

4.2.  Полициски станици

4.2.1. Полициска станица Кисела Вода

По добиените сознанија за приведени лица од протестот одржан во месец мај пред 
Владата на РМ, како и по информациите од медиумите за полициска бруталност, тимот 
на Националниот превентивен механизам спроведе вонредна посета во ПС Гази Баба, 
ПС Кисела Вода, ПС Центар и ПС Карпош. При тоа утврди дека во ПС Кисела Вода биле 
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приведени 10 лица кои биле задржани поради сомнение за сторено кривично дело по 
член 384 од Кривичниот законик „учество во толпа што ќе спречи службено лице во 
вршење на службено дејствие“, а едно лице поради „напад на службено лице“. 

Од разговорот со лицата беше констатирано дека нема забелешки на односот на 
полициските службеници, а лицата наведоа дека им била обезбедена вода и храна во 
периодот на задржување. Задржаните лица се пожалија на односот на специјалните 
полициски сили за време на приведувањето, односно истакнаа дека кон нив била 
употребена сила, како и средства за присила. Поголем дел од задржаните лица го  
информираа НПМ дека не им е познат основот на задржување. 

Ваквите наводи НПМ ги провери, така што изврши увид во документацијата, при 
што утврди дека за сите задржани лица беа изготвени записници за задржување, поради 
сомнение за кривично дело ,,учество во толпа“. Записниците за задржување беа уредно 
потпишани од задржаните лица, а дел од нив го имаа искористено правото на бранител. 

НПМ утврди дека била укажана соодветна медицинска помош на лицата кои 
имале потреба од интервенција, а на едно лице  кое имало и психички проблеми и 
било во алкохолизирана состојба му била укажана медицинска помош на Клиниката 
за токсикологија. Од разговорот со едно задржано лице, НПМ доби сознанија дека на 
лицето кое боледува од дијабетес  од страна на службените лица му била овозможена 
медицинска помош, односно му била донесена медицинската терапија и била повикана 
медицинска помош за аплицирање на терапијата.

НПМ изврши увид во просториите и притоа утврди дека просториите се чисти и 
уредни, лицата поседуваа чиста постелнина и во истите имаше соодветна вентилација.

4.2.2. Полициска станица Гази Баба

За време на вонредната посета на ПС Гази Баба НПМ утврди дека се приведени 17 
лица, од кои едно во моментот на разговорот беше однесено во клиничка болница. Во 
текот на разговорот извршен со 16 лица кои беа сместени во салата за состаноци, НПМ 
доби поплаки дека со нив се постапувало нехумано и се пожалија на полициска бруталност 
при приведувањето. Приведените лица наведоа дека полициските службеници во ПС 
Гази Баба имале коректен однос со нив, и им овозможиле да го остварат правото да 
контактираат со родителите и бранителите. Приведените лица се пожалија дека ноќта 
ја поминале сите во салата за озбезбедување, а на прашање на НПМ за причините за 
таквото постапување, сменоводителот даде објаснување дека колективното сместување 
било спроведено со намера да не се создава нееднаквост меѓу приведените лица. 

Дел од приведените лица дополнително го информираа НПМ дека не им бил врачен 
примерок од Записникот за задржување, од причина што полициската станица немала 
хартија за печатење. 

Во оваа насока НПМ укажа дека согласно Стандардните процедури потребно е 
на задржаното лице да му се врачи овој записник откако ќе престанат причините за 
задржување.

При увидот во евиденцијата НПМ констатира дека на лицата кои имале потреба им 
било овозможено повикување на лекар, бранител и остварување на другите предвидени 
права. Сепак останува забелешката на НПМ за несоодветниот начин на сместување, 
односно групното сместување во салата за состаноци, како и забелешките за 
спроведувањето на разговорите со приведените лица во канцелариите на инспекторите. 
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ПОСЕТИ НА ПРИВРЕМЕНИ 
ТРАНЗИТНИ ЦЕНТРИ

Во текот на месец јуни 2015 година бројот на мигранти/бегалци кои транзитираа 
низ Република Македонија кон западно-европските држави, значително беше зголемен. 
Зголемениот прилив на мигранти/бегалци предизвика потреба од изградба на 
привремени транзитни центри за прифат, така што на граничниот премин на грчко-
македонската граница се изгради Привремениот транзитен центар „Винојуг“, а на 
македонско-српската граница Привремениот транзитен центар „Табановце“. Скоро 
истовремено беше донесен Законот за изменување на Законот за азил и привремена 
заштита, со кој започна регистрацијата на мигрантите и на истите им се даде можност за 
искажување намера за поднесување барање за признавање на азил. Со Законот за азил 
и привремена заштита на странците им беше дадена можност легалено да престојуваат 
во Република Македонија, во период од 72 часа, по што доколку не поднесат барање за 
признавање на правото на азил, задолжително мораат да ја напуштат државата.

Народниот правобранитен - Национален превентивен механизам во текот на 2015 
година изврши неколку посети, односно изврши мониторинг на условите за прифат 
и третман на мигрантите и бегалците во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ - 
Гевгелија и на Привремениот транзитен центар ,,Табановце“ на границата со Република 
Србија. Посетите беа спроведени согласно надлежностите од Законот за народниот 
правобранител и согласно мандатот на Националниот превентивен механизам (НПМ), 
утврден со Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго свирепо, 
нечовечко или понижувачко постапување, и други облици на нехумано или понижувачко 
постапување. 

Целта на посетите беше преку увидот во материјалните услови во центрите за 
времено сместување на мигрантите/бегалците и постапувањето со оваа категорија 
лица, да се согледа остварувањето на нивните права загарантирани со националните 
закони и меѓународните акти, особено Женевската конвенција за статусот на бегалците 
од 1951 и да се идентификуваат ризиците заради спречување на тортура и друг вид 
сурово, нечовечко и понижувачко постапување или казнување. 

Дел од посетите беа реализирани како заеднички посети со омбудсманите  на 
државите од регионот и нивните национални превентивни механизми, при што се 
разменија искуства за начинот на прифат и третман на мигрантите и бегалците во 
другите земји кои се на патот на транзитната рута, а воедно ваквите посети придонесоа 
за зајакнување на соработката на омбудсман институциите, односно националните 
превентивни механизми, за прашањата поврзани со мигрантите/ бегалците. 

Тимовите на Народниот правобранител-Национален превентивен механизам 
вршеа увид во материјалните услови и сместувачките капацитети, извршија разговори 
со одговорните лица на Центрите и остварија непосредни средби и разговори со 
мигрантите/ бегалците кои беа прифатени и сместени во овие Центри во моментот на 
посетите.
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5.1. ПРИВРЕМЕН ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР ,,ВИНОЈУГ“ - 
ГЕВГЕЛИЈА 

 Првата посета на Привремениот транзитен центар ,,Винојуг“ - Гевгелија, Народниот 
правобранител-Национален превентивен механизам ја изврши во месец септември 2015 година, 
заедно со претставници на УНХЦР, по што следеа уште три посети. Беше извршена заедничка посета 
на Народниот правобранител-Национален превентивен механизам со Делегација предводена од 
Вршителот на должност Омбудсман на Република Грција (беше посетен и кампот за бегалци во 
Идомени – Република Грција), потоа беше спроведена посета заедно со Омбудсманот на Австрија 
и шефот на Канцеларијата на УНХЦР во Република Македонија, и во месец декември тимот 
на НПМ оствари посета со Омбудсманот за деца на Холандија, кој истовремено е претседавач 
со Европската мрежа на омбудсмани за деца- ЕНОК и претставници на СОС детското село на 
Македонија и СОС детско село на Холандија.

5.1.1. Управување и организација во Привремениот транзитен центар 
,,Винојуг“

Народниот правобранител-НПМ во текот на посетите изврши разговори со претставници на 
Министерството за внатрешни работи- Регионален центар за гранични работи Југ, односно со 
Управникот на Привремениот транзитен центар и неговиот заменик, со управителот на Центарот 
за управување со кризи, со претставници на Министерството за труд и социјална политика, со 
претставници на УНХЦР и Црвениот крст на РМ. 

По однос на прашањата поврзани со процедурите за  организација на прифатот на 
мигрантите и институции и организации надлежни за организирање на прифатот, регистрацијата 
и постапувањето со мигрантите, Народниот правобранител-НПМ доби информации дека не само 
што не се усвоени стандардните оперативни процедури, според кои би се одвивале активностите 
во Центарот, туку не е јасно определено кој управува со Прифатниот Центар, односно дали е во 
надлежност на Министерството за внатрешни работи и невладиниот сектор, или, пак со Центарот 
управува Министерството за труд и социјална политика или Центарот за управување со кризи. 
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5.1.2. Материјални услови за престој во Привремениот 
транзитен центар ,,Винојуг“

При посетите, Народниот правобранител-НПМ констатира дека мигрантите од 
илегалниот граничен премин со Република Грција (квота 59) пристигнуваат пеш до 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“, кој е оддалечен околу еден километар. НПМ 
забележа дека патот од Граничниот премин до Центарот е неосветлен, нерамен и тежок 
за пренесување на лица во инвалидски колички. Хигиената не е обезбедена, освен два 
контејнера, нема корпи за отпадоци, наоколу има натрупано секаков отпад и просторот 
наликува на големо ѓубриште.

Во врска со овој проблем, НПМ доби информации дека не се обезбедени средства за 
расчистување на отпадот и дека локалната самоуправа барала, но не добила средства 
за оваа намена од централната власт.

НПМ утврди дека мигрантите во Центарот „Винојуг“ влегуваат во групи од по 
50 лица, и доколку има поголем прилив на мигранти, тогаш истите остануваат пред 
оградата на Центарот повеќе часови и се изложени на неповолни временски услови. 
Дополнително бил поставен еден шатор пред влезот, но истиот не може целосно да 
ги прифати мигрантите кои чекаат надвор од оградата. НПМ забележа дека вкупно 
три шатори се поставени надвор од оградата, но тие од непознати причини не беа во 
функција.

Народниот правобранител-НПМ при посетата остварена на 17.11.2015 година, 
забележа поголема група на економски мигранти кои не беа пуштени во Транзитниот 
центар, поради Одлуката на Владата на Република Македонија да не се пропуштаат 
мигрантите од земјите каде нема воен конфликт. Овие лица беа вратени на грчка 
територија, без да им се овозможи да започнат процедура за поднесување на барање 
за азил.

НПМ констатира дека невладините организации, УНХЦР и Црвениот крст на влезот 
на кампот на мигрантите им делат храна и вода, хигиенски материјали и по потреба 
ќебиња за затоплување, а топли оброци се уште не беа обезбедени, поради тоа што 
не е обезбедена соодветна опрема. Инаку, НПМ забележа присуство на волонтери на 
теренот од повеќе невладини организации, меѓу кои Здружение на млади правници, 
„Легис“, „Ла страда“. 

По влезот во Центарот, мигрантите и бегалците се внесуваат во шатор каде што им 
се собираат документите, кои се предаваат на службени лица од МВР за да се изврши 
нивна регистрација. Во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ поставени се повеќе 
монтажни објекти во кои е сместена полициската станица за гранична контрола, а 
во четири контејнери се врши компјутерско евидентирање на мигрантите. За таа цел 
ангажирани се лица од невладината организација Македонско здружение на млади 
правници, кои ја вршат техничката работа на регистрацијата и кои работат во три 
смени. 

НПМ констатира дека постапката на заверување се врши од страна на службено 
лице на Министерството за внатрешни работи, а регистрацијата се врши според 
издадените грчки документи, односно со внесување на податоци во компјутерски 
систем, без притоа да бидат земени отпечатоци и без фотографирање на лицата. 

Контрола на багажот кои мигрантите го носат со себе се врши при самиот влез 
во кампот, но според Народниот правобранител-НПМ таа е недоволна, бидејќи само 
неколку часови во денот е поставен скенер. Со ваквиот начин на проверка на багажот 
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и на лицата не може да се гарантира безбедноста. 
Мигрантите натаму се сместуваат во шатори за одмор. Во моментот на посетите 

функционираа четири големи шатори  во кои може да се згрижат поголем број мигранти. 
НПМ утврди дека од страна на УНИЦЕФ обезбедени се два шатора наменети за 

децата и мајките, во кои покрај тоа што можат да одмараат, децата имаат можност и да 
се забавуваат.Од страна на УНИЦЕФ обезбедени се разни реквизити и играчки за деца 
од различна возраст, за полесно и поорганизирано да го поминуваат времето додека го 
чекаат транспортот.

Во Транзитниот центар поставени се и монтажни тоалети и монтажни тушеви, така 
што се обезбедени услови за основна хигиена.

Народниот правобранител-НПМ при последната посета констатира дека од првата 
извршена посета до последната, малку е направено за приспособување на Транзитниот 
центар за прифат на лица во зимски услови. Имено, НПМ утврди дека не е решено 
прашањето за обезбедување струја, не се поставени трансформатори, нема затоплување 
на шаторите и на другите монтажни објекти, ниту пак има обезбедено топла вода. 
Плинските грејни тела кои беа набавени не можеа во целост да обезбедат загревање на 
монтажните објекти во кои беа сместени бегалците и мигрантите. На прашањето кога ќе 
бидат поставени трансформатори, не беше добиен конкретен одговор. 

5.1.3. Правна помош

Народниот правобранител-НПМ беше информиран од Министерството за 
внатрешни работи дека правната помош на мигрантите/бегалците во Транзитниот 
центар е обезбедена од невладините и меѓународните организации. Имено, УНХЦР 
и претставници на Здружението на млади правници-МИЛА, постојано се присутни на 
теренот и даваат бесплатна правна помош на мигрантите/бегалците.

НПМ доби информации од невладиниот сектор дека во текот на деновите кога 
економските мигранти не беа пропуштани да го продолжат патот кон границата со 
Република Србија, на овие лица им била објаснета постапката за поднесување барање 
за азил, но не им била дадена можност да започнат постапка, бидејќи од страна на 
граничната полиција биле враќани на грчка територија. 

Бројот на мигрантите/бегалци кои се регистрираат во Центарот е променлив. 
Првите месеци бил регистриран влез на 2.000-3.000 мигранти дневно, но бројот 
постојано се зголемувал. Во текот на посетата извршена на 17.11.2015 година, 
Народниот правобранител-НПМ доби информација дека за 24 часа биле регистрирани 
6.780 мигранти, но претходните денови бројката изнесувала и до 10.000 мигранти.

Според статистичките податоци од 19 јули, кога започна регистрацијата на 
мигрантите согласно Законот за изменување на Законот за азил и привремена заштита, 
до 13.12.2015 година, 44% од регистрираните мигранти/бегалци се жени и деца, од кои 
28% проценти се деца. Воедно, добиен е податокот дека 17.856 деца на возраст од 16-
18 години патувале без родители, што претставува можен ризик за нивна злоупотреба 
во процесот на трговија со луѓе.

Според податоците на Министерството за труд и социјална политика на 09.12.2015 
година во Центарот биле регистрирани 1.835 лица, од кои 641 малолетни лица, 382 
жени и 812 мажи. Истиот ден, биле регистрирани 39 непридружувани деца, а добиена е 
информација дека во просек дневно се регистрираат 200 деца, за кои има сомнеж дека 
се без придружба на родители. 
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НПМ за постапувањето со овие лица доби информација дека најнапред  се врши 
разговор со лицата кои се претставуваат како членови на поблиското семејство, потоа 
се врши проверка во евиденцијата доставена од грчка страна и најчесто се дозволува 
децата да го продолжат патот. Во случај пак, детето да е сосема само се контактира 
социјален работник од Министерството за труд и социјална политика, и доколку се 
утврди дека патува без никаква придружба се упатува во Центарот за баратели за азил 
во Визбегово, или во безбедната куќа во Козле.

Невладиниот сектор и УНХЦР имаат обезбедено преведувачи кои според оцена на 
Народниот правобранител не се во доволен број.

5.1.4. Здравствена заштита

Народниот правобранител-Национален превентивен механизам констатира дека 
здравствената заштита во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ е организирана 
преку јавното здравство и е во надлежност на Министерството за здравство. Во 
Центарот функционира Амбуланта во која има дваесет и четиричасовно дежурство на 
здравствени работници,(лекар-специјалист по општа медицина и медицинска сестра).

НПМ забележа дека Амбулантата, е составена од две монтажни простории, во 
едната просторија се вршат здравствените интервенции, а во другата има три кревети 
кои се наменети за одмор и реанимација на пациентите.

Од разговорот со медицинскиот персонал, НПМ утврди дека пациентите најчесто 
се жалат на респираторни инфекции, дијареа, зголемена температура, алергии и убоди 
од инсекти, премореност и исцрпеност поради долгиот пат и влијанието на временските 
услови. Доколку на пациентите им се потребни таблети тие можат да се снабдат и од 
Амбулантата и од Црвениот крст на РМ, но во случаите кога е потребна посериозна 
интервенција, јавното здравство има обезбедено возило на прва помош кое ги пренесува 
пациентите во најблиските здравствени домови.

При последната посета на 10.12.2015 година, Народниот правобранител-НПМ доби 
информација дека во последните 24 часа медицинската екипа извршила 10 прегледи на 
пациенти, од кои 7 биле деца, а 3 биле посериозни случаи и биле транспортирани во 
најблискиот здравствен дом. 

При прегледот на документацијата беше утврдено дека истата уредно се води од 
страна на медицинскиот персонал. 

5.1.5. Транспорт на мигрантите/бегалците

Транспортот на мигрантите се врши организирано со железнички сообраќај, со 
автобуси и такси превоз. Притоа, НПМ констатира дека не може да се предвиди бројот 
на мигранти/бегалци кои пристигнуваат бидејќи бројката секојдневно се менува. 
Билетите за железничкиот сообраќај се издаваат пред влегување во возот, а важноста 
на билетите е 24 часа, при што НПМ доби информација дека за децата до 10 години не 
се наплатува билетот.

При последната посетата извршена на 10.12.2015 година, Народниот правобранител-
НПМ затекна прилично хаотична состојба во Прифатниот центар. Беше забележано 
дека билетарницата за железнички транспорт се отвора пред пристигнување на возот и 
дека се создава невиден метеж и турканици при купувањето на билети. Просторот пред 
влезот во возовите не е покриен, така што при лоши временски услови мигрантите/
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бегалците се изложени на дожд и снег. Воедно, беше утврдено дека не се прави селекција 
и не се дава предност на децата, жените и лицата со инвалидитет, така што тимот на 
Народниот правобранител-НПМ беше сведок на молби од овие лица, до претставници 
на УНХЦР, за да бидат пренесени до возот. 

Со оглед дека определената цена од 25 евра е неколкупати повисока од цената 
определена за граѓаните на Република Македонија, Народниот правобранител-НПМ 
уште на 09.10.2015 година покрена постапка, во текот на која констатира нееднаков 
третман на странските со македонските државјани и нееднаков пристап до услугите 
во однос на цената на билетот, како и непочитување на фискалните прописи. Имајќи 
го предвид начелото за недискриминација, Народниот правобранител достави 
Препорака до Владата на Република Македонија и до транспортното претпријатие, 
цените на билетите за странските државјани да се изедначат со оние за граѓаните на 
Републиката и побара категоризација на цената на билетите за деца над 10 години и за 
инвалидизираните лица. Владата наместо преземање конкретни мерки одговори кусо 
дека ќе постапи согласно надлежностите, така што не достави конкретен одговор.

Народниот правобранител-НПМ, исто така констатира дека мигрантите не можат 
да изберат со кое средство ќе го продолжат патот кон Табановце, поради што често со 
часови чекаат да пристигне возот (без да им се даде можност да користат друг превоз) 
за да бидат пренесени до идната дестинација. Таква ситуација беше затекната и во 
текот на последната посета на НПМ, кога мигрантите се пожалија дека неколку часови 
го чекаат пристигнувањето на возот.Народниот правобранител - НПМ не доби одговор 
од претставниците на Министерството за внатрешни работи кое определува со каков 
превоз ќе се транспортираат мигрантите и бегалците.

Во текот на посетата остварена во месец декември, тимот на Народниот 
правобранител-НПМ забележа дека поголема група мигранти и бегалци беа упатени 
да го продолжат патот со автобус и со такси превоз и притоа беа оставени сами да се 
движат кон овие возила. Воедно, беше добиена информација дека одредена група во 
ноќните часови се изгубила и долго време не можела да го пронајде местото каде се 
стационирани автобусите и такси возилата.

5.1.6. Разговор со мигрантите/бегалците 

Во текот на извршените посети, Народниот правобранител-НПМ изврши повеќе 
разговори со дел од мигрантите/бегалците. Мигрантите/бегалците главно немаа 
поплаки на третманот од страна на полициските службеници и изразија благодарност 
за помошта која им се дели во вид на храна, вода, сокови, хигиенски материјали, која ја 
делат невладините организации.  Мигрантите/бегалците се пожалија на долгото чекање 
за превоз кон граничниот премин Табановце и приговараа, поради тоа што не им се 
дозволува да излегуваат надвор од Транзитниот центар. Во однос на тоа дали им е 
објаснета правната процедура и дали им е дадена правна помош, истакнаа дека тоа го 
добиваат од невладините и меѓународните организации и тоа само на нивно барање.

НПМ утврди дека единствена цел на мигрантите/бегалците е да транзитираат 
низ Република Македонија кон западноевропските држави. Мигрантите остануваат во 
Транзитниот центар неколку часа, зависно од тоа како се организира натамошниот 
превоз. Исто така, се пожалија дека не им се дозволува избор со кој превоз ќе го 
продолжат патот кон границата со Република Србија.

Во текот на последната посета, Народниот правобранител-НПМ доби поплаки 
од дел од мигрантите/бегалците за односот на полицијата во текот на приемот во 
Привремениот транзитен центар, при што наведоа дека од страна на полициските 
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службеници биле потурнувани и дека била употребена сила за да бидат наредени во 
група. Најмногу поплаки беа добиени во однос на затоплувањето бидејќи не е решен 
проблемот со обезбедување струја, односно се уште не се поставени трансформатори.

5.2.  ПРИВРЕМЕН ТРАНЗИТЕН ЦЕНТАР 
,,ТАБАНОВЦЕ“ 

Првата посета на Транзитниот центар „Табановце“ од страна на Народниот 
правобранител како заштитник на правата на граѓаните и како Национален превентивен 
механизам беше извршена во текот на месец септември 2015 година, заедно со 
претставници на УНХЦР, а втората беше извршена во месец декември, заедно со 
Заштитникот на граѓаните на Република Србија. Истиот ден Народниот правобранител 
изврши посета и на прифатните кампови во Република Србија. Третата посета на 
Транзитниот центар „Табановце, тимот на Народниот правобранител - Национален 
превентивен механизам ја изврши на 10.12.2015 година.

5.2.1. Управување и организација во Привремениот транзитен 
центар ,,Табановце“

НПМ утврди дека со Транзитниот центар „Табановце“ управува Центарот за 
управување со кризи. Од неколкуте посети што Народниот правобранител ги спроведе 
во овој Центар, констатира добра организација на кампот, а при секоја наредна посета 
имаше подобрување на условите. 

На граничниот премин „Табановце“ во монтажен објект е сместена Полициската 
станица за гранична контрола, а полициските службеници се обезбедени од полициската 
станица во Табановце. Мигрантите и бегалците во Центарот пристигнуваат со патнички 
возови, автобуси и такси возила. НПМ доби информации дека има ретки случаи на 
регистрирање на мигранти, кои не биле претходно евидентирани во привремениот 
Транзитен центар „Винојуг“во Гевгелија.

Народниот правобранител-НПМ утврди дека на граничниот премин постојано се 
присутни екипи на УНХЦР, Црвениот крст,  повремени посети има и од УНИЦЕФ. На 
теренот, исто така се присутни повеќе невладини организации, меѓу кои НГО, Легис, 
НГО Влазрими од Куманово, Ла Страда, Македонско здружение на млади правници и др. 

5.2.2. Материјални услови за престој во Привремениот 
транзитен центар ,,Табановце“

Во текот на посетите НПМ забележа дека во Транзитниот прифатен центар 
„Табановце“, условите за прифат на мигрантите/бегалците се подобри отколку во 
прифатниот центар „Винојуг“. Престојот на мигрантите/бегалците на граничниот 
премин Табановце е мошне краток, со оглед дека границата на Република Србија е на 
неколку стотини метри. По пристигнувањето на бегалците, од страна на сите вклучени 
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во хуманитарната акција, им се дели храна, вода, сокови и хигиенски материјал.
Во прифатниот центар од страна на УНХЦР има обезбедено 32 монтажни простории, 

во кои се чува храна, вода и хигиенски материјали, ќебиња, обезбедени од невладиниот 
сектор и меѓународните организации и кои им се делат на мигрантите/бегалците. Во дел 
од објектите сместени се лицата на кои им е потребен неопходен одмор, за чија цел од 
страна на УНХЦР е поставен  уште еден голем шатор. Со оглед дека во Центарот има 
изградено монтажни тоалети и е спроведено вода, обезбедени се основните услови за 
одржување на хигиената, со тоа што утврдено е дека и во овој Центар има недостаток 
на топла вода. 

При посетите, тимот на Народниот правобранител изврши увид во просториите на 
Детското село СОС, кое има поставено монтажен објект на два ката наменет за престој 
на деца и мајки. Во овој објект се згрижуваат децата на краток период во прилично 
добри услови, бидејќи објектот е затоплен и опремен со неопходните средства за 
хигиена и храна за деца од сите возрасти. 

Забелешка на Народниот правобранител-НПМ е недостатокот на топла вода, која е 
неопходна за одржување хигиена, како и отсуство на специјалист-педијатар. Од страна 
на Детското село на мигрантите и бегалците им е обезбеден бесплатен Интернет.

Народниот правобранител-НПМ констатира дека на мигрантите им е обезбеден 
топол оброк (топла супа), облека и чевли, а исто така  обезбеден е шатор од страна 
на невладината организација „Ла Страда“, за сместување на деца и мајки, кој беше 
доволно затоплен. Од страна на оваа организација им се дава правна и психосоцијална 
помош и заштита на мајките и децата.

Во текот на посетата на 07.12.2015 година, Народниот правобранител заедно со 
Заштитникот на правата на Република Србија го поминаа патот до граничниот премин 
со Република Србија. Притоа, Народниот правобранител констатира дека патот по кој 
се движат мигрантите е нерамен и каллив, без осветлување и заштита на железничките 
коловози, така што децата, жените и инвалидизираните лица тешко се движеа по истиот. 
Но, беше забележано дека е обезбедено возило со кое беа пренесувани немоќни лица до 
самиот граничен премин. Со оглед дека истиот ден беше посетен и кампот за прифат на 
бегалците во с.Миратовци што се наоѓа во Република Србија, беше констатирано дека 
мигрантите мора да поминат два ипол километри пат, по нерамен терен од едниот до 
другиот прифатен центар, што според Народниот правобранител е нехумано, особено 
ако се има предвид дека истиот пат треба да го поминат мали деца, бремени жени или 
лица со инвалидност. 

Само неколку дена подоцна, тимот на Народниот правобранител и Национален 
превентивен механизам констатира забрзани активности во транзитниот центар 
„Табановце“. Имено, патеката до граничниот премин беше покриена со ситен камен, од 
едната страна беше заградена со ограда, а во разговор со управителот на Прифатниот 
центар добиени се информации дека за неколку дена патеката ќе биде осветлена и 
приспособена за полесно движење. 

Исто така, забрзано се работеше на приспособување на три големи шатори 
наменети за престој на мигрантите/ бегалците, со посебни подни подлоги и греење, а 
се извршуваа и други градежни работи. Се подготвуваше терен за изградба на шатори 
за лица со посебни потреби, монтажни тоалети и административни објекти. 

Народниот правобранител констатираше, на самото место дека во овој Центар 

секојдневно се работи на подобрување на условите.
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5.2.3. Здравствена заштита
Здравствената заштита во центарот ,,Табановце“ е организирана од страна на 

Црвениот крст на Република Македонија. Обезбедени се дежурства на лекарски екипи 
заради давање на примарна здравствена заштита на мигрантите и бегалците.Потешките 
случаи се упатуваат во Здравствениот дом во Куманово, а по потреба и на клиниките 
во Скопје.

Според податоците, пациентите најчесто се жалат на респираторни инфекции, 
дијареа, зголемена температура, алергии, премореност и исцрпеност поради долгиот пат 
и влијанието на временските услови. Медицинскиот персонал ги снабдува пациентите 
со аналгетици, парацетамоли, антиревматици и др. основни препарати.

НПМ констатира дека медицинскиот персонал од Црвениот крст на РМ води целосна 
евиденција за медицински третираните лица. Врз основа на нивната евиденција беа 
добиени податоци за прегледани лица во периодот  од 01.12 2015 година, до 09.12.2015 
година.

Датум на 
посета

01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Прва смена
Прегледани вкупно 

26 лица

Прегледани 156 лица 
од кои 27 деца до 10 

години

Прегледани 43 лица 
од кои 1 трудница  

Прегледани 107 лица 
од кои 1 дете и 1 

трудница

Втора смена
Прегледани вкупно 
57 лица, од кои 16 
деца до 10 години

Прегледани 336 лица, 
од кои 41  дете и 7 

трудници

Прегледани 29 лица, 
од кои 1 дете

Прегледани 420 лица, 
од кои 52 деца и 5 

трудници

Датум на 
посета

05.12.2015 06.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 09.12.2015

Прва смена
Прегледани 224 
лица, од кои 35 

деца и 3 трудници

Прегледани 
120 лица, од 

кои 17 деца и 1 
трудница

Прегледани 
106 лица, од 

кои 8 деца и 2 
трудници

Прегледани 176 
лица,од кои 
39  деца и 3 

трудници

За време на 
посетата на 

НП

Втора смена
Прегледани 100 
лица, од кои 10 

деца и 2 трудници

Прегледани 
248 лица, од 

кои 55 деца и 7 
трудници

Прегледани 79 
лица, од кои 1 

дете и 2 трудници

Прегледани 60 
лица од кои 5  

деца

беа 
прегледани 
вкупно 400 

лица, од кои 
39 деца.

Народниот правобранител-НПМ констатира дека за разлика од Прифатниот 
транзитен центар,,Винојуг“, во овој Центар голем број лица побарале примарна 
здравствена заштита во Амбулантата во Табановце, како резултат на престојот на овие 
лица во несоодветни услови во Центарот во Гевгелија.
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5.2.4. Разговор со мигрантите/бегалците

Во текот на посетите, Народниот правобранител-НПМ изврши повеќе разговори 
со мигрантите/бегалците, кои истакнаа особена благодарност за активностите на 
невладините и меѓународните организации. Истите се пожалија на времето кое се губи 
при приемот на граничниот премин „Винојуг“ Гевгелија и на времето на чекање за 
транспорт кон граничниот премин Табановце.

При посетата извршена на  10.12.2015 година, тимот на Народниот правобранител- 
Национален превентивен механизам затекна група од 35 мигранти кои побараа 
помош бидејќи на граничниот премин „Табановце“ престојувале неколку дена, а кои 
не биле пропуштени во Република Србија. НПМ за наведениот случај разговараше со 
граничната полиција и со Управителот на Центарот, при што беше информиран дека 
мигрантите немааат никакви документи, а при проверките било констатирано дека не 
биле регистрирани на граничниот премин во Гевгелија, што сигнализира дека нивниот 
влез на територијата на Република Македонија е по илегален пат и дека станува збор 
за економски мигранти. 

Согласно заедничката одлука на земјите од Западен Балкан да се примаат 
бегалци само од Сирија, Авганистан и Ирак, НПМ беше информиран дека на овие лица 
не им се дозволува премин во Република Србија, односно дека им било понудено да 
поднесат намера за барање на азил, но тоа го одбиле, и дека единствено преостанува 
да бидат вратени на територијата на  Република Грција. На прашањето на Народниот 
правобранител-НПМ дали одбивањето за поднесување на барање за азил е евидентирано, 
беше одговорено дека таква евиденција не се води.

За извршените посети на двата прифатни центри остварени во текот на 2015 
година, Народниот правобранител-Национален превентивен механизам изготви Посебен 
извештај со повеќе констатации и препораки за надминување на констатираните 
негативни состојби. Посебниот извештај беше доставен до Владата на Република 
Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална 
политика, Министерство за здравство, Центарот за управување со кризи и управителите 
на привремените транзитни центри.
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5.3. Констатации

1. Пред влезот на Прифатниот транзитен центар „Винојуг“, обезбеден 
е само еден шатор во кој помала група на мигранти/бегалци се 
сместуваат додека се врши проверка за влез, а останатите се надвор 
на отворено и се изложени на неповолни временски услови.

2. Постои слаб систем на евиденција и регистрација на бегалците/
мигрантите која се врши единствено врз основа на документи 
издадени од Република  Грција. Нема директен контакт на полициските 
службеници и лицата бегалци/мигранти при нивната евиденција и 
регистрација.

3. При влезот се врши селекција на бегалци и економски мигранти 
според земја на потекло, по што лицата-економски мигранти иако се 
влезени на територијата на Република Македонија се враќаат назад 
без никаква процедура. 

4. Слаб и непостојан безбедносен систем за контрола на бегалците/
мигрантите и нивниот багаж на влезот во Привремениот транзитен 
центар „Винојуг“, со повремена употреба на скенер од страна на 
Министерството за внатрешни работи. 

5. Не е доволна соработката и координацијата на активностите на 
менаџерите на Прифатните центри „Винојуг“ и „Табановце“ и не 
е постојана и сеопфатна координацијата на надлежните органи во 
Република Грција, Република Македонија и Република Србија во 
однос на прифатот, третманот и транзитот на бегалците/мигрантите.

6. Не се целосно оспособени објектите за прифат на бегалците и 
мигрантите во зимски услови, не е решен проблемот со снабдување 
на електрична енергија  и не е обезбедено затоплување на сите 
објекти, а постои и недостаток на топла вода.

7. Недостасува хуман, сеопфатен, и соодветен прифат и грижа за 
ранливите групи, за време на нивниот престој во Прифатниот Центар. 
Децата, жените, бремените, старите лица и лицата со инвалидност 
се сместуваат во објекти кои се незатоплени и не им е обезбедена 
соодветна помош при влез и излез од Република Македонија. 

8. Лошо е организиран транспортот на бегалците/мигрантите и 
непотребно долго се задржуваат во Центарот, плаќаат висока цена за 
билет, а не е извршена ниту категоризација на цената за билетите за 
деца над 10 години и лица со инвалидност. На бегалците и мигрантите 
не им е овозможено да изберат кој вид на транспорт ќе го користат 
до „Табановце“.  
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9. Во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ начинот на чување и 
складирање на храната е несоодветен, односно во најлон кеси што 
е спротивно на меѓународните стандарди, распределбата на храна 
наменета за бегалците и мигрантите се врши на нехуман начин. Исто 
така, во Центарот не е обезбеден топол оброк.  

10. Правната помош во Прифатниот центар „Винојуг“ е нецелосна, особено 
недостасува сеопфатен пристап во детектирање на непридружуваните 
деца и спречување истите да бидат жртви на трговија со луѓе. Воедно, 
Министерството за труд и социјална политика и другите надлежни 
органи се слабо присутни на терен.

11. Домашните и меѓународните невладини организации се присутни 
на теренот и даваат помош и поддршка на бегалците/мигрантите. 
Недостасува поголема координација со надлежните органи за 
поефикасна заштита.

5.4.  Препораки

1. Да се обезбедат услови за хуман прифат на сите лица кои чекаат 
влез во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ и да се обезбедат 
повеќе објекти за оваа намена.

2. Да се преземат мерки со цел воведување нов, поефикасен и 
посеопфатен начин на евиденција и регистрација, преку биометриски 
систем на евидентирање и фотографирање на овие лица. 

3. Да се овозможи неселективен и хуман пристап кон сите лица 
кои бараат меѓународна помош и заштита, и да им се овозможи 
започнување соодветна постапка за признавање на правото на азил 
или привремен престој во Република Македонија, а доколку лицата 
тоа го одбијат да постои писмен доказ за одбивањето.

4. Подобрување на безбедносните проверки преку редовна контрола од 
страна на Министерството за внатрешни работи со постојана употреба 
на скенери за контрола на багажот и на лицата. 

5. Да се воспостави подобра и поинтензивна координација на менаџерите 
на Прифатните центри на државно и меѓудржавно ниво, како и 
соработка меѓу граничните полициски служби на Република Грција-
Република Македонија-Република Србија за навремен, похуман и 
целосен прифат и транзит на бегалците и мигрантите. 

6. Под итно да се преземат мерки за обезбедување на сите услови за 
прифат на бегалците/мигрантите во зимски услови, снабдување со 
потребниот напон на електрична енергија заради задоволително 
затоплување на објектите и обезбедување топла вода за бегалците 
и мигрантите.
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7.  Да се преземат мерки за хумано прифаќање, грижа и постапување со 
ранливите групи во Прифатниот центар. За жените, децата,бремените, 
старите лица и лицата со посебни потреби да се организира 
превезување преку легалните гранични премини. 

8. Транспортот на бегалците/мигрантите да се организира без застој 
и непотребно повеќечасовно чекање, со почитување на правото на 
избор на видот на превозно средство, како и да се преземат мерки 
за изедначување на цената на билетите, согласно принципот на 
еднаквост на граѓаните кон услугите.  

9. Да се преземат мерки за чување и складирање на храната, 
согласно меѓународните стандарди, како и мерки за задолжително 
обезбедување топол оброк, а храната да биде распределена на хуман 
начин со обезбедување пристојни услови за нејзино консумирање.

10. Подобро организирана правна помош во Прифатните центри, 
поголемо присуство на надлежните органи и институции и 
обезбедување на постојано присутсво на стручни лица (социјални 
работници, психолози, педагози), кои ќе даваат соодветна стручна и 
професионала помош и заштита на децата, ранливите групи и на сите 
лица кои ќе појават потреба од тоа.

11. Да се воспостави и зајакне соработката и координацијата со 
домашните и меѓународните невладини организации кои работат на 
прашањето на бегалците/мигрантите.

5.5. Постапување по препораки

По повод доставениот Посебен извештај на Народниот правобранител-Национален 
превентивен механизам за состојбите во привремените транзитни центри, Центарот 
за управување со кризи достави навремен одговор, во кој го информира Народниот 
правобранител-НПМ дека извештајот бил разгледан од Главниот штаб на Центарот, 
како стручно тело кое раководи со активностите за превенција и справување  со кризни 
ситуации.

Центарот за управување со кризи го информира Народниот правобранител-НПМ 
дека во меѓувреме состојбите и условите во двата центри се подобрени, односно дека 
се обезбедени повеќе простории кои се затоплени, а се дели и топла храна и пијалоци. 
Топла вода, исто така била обезбедена, а во центрите започнало снабдување со 
соодветна електрична енергија.

Во однос на транспортот, Центарот за управување со кризи го информира 
НПМ дека Главниот штаб донел заклучок основен транспорт за мигрантите да биде 
железничкиот, а во случај на недостиг на капацитети да се користи автобускиот и такси 
превозот. Воедно, Главниот штаб донел одлука сите деца-бегалци да бидат ослободени 
од плаќање превоз, а исто така и возрасните лица кои немаат парични средства.

По повод препораката на Народниот правобранител-НПМ за зајакнување на 
безбедносните проверки на багажот и патниците, Центарот за управување со кризи 
одговори дека во меѓувреме бил поставен скенер со кој се врши поголема и поефикасна 
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контрола. Исто така, во насока на поголема безбедност на граничниот појас, покрај 
полицијата на Република Македонија, учествуваат и припадници на полицијата од 
Република Србија, Република Хрватска и Република Словенија, а биле најавени и од 
другите земји во регионот.

Што се однесува до исхраната, Центарот за управување со кризи наведе дека 
поделбата на храна во центрите се врши ораганизарано од хуманитарните организации, 
во координација и согласно стандардите поставени од Агенцијата за храна на Република 
Македонија. 

За грижата за лицата со посебни потреби и ранливите групи,  наведено е дека се 
задолжени невладините организации кои работат на полето на заштита на човековите 
права.

Центарот за управување со кризи го информира Народниот правобранител дека не 
може да ги имплементира во целост дадените препораки, од причини што недостигаат 
финансиски средства, истовремено напоменувајќи дека констатациите и препораките 
на Народниот правобранител-НПМ ќе се имаат предвид и истите ќе придонесат за 
зголемување на ефикасноста на работењето на органите и телата на системот за 
управување со кризи.
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 Националниот превентивен механизам во 2015 година подготви 14 посебни 

извештаи и две информација кои ги достави до надлежните органи со детална анализа 
и конкретни мерки за подобрување на состојбите. Препораките содржани во овој 
годишен извештај се општи и претставуваат генерални насоки, согласно состојбите и 
трендовите констатирани при спроведените редовни и последователни посети во текот 
на 2015 година, а со цел превентивно дејствување на засегнатите државни органи.

6.1.  ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА НПМ ОДДЕЛЕНИЕТО

Пополнување на упразнетите работни места, односно зголемување на човечките 
ресурси во Националниот превентивен механизам, со што ќе се овозможи континуирано 
следење на состојбите во местата на лишување од слобода, како и ефикасно 
спроведување на овластувањата утврдени со Факултативниот протокол; 

Зајакната соработка со органите и надлежните Министерства, во поглед на 
постапувањето по дадените насоки, укажувањата и препораките, и во тој контекст 
особено воспоставување дијалог и соработка со Министерството за здравство, кој во 
изминатите години континуирано изостануваше, со цел остварување на мандатот на 
НПМ;

Ефективно, ефикасно и навремено спроведување на препораките на Националниот 
превентивен механизам, со цел превенција од тортура, почитување на човечкото 
достоинство,  хумано постапување со лицата лишени од слобода, како и помош и 
рехабилитација на лицата врз кои била извршена тортура.

6.2.  ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ

1. Реновирање на просториите за задржување во полициските станици 
согласно утврдените акциски планови, а со цел исполнување на 
минималните меѓународни стандарди за сместување и заштита на 
лицата лишени од слобода; 

ПРЕПОРАКИ ОД СПРОВЕДЕНИ 
ПОСЕТИ
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2. Просториите за задржување во Полициските станици кои се под 
посакуваните стандарди да се користат во исклучителни ситуации 
и со краткотраен временски интервал од неколку часа, при што 
лицата ќе бидат под континуиран надзор од страна на полициските 
службеници; 

3. Уредување на посебна просторија за задржување на малолетни лица 
во Полициските станици од општа надлежност, согласно Законот за 
правата на децата; 

4. Во полициските станици каде има поголем број на лишувања 
од слобода и поголем број на задржувања да се преземат мерки 
функцијата сменоводител да се одвои од полициски службеник за 
прифат;

5. Лицата лишени од слобода навремено и целосно да бидат 
информирани за нивните права, правото на бранител, известување 
на семејството, правото на здравствена заштита и остварување на 
правото на вода и храна, за што ќе се води  дополнителна службена 
евиденција;

6. Обезбедување на потребниот буџет во полициските станици за 
набавка на храна на задржаните лица, воведување систем за 
повикување, односно домофон, со цел полициските службеници 
навремено да реагираат и интервенираат во случај на потреба;

7. Почитување на правата на децата при приведување, согласно Законот 
за правда на децата и доследна примена на одредбите за заштита на 
децата во ризик кои не наполниле 14 години.

8. Обезбедување на услови (повикување на лекар) заради навремена 
заштита на здравјето на лицето лишено од слобода, односно 
задржаното лице кое е под дејство на алкохол или психотропни 
супстанци.

9. Уредно водење и целосно пополнување на евиденциите за лица кои 
се приведени, лица лишени од слобода и лица задржани во полициска 
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станица со запазување на логичниот тек на настаните, од времето на 
лишување од слобода до задржувањето во полициска станица, како 
и почитување на временскиот максимум на лишување од 24 часа за 
полнолетно лице и 12 часа за малолетно лице; 

10. Разговорот со приведените лица да биде спроведен во посебно 
назначени простории во полициските станици, особено онаму каде 
се изградени нови простории за распит, и во кои е поставен видео- 
надзор, како и други безбедносни мерки.

6.3.  ПРЕПОРАКИ ЗА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ 

1. Целосно и доследно имплементирање  на Законот за пробација со 
што ќе се изврши реформа на казнено-правниот систем и реформа 
на системот за извршување на санкциите и ќе се воспостави посебна 
пробациска служба за алтернативно казнување на сторителите на 
кривични дела;

2. Целосно почитување и остварување на правата на притворени и 
осудени лица утврдени во Законот за извршување на санкции и 
Европските затворски правила;

3. Преземање на мерки за ефикасно испитување на индивидуални 
поплаки за насилство и притисоци над притворени и осудени лица, 
и преземање на мерки од страна на казнено-поправните установи 
со цел намалување, односно превенирање на нехумано и сурово 
однесување кон лицата лишени од слобода; 

4. Евидентирање на видливите повреди во здравствените картони, 
за кои осудените лица наведуваат дека се здобиени со прекумерна 
употреба на сила, со цел утврдување на евентуална тортура или 
нехумано постапување кон лицата лишени од слобода;

5. Преземање на мерки за доследна имплементација на Проектот за 
реконструкција на казнено- поправните установи, и во таа насока 
обезбедување на соодветни услови за сместување, согласно 
меѓународните стандарди и намалување на преполнетоста во 
затворските установи;

6. Континуирано одржување и реновирање на затворските установи 
кои не се вклучени во Проектот за реконструкција на КПУ, со цел 
овозможување на хумани услови за престој на лицата лишени од 
слобода, како и обезбедување на посебни приемни одделенија заради 
спречување на ширење на криминогена инфекција;

7. Обезбедување на потребните човечки ресурси и техничко-
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материјални предуслови за непречено функционирање на казнено-
поправните установи заради остварување и почитување на правата 
на лицата лишени од слобода;

8. Просториите за издржување мерка самица кои се под минимални 
меѓународни стандарди  да не се употребуваат, 

9. Ефикасно спроведување на системот на здравствена заштита со 
дополнително ангажирање на медицински персонал, согласно 
потребите на притворените и осудените лица;

10. Овозможување на соодветна и квалитетна здравствена заштита на 
осудени лица во Арестантското одделение во КПД Идризово, преку 
обезбедување на редовно вработување на потребниот медицински 
персонал, како и обезбедување на медицинска доверливост при 
лекувањето на лицата лишени од слобода; 

11. Да се преземат мерки за обезбедување квалитетна и разновидна 
исхрана за притворените и осудените лица, која количествено ќе ги 
задоволува потребите и ќе ја исполнува енергетската вредност на 
оброците пропишана со закон; 

12. Заради ефективен процес на ресоцијализација и со цел реинтеграција 
на оваа категорија лица во општеството да се преземат мерки за 
востановување на програми за стручно оспособување и работно 
ангажирање на осуденичката популација, 

13. Обезбедување услови за непречено остварување на основното и 
средното образование на осудените лица согласно законот, преку 
взаемна координација на Управата за извршување на санкциите и 
Министерството за образование.

6.4.  ПРЕПОРАКИ ЗА УСТАНОВИ И ОСТАНАТИ МЕСТА 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

1. Министерството за труд и социјална политика да преземе мерки 
за надзор во установите за сместување и грижа на деца/лица со 
посебни потреби, стари лица во насока на проценка на сместувачките 
капацитети на установите заради спречување на можно нехумано 
или понижувачко постапување или казнување; 

2. Подобрување на условите за сместување, како и одржување на 
хигиената во Заводот за рехабилитација на деца и младинци- Скопје; 

3. Зголемување и обезбедување на потребните човечки ресурси и 
материјално-технички услови во Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци- Скопје, зајакнување на грижата на овие лица 
и обезбедување навремена здравствена нега и терапија, како и 
огранизирање на културно-социолошки активности; 
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4. Подобрување на процесот на образование, набавување  повеќе 
надгледни средства во училниците и отворање на кабинет за 
индивидуален рехабилитациски-корективен третман на децата/
лицата со посебни потреби, за да се создадат услови дефектологот 
индивидуално да работи со секој корисник; 

5. Да се преземат мерки за работно оспособување на корисниците од 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци- Скопје, а процесот 
на оспособување да се поврзе со реалното стопанство, како и со 
друштвата кои вработуваат лица со интелектуална попреченост;

6. Во домовите за стари лица да се обезбедат соодветни услови за 
сместување, со кои ќе се овозможи хуман третман и почитување 
на човековото достоинство, со посебна грижа на неподвижните 
корисници; 

7. Обезбедување на соодветен и доволен број на персонал во домовите за 
стари лица согласно предвидените стандарди, а особено медицински 
сестри, геренто домаќинки и хигиеничари;

8. Засилен медицински надзор и контрола од лекарот врз неподвижните 
корисници, како и утврдување на неделни посети (домашна визита) 
согласно потребите на корисниците;

9. Да се преземат мерки за подобрување на хигиената во просториите 
за сместување на стари лица, трпезариите, особено кујните, како 
и мерки за редовно одржување на општата и личната хигиена на 
корисниците; 

10. Во ЈУ за згрижување деца исклучиво да се упатуваат и згрижуваат 
малолетни лица со воспитно- социјални проблеми и нарушено 
поведение, односно да се престане со праксата да се упатуваат 
сторители на кривични дела или деца сторители на дејствија кои 
во законот се предвидени како кривични дела, со цел спречување 
на можноста од негативно влијание и ширење на криминогена 
инфекција; 

11. Kонтинуирано одржување и реновирање на сместувачките капацитети 
и на заедничките простории, согласно потребите на децата во 
Jавните установи, а во насока на нивно успешно воспитување и 
превоспитување;

12. Поголема соработка со Центрите за социјална работа во спроведување 
на активностите за подготовка на детето/лицето упатено во 
установата, почести и редовни средби со стручниот тим и корисникот, 
со цел следење и навремено интервенирање на надлежните;

13. За случаите на физичко насилство меѓу децата и случаи на 
самоповредување во јавните установи за згрижување на деца да 
се води посебен регистар/книга и да се почитуваат протоколите за 
превенција и спречување на насилство меѓу децата; 

14. Проактивен пристап на персоналот во установите за згрижување на 
деца, со засилена грижа, надзор и обезбедување на дополнителни 
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активности кои позитивно ќе влијаат на воспитно–образовниот и 
корективниот процес на децата/малолетните лица; 

15. Да се преземат мерки за обезбедување на услови за редовно 
образование (основно и средно) во јавните установи за згрижување, 
како и мерки детето сместено во установата да се стимулира за 
редовно посетување на наставата.

 

6.5. ПРЕПОРАКИ ЗА УСТАНОВИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ,  МИГРАНТИ/БЕГАЛЦИ И 
БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ

1. Да се изврши дислокација, односно обезбедување нов објект за 
Прифатниот центар за странци што ќе ги задоволува меѓународните 
и домашните стандарди;

2. Да се овозможи пристап до постапката за признавање на правото на 
азил  и до заштитните механизми кои треба да вклучуваат пристап до 
бранител, лекарски преглед, право на преведувач, како и можност 
за контакт со семејството и со претставници од дипломатско- 
конзуларните претставништва; 

3. Да не се задржуваат странците во Центарот заради нивно 
обезбедување како сведоци во постапки спрема трети лица и да се 
почитуваат законските рокови за задржување на странец со илегален 
влез во земјата; 

4. Да се обезбеди сеопфатна правна помош на лицата сместени во 
Прифатниот центар за странци и целосно информирање на илегалните 
мигранти за текот на постапката, за нивните права на јазикот што го 
говорат или разбираат;

5. Да се обезбедат соодветни услови за престој и исхрана во Прифатниот 
центар, согласно меѓународните и домашни стандарди и да се почитува 
правото на странските лица за прошетка на свеж воздух, а за децата и 
жените да се обезбедат алтернативни начини за сместување;

6. Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци да 
биде уредено правото на поднесување на поплаки од странците на 
јазик кој го говорат или разбираат, а во насока на остварување на 
нивните права;

7. Привремените транзитни центри да се прилагодат и оспособат за 
прифат и сместување на мигранти/бегалци за долготраен престој;

8. Изготвување на стандардни оперативни процедури за постапување 
со мигрантите/бегалците со точно и јасно определување на 
надлежностите на секој орган;



www. ombudsman.mk

92 Годишен извештај 2015

9. Во привремените транзитни центри да се создадат услови за посебна 
грижа и третман на ранливите категории лица, особено за децата и 
жените, старите и инвалидизираните лица; 

10. Да се обезбеди соодветна исхрана, вклучително топли оброци 
и напитоци за мигрантите/бегалците, облека прилагодена на 
временските услови, како и хигиенски средства и друг прибор за 
одржување на хигиената;

11. Навремена и соодветна медицинска заштита на мигрантите/бегалците 
со особена грижа за ранливите категории и лицата жртви на тортура, 
сексуални злоставувања, како и обезбедување на соодветни и други 
форми на заштита од психолошко или психичко злоставување; 

12. Поголема ангажираност на Министерството за труд и социјална 
политика за навремено поставување на старател на непридружувани 
малолетни странци и нивна континуирана комуникација, во насока 
на заштита и остварување на најдобриот интерес на детето, како 
и развивање на посебни програми за работа со деца, согласно 
Конвенцијата за правата на детето;

13. Доследно почитување на законскиот рок за издавање на потврда 
за барател на право на азил од страна на надлежното одделение 
при Министерството за внатрешни работи, како и навремено 
обезбедување на идентификациона исправа согласно Законот за 
азил и привремена заштита; 

14. Да се обезбедат специјализирани и соодветни обуки за вработените 
во Центарот за странци и Центарот за баратели на азил во насока 
на нивна едукација за човековите слободи и права, како и за 
постапување со жртви од тортура, трауматизирани лица, жени, деца 
и други ранливи групи, согласно меѓународните стандарди.
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Анекс 1:  Преглед на посети на Националниот превентивен механизам во 
2015 година

Датум Место Активност Учесници Организатор

27.03.2015 Скопје НПМ последователна 
посета – ПС Гази Баба НПМ НПМ

02.04.2015 Скопје 
НПМ вонредна посета на 
Прифатен центар за 
странци 

НПМ НПМ

03.04.2015 Скопје НПМ редовна посета –
Притвор Скопе

НПМ во соработка со надворешен 
соработник од Здружението на 
психијатри на РМ

НПМ

14.04.2015 Скопје
НПМ последователа посета 
– Aрестантско одделение 
при КПД Идризово

НПМ во соработка со надворешен 
соработник од Здружението на 
медицински сестри, акушери и 
техничари на РМ

НПМ

24.04.2015 Скопје НПМ редовна посета –
Затвор Скопје

НПМ во соработка со надворешни 
соработници од Здружението на 
психијатри, Здружението по судска 
медицина, и Здружението за 
кривично право и криминологија.

НПМ

06.05.2015 Скопје
НПМ вонредни посети – ПС 
Гази Баба, ПС Кисела Вода, 
ПС Центар, ПС Карпош 

НПМ НПМ

15.05.2015 Тетово НПМ вонредна посета на 
Затвор Тетово 

НПМ во соработка со надворешните 
соработници од Здружението на 
психијатри и Здружението по судска 
медицина

НПМ

03.06.2015 Кочани НПМ последователна 
посета – ПС Кочани

НПМ во соработка со Македонското 
здружение на млади правници НПМ

23.06.2015 Скопје
НПМ посета на Центар за 
баратели на азил -
Визбегово

НПМ во соработка со надворешен 
соработник од Македонското 
здружение на млади правници и 
двајца претставници на Австрискиот 
омбудсман

НПМ 

14.09.2015 Табановце
НПМ посета на Привремен 
транзитен центар 
„Табановце“

НПМ во соработка со претставници 
на УНХЦР НПМ 

15.09.2015 Гевгелија НПМ посета на Привремен 
транзитен центар „Винојуг“

НПМ во соработка со претставници 
на УНХЦР НПМ

16.09.2015 Прилеп НПМ последователна 
посета – ПС Прилеп

НПМ во соработка со Македонското 
здружение на млади правници НПМ

21.09.2015 Неготино НПМ редовна посета – ПС 
Неготино

НПМ во соработка со Македонското 
здружение на млади правници НПМ

23.09.2015 Скопје 

НПМ редовна посета на ЈУ 
за згрижување деца со 
воспитно социјални 
проблеми-Скопје

НПМ заедно со членови на НПМ од 
Австрија и во соработка со 
Здружението на социјални работници 
на Град Скопје и Комората на 
психолози на Република Македонија.

НПМ

23.09.2015 Скопје 

НПМ редовна посета на ЈУ 
за згрижување, 
воспитување и 
образование на деца и 
младинци „Ранка 
Милановиќ“„ Скопје

НПМ заедно со членови на НПМ од 
Австрија и во соработка со 
Здружението на социјални работници 
на Град Скопје и Комората на 
психолози на Република Македонија.

НПМ
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Датум Место Активност Учесници Организатор

04.11.2015 Скопје

НПМ посета на ЈЗУ 
Геронтолошки завод „13 
Ноември“- Скопје, - Оддел 
„Мајка Тереза“ во 
Злокуќани

НПМ во соработка со претставници 
на Националниот превентивен 
механизам на Австрија и надворешен 
соработник од Здружението на 
медицински сестри

НПМ

17.11.2015 Скопје
НПМ посета на ЈУ Завод за 
рехабилитација на деца и 
младинци Скопје

НПМ во соработка со претставници 
на Националниот превентивен 
механизам на Австрија и надворешен 
соработник од Здружението на 
дефектолози

НПМ

17.11.2015 Гевгелија НПМ посета на Привремен 
транзитен центар „Винојуг“

НП-НПМ заедно со вршител на 
должност Омбудсман во Р.Грција НПМ

17.11.2015 Гевгелија НПМ посета на Привремен 
транзитен центар „Винојуг“

НП-НПМ заедно со Омбудсманот на 
Австрија и шефот на Канцеларијата 
на УНХЦР

НПМ

07.12.2015 Табановце 
и Р.Србија

НПМ посета на Привремен 
транзитен центар 
„Табановце“ и кампови во 
Р.Србија

НП-НПМ заедно со Заштитникот на 
граѓаните на Р. Србија НПМ 

10.12.2015 Гевгелија НПМ посета на Привремен 
транзитен центар „Винојуг“

НП-НПМ заедно со Омбудсманот за 
деца на Холандија и претседавач со 
Европската мрежа на омбудсмани за 
деца- ЕНОК и со претставници на 
СОС детското село на Македонија и 
СОС детско село на Холандија

НПМ

10.12.2015 Табановце
НПМ посета на Привремен 
транзитен центар 
„Табановце“

НПМ НПМ 
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Анекс 2: Листа на надворешни соработници

1. проф. д-р Верка Стаменкова Трајкова, Комора на психолози;
2. доц. д-р Иван Трајков, Комора на психолози;
3. м-р Александра Цонева, Здружение на социјални работници на Град Скопје;
4. д-р Владимир Илиевски, Здружение на социјални работници на Град Скопје;
5. Горан Петрушев, Здружение на дефектолози;
6. Велка Лукиќ, Здружение на медицински сестри, техничари и акушери на 

Република Македонија;
7. д-р Стојан Бајрактаров, Здружение на психијатри на Република Македонија;
8. д-р Верица Поповска, Здружение по судска медицина при македонско лекарско 

друштво;
9. асс. д-р Горан Павловски, Здружение по судска медицина при македонско 

лекарско друштво;
10. д-р Александра Груевска Дракулевска, Здружение за кривично право и 

криминологија на Република Македонија
11. Мартина Смилевска, Македонско здружение на млади правници;
12. Ирена Здравкова, Македонско здружение на млади правници;
13. Светлана Ќосева, Македонско здружение на млади правници;
14. Назиф Авди, Македонско здружение на млади правници.


