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Почитувани, 

Шестиот по ред годишен извештај е резултат на 
континуираната посветеност на Народниот правобранител-
Национален превентивен механизам (НПМ) во борбата 
против тортурата и другото сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување во местата на 
лишување и органичување на слободата на движење.

Овој извештај содржи анализа на состојбите, 
констатациите и препораките за надминување на утврдените 
негативни состојби во местата на лишување и ограничување 
на слободата на движење, коишто беа посетени од страна на 
НПМ во текот на 2016 година.

Проширувањето на соработката со меѓународните организации, професионалните 
здруженија и невладиниот сектор, како и ангажирањето надворешни соработници – 
експерти од различни области при вршењето на превентивните посети, обезбедија 
мултидисциплинарен пристап во работата на НПМ и на активностите преземени во 
насока на идентификување можни ризици од тортура и другото сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување.

Повторно ќе го истакнам повеќегодишниот проблем со кадровската екипираност на 
Националниот превентивен механизам, поради недавањето согласност за вработувања 
од страна на Владата на РМ и Министерството за финансии. И покрај ваквите проблеми, 
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам успеа целосно да ја 
реализира предвидената програма за работа, пред се, како резулатат на претходно 
потпишаниот Меморандум за соработка со Канцеларијата на Високиот комесаријат за 
бегалци во Скопје (УНХЦР), во чии рамки беа времено ангажирани повеќе лица заради 
зајакнување на капацитетите на НПМ одделението.

Во оваа смисла, Народниот правобранител – Национален превентивен механизам 
во текот на 2016 година спроведе над 50 превентивни посети, со фокус на местата каде 
што се врши лишување, односно ограничување на слободата на движење на бегалците/
мигрантите.

Сепак, морам да нагласам дека за непречено остварување на мандатот на 
Националниот превентивем механизам неопходни се кадровски, материјални и 
финансиски средства обезбедени со Буџетот на РМ, а државата не смее да дозволи 
работата на овој тим да зависи од донации, како што во моментот функционира. 

                                                                        Народен правобранител 
                                                                                  Иџет Мемети
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ОВЛАСТУВАЊА И АКТИВНОСТИ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН 

МЕХАНИЗАМ 1
Овластувања и мандат на Националниот 
превентивен механизам

Со ратификувањето на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура 
и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување, во 2008-та 
година, во Република Македонија се воспостави Националниот превентивен механизам 
во рамките на Народниот правобранител, а со тоа се презеде обврската за почитување 
на заложбите на Обединетите Нации за борба против тортурата и нулта толеранција во 
случај на нејзино постоење.

Согласно Законот за народниот правобранител, покрај останатите надлежности, 
Народниот правобранител има овластување да ги следи состојбите на почитувањето 
и заштитата на уставните и законските права на лицата во органите, организациите и 
установите во кои слободата на движење е ограничена, да презема активности согласно 
со закон и меѓународни договори ратификувани согласно со Уставот на Република 
Македонија.

Во рамки на законски предвидените надлежности, основна задача и цел на 
Националниот превентивен механизам е да идентификува ризици од тортура и друг 
вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување, како и да дава препораки до 
релевантните институции заради подобрување на третманот и условите за лицата лишени 
од слобода, а воедно и спречување, односно превенирање на тортура и друг вид на 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување.

Согласно Правилникот за начинот на вршење на превенција од тортура и друг вид 
на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, донесен од страна 
на Народниот правобранител, тимот на Националниот превентивен механизам има 
овластување за непречен пристап до сите места на лишување од слобода и нивните 
објекти, пристап до сите информации што се однесуваат на бројот на лица лишени од 
слобода, како и до бројот на места и нивни локации, пристап до сите информации кои 
се однесуваат на постапувањето со лицата, како и на условите на нивното лишување од 
слобода. 

Притоа, Националниот превентивен механизам има овластување и можност за 
разговор без надзор 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 Националниот 
превентивен механизам смета дека може да даде релевантни информации.
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Националниот превентивен механизам функционира како посебна издвоена 
организациска единица во состав на Народниот правобранител, чија основна задача е 
превенцијата од тортура и друг вид на сурово, нечовечко и понижувачко постапување 
или казнување. Проблемите со кадровската екипираност на Националниот превентивен 
механизам што го следеа во претходните години, продолжија и во текот на извештајната 
година.

Имено, веќе две години Република Македонија нема Национален превентивен 
механизам (НПМ), затоа што и покрај упорните барања на Народниот правобранител за 
пополнување на упразнетите работни места во НПМ одделението, Владата и Министерството 
за финансии континуирано доставуваат негативни мислења со несериозни образложенија, 
повикувајќи се на Заклучок донесен во 2009 година, со кој Владата забранила вработувања 
во јавниот сектор.

Во оваа смисла, на почетокот на годината работата на Националниот превентивен 
механизам ја извршуваше само едно вработено лице и тоа од одделението за заштита, со 
оглед дека единственото трајно вработено лице во одделението на НПМ, во текот на целата 
година беше на долготрајно породилно отсуство. Во месец мај, како резултат на претходно 
потпишаниот Меморандум за соработка со Канцеларијата на високиот комесаријат за 
бегалци во Скопје (УНХЦР), во рамки на Националниот превентивен механизам беа времено 
ангижирани две лица заради спроведување на проектот „Подобрување на системот на 
правна заштита во врска со азил“, а воедно со договор за времено вработување до крајот 
на годината, беше ангажирано уште едено лице. 

Имајќи предвид дека за остварување на функцијата на ова тело се потребни кадровски, 
материјални и финансиски средства обезбедени со Буџетот, ставот на Народниот 
правобранител е дека државата не смее да дозволи Националниот превентивен механизам 
во рамките на Народниот правобранител да работи од донации, како што во моментот 
функционира. 

Во извештајната година НПМ располагаше со буџет со кој беа опфатени средствата 
за надворешните соработници, односно експерти од различни профили овозможувајќи 
мултидисциплинарен пристап при спроведувањето на превентивните посети, како и 
трошоците за објавување и дистрибуирање на годишниот извештај на НПМ. Сепак, мора 
да се нагласи дека добиените средства не се доволни за целосно исполнување на мандатот 
на НПМ, кој покрај превентивните посети во местата на лишување од слобода треба да 
биде активно вклучен во промотивните, едукативните и меѓународните активности. Во 
оваа смисла и трошоците за најголемиот дел од активностите поврзани со испитување 
на условите и треманот на бегалците/мигрантите во местата на нивно сместување и 
задржување беа покриени со средства обезбедени од страна на Канцеларијата на високиот 
комесаријат за бегалци во Скопје (УНХЦР).

Организациска поставеност и буџет на 
Националниот превентивен механизам

Во насока на успешно спроведување на своите овластувања, при спроведувањето на 
превентивните посети Националниот превентивен механизам користи и технички помагала 
со цел утврдување и меморирање на условите во кои престојуваат лицата лишени од 
слобода.
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Согласно членот 31-б став 2 од Законот за народниот правобранител, сите раководни 
службеници и овластени службени лица во органите, организациите и установите во кои 
лицата се лишуваат од слобода, се должни на Народниот Правобранител – Национален 
превентивен механизам да му овозможат непречен пристап до сите документи и 
информации кои се однесуваат на лицата лишени од слобода, како и непречен пристап до 
местата на лишување од слобода и нивните објекти.

Истовремено, раководните службени лица и овластените службени лица во органите, 
организациите и установите во кои лицата се лишуваат од слобода, се должни да ги  
испитаат укажувањата и препораките на Народниот Правобранител – Национален 
превентивен механизам и да го известат најдоцна во рок од 30 дена почитувајќи го 
законски предвидениот рок, од денот на приемот на посебниот извештај за можните 
мерки на примена и за насоките на дејствување и постапување.

Националниот превентивен механизам констатира дека во однос на доставените 
посебни извештаи до надлежните органи и институции, најголемиот дел од одговорите ги 
доби надвор од законски предвидениот рок од 30 дена. Токму од таа причина, Народниот 
правобранител интервенираше со писмени ургенции за доставување на одговор од 
надлежните органи и институции. Сепак и покрај упатените ургенции дел од надлежните 
органи, институции и управи на установи не доставиа одговор во однос на посебните 
извештаи и дадените препораки од страна на Националниот превентивен механизам.

Во 2016 година, при спроведените редовни и последователни посети, тимот на НПМ 
продолжи со добра 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.

Националниот превентивен механизам оствари непречени средби и разговори 
со голем број лица лишени од слобода по сопствен избор, без надзор и присуство на 
службени лица. На тимот на Националниот превентивен механизам во ниту еден момент 
не му беше ограничен просторот на движење, ниту пак слободата на избор на лица за 
разговор. 

Соработка со органите и институциите

Народниот Правобранител – Национален превентивен механизам во текот на 2016 
година, поднесе Иницијатива за измени на Законот за азил и привремена заштата со 
Предлог - закон за измени на Законот за азил и привремена заштата врз основа на член 
71 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 30 став 1 од Законот за народниот 
правобранител. 

Иницијативата беше поднесена заедно со Македонското здружение на млади 
правници, Хелсиншкиот Комитет за човекови права на РМ. Здружението на граѓани 
„Легис“ и Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе „Отворена Порта - 
Ла Страда“. 

Целта на поднесената иницијатива е усогласување на македонското законодавство 
со европските директиви и принципите на меѓународното бегалско право, особено со 
Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Протоколот кон неа од 1967 
година.

Иницијативи и мислења
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Законот за азил и привремена заштита ги уредува условите и постапката за добивање 
и престанок на право на азил на странец или лице без државјанство кој бара признавање 
право на азил во Република Македонија, како и правата и должностите на барателите и 
лицaта на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија.

Според оцена на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам со 
последните измените и дополнувања на Законот за азил и привремена заштита од април 
2016 г., законодавецот дополнително го отежна, односно го оневозможи пристапот до 
правото на азил, со воведување на временско ограничување на принципот на семејното 
обединување, а се востанови и институтот „Безбедна трета земја, држава членка на 
Европската Унија, држава членка на Северноатланската договорна организација (НАТО) 
или држава членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА)“, со што се 
воспостави правен основ, лицето коешто пристигнува на територијата на Република 
Македонија од овие земји, да биде вратено без да му се даде можност да докаже дека 
третата земја не е безбедна за него, со оглед на неговите лични околности.

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам констатира дека 
ваквото временско ограничување на принципот на семејното обединување на членовите на 
потесното семејство на признаен бегалец или лице под субсидијарна заштита е спротивно 
на европските легислативни решенија и е директно противречно на ЕУ Директивата за 
правото на семејно обединување 2003/86/EC, која што во членот 12 став 2 јасно истакнува 
дека државите нема временски да го ограничат семејното обединување на признаени 
бегалци, односно нема да бараат лицето со признаено право на азил да престојува во 
државата одреден период пред да може да се обедени со членовите на своето семејство.

Од друга страна, со востановувањето на институтот „Безбедна трета земја, држава 
членка на Европската Унија, држава членка на Северноатланската договорна организација 
(НАТО) или држава членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА)“, на 
барателот не му се дава јасна можност да ја оспори примената на институтот безбедна 
трета земја и да докаже дека третата земја не е безбедна за него со оглед на неговите 
лични околности, кое нешто директно противречи на членот 39 став 3 од ЕУ Директивата 
2013/32/ЕU, кој изрично предвидува дека барателот треба да има можност да ја оспори 
примената и да да ги истакне причините зошто земјата не е безбедна за него лично.

Секторот за правни работи при Министерството за внатрешни работи по однос на вака 
поднесената иницијатива истакна дека предложените решенија во доставениот предлог 
закон ќе бидат земени предвид при изготвувањето на новите измени и дополнувања на 
Законот коишто ќе бидат доставени на мислење и до Европската комисија во Брисел.

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, во текот на 2016-
тата година спроведе низа активности во насока на соработка на меѓународен план. 

На почетокот на 2016-тата година, заедно со Омбудсманот на Република Албанија, 
Омбудсманот на Кралството Шпанија, и советникот на Асоцијацијата на омбудсмани на 
медитеранот АОМ, изврши посета на Привремениот транзитен центар за мигранти/бегалци 
Табановце, на границата со Република Србија, заради согледување на состојбите со 
мигрантите/бегалците. 

Меѓународни активности и соработка со 
меѓународни тела за превенција од тортура 
и друго сурово, нехумано или понижувачко 
постапување или казнување 



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

16

Афирмирајќи ја заедничката одговорност на Омбудсман институциите во регионот, во 
февруари 2016 година, Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, 
учествуваше на состанокот во Солун, Република Грција, каде што беше усвоен Акциски план 
чиј примарен фокус се заеднички активности и дејствување на Омбудсман институциите 
во областа на заштита и промоција на правата на бегалците/мигрантите. 

Состојбата со мигрантите/бегалците беше во фокусот и на Регионалната конференција 
на тема „Пристап до право на азил и формално/неформално враќање на мигранти/бегалци“, 
која се одржа на 3-4 ноември во Охрид, организирана од Народниот правобранител на 
Република Македонија во соработка со Високиот комесаријат за бегалци – УНХЦР, во 
рамки на проектот „Подобрување на системот за правна заштита во врска со азил“. 

На Конференцијата учествуваа претставници на регионалните Омбудсман институции, 
меѓународни организации, претставници на граѓанскиот сектор, како и претставници на 
државни институции и органи.

На Регионалната конференцијата беше презентиран резултатот од спроведеното 
истражување на темата „Пристап до право на азил“, кое што беше изготвено од страна на 
надворешен експерт, ангажиран од Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам.  

За резултатот од ова спроведено истражување, како и за излагањата и дискусиите 
на сите учесници на Конференција, беше изготвена публикација – „Збирка излагања од 
Регионалната конференција на тема – Пристап до правото на азил и формално/неформално 
враќање на мигрантите/бегалците“.   

Претставниците на Народниот Правобранител – Национален Превентивен Механизам, 
и оваа година активно учествуваа на состаноците на НПМ мрежата на Југоисточна Европа. 
Имено, во ноември беше одржана конференција по повод 10 години од Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата на ОН против тортура и друго сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување (ОПКАТ) во организација на Југоисточната 
Европска мрежа, којашто се одржа во Загреб, Република Хрватска. Додека пак, во 
декември беше одржана конференција во Белград, Република Србија, на тема „Заштита 
на човековите права на бегалците и мигрантите во земјите на Југоисточна Европа – 
превентивен пристап“.

Исто така, Националниот превентивен механизам учествуваше и на Дијалогот на 
Високиот комесаријат за бегалци на тема „Деца во движење“ како и на Состанокот на 
УНХЦР и Омбудсман институции ширум светот кои се одржаа во Женева, Швајцарија. 

Свој придонес и активно учество беше дадено и на конференциите кои се одржа во 
Рабат, Мароко и Париз, Република Франција, а се однесуваа на деца мигранти/бегалци и 
непридржувани деца.

Претставници на НПМ учествуваа на Конференцијата наНПМ мрежата  на Југоисточна 
Европа, на тема „Домови за стари лица/институции за згрижување и деменција – 
стандарди во здравствената заштита и ограничувања на слободата засновани на лекови“ 
организирана од Националниот превентивен механизам во Австрија, како и на состанокот 
наНПМ мрежата на Југоисточна Европа организиран од страна на ОБСЕ/ОДИХР во Виена, 
Република Австрија.

Воедно, претставниците на Националниот превентивен механизам учествуваа и беа 
дел од сите организирани обуки, работилници и конференции на кои беа поканети, а 
кои се одржаа во државата, заедно со државните институции и органи, меѓународни 
организации и претставници на граѓанскиот сектор.
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Со цел јакнење на капацитетите, тимот на Националниот превентивен механизам, во 
текот на месец септември 2016 година посетуваше обука која беше спроведена од страна 
на експерти од различни области и тоа од областа на правните науки, човековите права и 
полицијата, психијатријата и форензиката.

Претставник на Националниот превентивен механизам учествуваше на обука 
за Стандардните оперативни процедури за Прифатниот центар за странци, која под 
покровителство на Меѓународната Организација за Миграции (ИОМ) се одржа на 23 и 24 
август во Велес.

На обуката беа презентирани принципите на кои се темелат Стандардните оперативни 
процедури, коишто имаат за цел операционализација на Законот за странци и Правилникот 
за куќниот ред на Прифатниот центар за странци.

Секторот за азил при одделот за граѓански работи на Министерството за внатрешни 
работи, во Охрид, во текот на месец април организираше семинар за изработка на 
финалната верзија на Стандардните оперативни процедури за постапување со ранливите 
категории на лица-странци, каде учествуваше и претставник на Националниот превентивен 
механизам.

Исто така, претставник на Националниот превентивен механизам учествуваше на 
тренинг на тема Зајакнување на вештините за мониторирање на малолетничките затвори во 
Р.Албанија, Р.Косово и Р.Македонија, организиран од страна на Матра КоПРОЛ, во рамките 
на проектот „Подобрување на затворските услови за реинтеграција на малолетничките 
затвори во Албанија, Косово и Македонија“- поддржан од Холандското министерство за 
надворешни работи.

Во рамките на промотивните активности Националниот превентивен механизам во 
оваа извештајна година во контекст на мигрантската/бегалската криза изработи и две 
брошури. Имено, во едната ги информира бегалците за нивните права и мандатот на 
Народниот правобранител, а другата има за цел да ја подигне свесноста на домицилното 
население во однос на статусот на бегалците, проблемите со кои тие се соочуваат и преку 
силни пораки да ја подигне човечноста, хуманоста и свесноста кај домашното население.

Исто така, Народниот правобранител - Национален превентивен механизам изготви 
брошура за правата на приведените и задржани лица во полициските станици, како и 
збирка на правни прописи за затворските правила и правата на осудените лица.

На Меѓународниот ден за поддршка на жртвите на тортура, Народниот правобранител 
го презентираше годишниот извештај за 2015 година, во кој се систематизирани состојбите 
за условите, третманот и постапувањето со лицата во местата на лишување и ограничување 
на слободата на движење.

Промоција на Националниот превентивен 
механизам и јакнење на капацитетите во делот 
на остварување на правата на лицата лишени од 
слобода

Во текот на извештајната 2016 година, Народниот правобранител преку својата 
веб страница континуирано ја известуваше  јавноста за сите меѓународни и домашни 
активности, за извршените посети, дадените мислења, иницијативи и тоа на следниот 

Транспарентност на работата на Националниот 
превентивен механизам
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По повод Меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура, Народниот 
правобранител-Националн превентивен механизам, на 27.06.2016 година го презентираше 
Годишниот извештај за 2015 година. Подоцна,извештајот беше доставен до Владата на РМ 
Собранието на РМ, надлежните министерства, но и до органите, институциите и установите 
каде се врши лишување или ограничување на слободата на движење, а беше објавен и на 
веб-страницата на Народниот правобранител.

Согласно Факултативниот протокол кон конвенцијата против тортура, Народниот 
правобранител - НПМ го достави Годишниот извештај до Подкомитетот за превенција од 
тортура на Обединетите Нации. Исто така, Извештајот беше доставен и до Европскиот 
комитет за спречување на тортура и друго нечовечко и понижувачко постапување или 
казнување, како и до други меѓународни институции и организации за превенција и 
заштита на човековите права.

Претставување и дистрибуција на Годишниот 
извештај

линк: 
www.ombudsman.mk/MK.nacionalen_preventiven_mehanizam. 
На страницата исто така се објавени и релевантни меѓународни прописи и стандарди, 

како и дел од домашната регилатива од областа на превенцијата и заштитата од тортура.
Податоците на веб страницата се достапни на три јазици (македонски, албански и 

англиски).
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ПОСЕТИ НА ПОЛИЦИСКИТЕ 
СТАНИЦИ И КОНСТАТИРАНИ 

СОСТОЈбИ 2
Во рамките на својот мандат и надлежности, Народниот правобранител – Национален 

превентивен механизам во текот на 2016 година продолжи со спроведување и реализирање 
на обврските што произлезегуваат од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура на Обединетите Нации.

Целта на посетите и мониторирањето на местата каде лицата се лишени од слобода е 
идентификување на можни ризици заради спречување на тортура или друг вид на сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување со лицата лишени од слобода 
или пак со ограничена слобода на движење.

Посетите на полициските станици во тековната година беа спроведени ненајавено, 
во согласност со претходно утврдена и одобрена годишна програма. 

Во текот на 2016 година Националниот превентивен механизам – НПМ спроведе 8 
редовни посети, од нив 7 на полициски станици од општа надлежност (ПС Берово, ПС 
Ресен, ПС Чаир, ПС Тетово, ПС Крива Паланка, ПС Гевгелија и ПС Струга) и 1 посета на 
полициска станица за граничен надзор Франгово. 

Од вкупно 8 спроведени посети, 7 посети беа спроведени во текот на денот, додека 
пак посетата на ПС Берово се спроведе во доцните попладневни и ноќни часови.

Најголемиот дел од посетите тимот на Националниот превентивен механизам ги 
спроведе во соработка со надворешни соработници од здруженија со кои има склучено 
Меморандум за соработка, запознаени со мониторинг методологијата.

Во текот на реализираните посети, тимот на НПМ наиде на ефикасна соработка и 
конструктивен дијалог со службените лица и раководните лица во полициските станици .

На тимот на НПМ му беше овозможен непречен увид во комплетната документација 
која се води во полициските станици, увид во сите простории и материјални капацитети со 
кои располагаат истите, разговори со сите лица по сопствен избор, во целосна доверливост 
без никакво присуство и надзор од службените лица.

Полициските службеници во посетените полициски станици, беа запознаени со 
мандатот и надлежностите и овластувањата на Националниот превентивен механизам. 

Народниот Правобранител - Национален превентивен механизам за констатираните 
состојби по спроведените посети во полициските станици во 2016 година, изготви 
Посебни извештаи со конкретни препораки за подобрување на условите и третманот на 
приведените, задржаните и лицата лишени од слобода.
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На 14.07.2016 година, Националниот превентивен механизам заедно со надворешен 
соработник од Здружението за кривично право и криминологија, спроведе редовна 
ненајавена, ноќна посетата на Полициска станица Берово.

Полициската станица Берово е во рамките на Секторот за внатрешни работи (СВР) 
Штип, и за својата работа одговара пред началникот на СВР Штип, а по соодветни линии 
и пред надлежните сектори во Министерство за внатрешни работи. Во состав на СВР Штип 
постои Надворешна канцеларија (НК) Берово, со надлежност за превенција и откривање 
на криминалитетот. 

Полициската станица се наоѓа во градот Берово и e сместена во зграда од цврста 
градба, изградена 1918 година и доградба од пред десетина години. Влезот на полициската 
станица има пристапна рампа за лица со посебни потреби, изградена пред една година.  

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи, Полициската станица 
Берово е определена како место за задржување на лица лишени од слобода.

Полициска станица од општа надлежност Берово

Посебните извештаи беа доставени до Министерството за внатрешни работи како и 
до командирите на полициските станици во кои е содржана утврдената фактичка состојба 
и констатирани состојби, како и конкретни препораки дадени од страна на Националниот 
превентивен механизам во насока на подобрување на состојбите и третманот во 
полициските станици.

2.1.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Полициската станица Берово не располага со посебна просторија за распит 
и разговор со приведени и лица лишени од слобода, ниту пак со просторија 
за разговор со малолетни лица, како што е предвидено согласно Законот за 
правда на децата. 

Разговорите со приведените и лицата лишени од слобода се вршат во канцеларијата 
на сменоводителот, како и во дел од останатите службени канцеларии.

Простории за задржување

Полициската станица Берово не е опфатена со проектот за реновирање на местата за 
задржување на лица лишени од слобода, кој се спроведува од страна на Министерството 
за внатрешни работи.

Националниот превентивен механизам утврди дека во состав на Полициската станица 
Берово има една просторија за задржување на лица, која се наоѓа во подрумскиот дел.

Просторијата за задржување ги задоволува стандардите за сместување на задржани 
лица од аспект на големината, хигиената и безбедноста. Од извршениот премер 
констатирана е површина од 7м2, а во однос на температурата и влажноста беа измерени 
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Санитарен јазол

вредности од 22°C и 42% R.H., со што сите вредности се во рамките на прифатливите 
минимум меѓународни стандарди во однос на квадратура по осудено лице, температура и 
влажност.

При увидот во просторијата за задржување, НПМ тимот утврди дека истата е опремена 
со 1 чиста и уредна постелнина (за краткотрајни и ноќни задржувања). Во просторијата 
има прицврстени маса и столче, кои се функционални и во уредна состојба.

Од аспект на осветлувањето, просторијата ги задоволува стандардите кои се 
однесуваат на дневна и дополнителна светлина, меѓутоа во просторијата нема вентилатор 
за прочистување на воздухот и вентилацијата се спроведува преку ходникот од подрумскиот 
влез.

НПМ констатира дека во просторијата за задржување нема инсталирано 
посебен систем за повикување, поради што е отежнат контактот на задржаните 
лица со службените лица во случај на ургентна потреба.

Тимот на НПМ при обиколка на Полициската станица Берово не наиде на средства со 
кои може да се врши заплашување, ниту самоповредување.

Во моментот на посетата на ПС Берово немаше задржани лица сместени во просторијата 
за задржување.

2.1.2. Остварување на правата на задржаните лица

НПМ утврди дека правата на лицата лишени од слобода и приведените 
лица се уредно истакнати на неколку места во Полициската станица Берово и 
тоа на влезната врата и во ходникот, меѓутоа не се истакнати во просторијата 
на сменоводителот, ниту пак, во службената просторија во која се вршат 
разговори со приведените и лицата лишени од слобода.

Изготвени се и посебни летоци на повеќе јазици, кои се достапни за лицата се од 
моментот на нивното лишување од слобода.

Сите задржани лица се известуваат за правото на бранител, но според наводите 
на службените лица, ретки се случаите задржаното лице да побара да биде повикан 
бранител од списокот на дежурни адвокати кој го има ПС Берово, или пак да повика свој 
правен застапник.

НПМ утврди дека во случаите кога некое лице има видливи повреди или не се 
чувствува добро и бара да биде прегледано од лекар, се повикува итна медицинска служба 
или лицето се носи во медицинскиот центар за укажување на лекарска помош. 

Во оваа Полициска станица, согласно добиените информации, немало случај на 
самоповредување.

Просторијата за задржување во Полициската станица Берово нема санитарен јазол 
за задржано лице, а во случај на потреба, задржаното лице се спроведува до тоалетот 
на приземје, кој се користи од вработените и од странките кои доаѓаат во Полициската 
станица, со што се повредува правото на приватност и интимност на задржаното лице.

Според тимот на Националниот превентивен механизам, неопходно е приспособување 
на тоалет, кој ќе биде исклучиво наменет за задржаните лица непосредно до просторијата 
за задржување, додека пак, тоалетот на приземјето од Полициската станица да се користи 
само од службените лица.
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2.1.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

При посетата на ПС Берово, 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 неколку досиеја за задржани лица (5 
досиеја по случаен избор).

НПМ утврди пропусти од административен и технички карактер при впишување на 
податоците во постоечките регистри, а пропусти беа констатирани и во електронската 
евиденција.

Вака нотираните технички грешки и пропусти од административен карактер иако 
не може да се дефинираат како непочитување на правата на задржаните лица, сепак 
упатуваат на индиректно оневозможување на користење на предвидените права. Од тие 
причини, а заради поголема прецизност и правилно евидентирање, НПМ препорачува во 
иднина поголема ажурност и внимание при внесувањето на податоци.

Евиденцијата во Полициската станица се води хронолошки, со тоа што при 
запишувањето на часот на преземеното дејствие се врши заокружување до 
најблискиот 5-пет или 10-десет минутен период.

Од записникот за задржано лице, во едно од индивидуалните досиеја, НПМ 
констатира дека на задржаното лице му била укажана лекарска помош, односно истото 
било однесено во Здравствениот дом Берово. Ваквата информација беше наведена на 
крајот од записникот во рубриката „забелешка“, додека во делот од записникот што е 
наменет за правoто, потребата и укажаната лекарска помош, беше нотирано дека лицето 
нема потреба од лекарска помош и недостасуваа податоците за укажаната помош.

Истовремено, Националниот превентивен механизам констатира дека ниту од 
записникот за задржано лице, ниту пак од евиденцијата за задржани лица не може да се 
утврди времето, односно часот кога задржаното лице било однесено во Здравствениот 
дом „Берово“ и му била укажана лекарска помош. 

Ова претставува очигледен пропуст при водењето на евиденциите, со оглед дека и 
во „Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и 
формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата“, има точно предвидени 
правила за начинот на водење на евиденцијата за задржани лица. 

Националниот превентивен механизам немаше можност да изврши увид во 
Евиденцијата за поднесени претставки од граѓани против полициски службеник 
и преземени мерки и во Евиденцијата за употреба на средства за присилба, со 
оглед дека истите се наоѓаат кај командирот на станицата, којшто во моментот 
на посетата не беше присутен во полициската станица.

Согласно стандардните оперативни процедури на Министерството за 
внатрешни работи, на задржаните лица им се обезбедува еден оброк минимум 
за време на нивно задржување (доколку се задржани повеќе од 6 часа), меѓутоа  
НПМ утврди дека истото не се забележува во службена белешка од страна на 
полициските службеници. Полициската станица има на располагање буџет од 1000,00 
денари за оваа намена, кои се чуваат во канцеларијата на сменоводителот. 

Полициската станица Берово нема полициско комби-возило за спровод, а 
ако има потреба за тоа, се користат службени возила.
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2.1.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Берово.

Во оваа смисла, ова се дел од констатираните состојби со соодветни препораки и 
степенот на нивна имплементација од страна на Министерството за внатрешни работи и 
командирот на ПС Берово.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

МВР да обезбеди финансиски средства 
за обезбедување на посебна просторија 
во ПС Берово за вршење разговор со 
приведени лица, како и посебна просторија 
за разговор и задржување на деца согласно 
Законот за правдата на децата.

Препораката ќе биде земена предвид 
согласно финансиските можности 
на МВР, како и законската и 
подзаконската регулатива. 

Во просторијата за задржување да се 
инсталира посебен систем за повикување 
заради остварување контакт на задржаните 
лица со службените лица, во случај на 
ургентна потреба.

Препораката ќе биде земена предвид 
согласно финансиските можности на 
МВР.

Итно да се набави полициско комби-
возило за спроведување на приведените 
лица, бидејќи службените возила кои се 
користат за оваа намена не ги задоволуваат 
безбедносните стандарди.

Препораката која се однесува на 
набавка на полициско комби-возило 
за спроведување на приведените лица 
ќе биде земена предвид, согласно 
финансиските можности на МВР.

Табела бр.1
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Табела бр.2 Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Берово

Препораки Одговор по препорака

Правата на лицата лишени од 
слобода, приведените и задржаните 
лица да бидат уредно истакнати и во 
просторијата за прифат (канцеларијата 
на сменоводителот), како и во делот на 
просторијата за задржување.

Информативни табли за правата на 
лица кои се повикани, приведени или 
задржани во ПС Берово се истакнати 
и во просторијата за прифат, како и во 
делот на просторијата за задржување.

Редовно да се пополнува службена 
белешка за остварување на правото на 
храна/оброк.

Во однос на препораката која се однесува 
за изготвување на службена белешка 
за остварување на правото на храна на 
задржаното лице, Ве известуваме дека 
целосно е имплементирана.

Просториите и документацијата кои 
се од интерес на НПМ мора да бидат 
достапни во секое време; ПС треба 
да изгради механизам со кој ќе се 
обезбеди приод до просторијата каде се 
чуваат одземените предмети, како и до 
соодветните евиденции.

Евиденцијата за употреба на средства за 
присилба ја води помошник-командирот 
за Јавен ред и мир и превенција или во 
зависност од обемот на работа во некои 
ПС заменик-командирот. Канцелариите 
на истите не се воспоставени за 24 
часовна работа, како што е случај со 
дежурната служба.

При водење на евиденцијата, точно 
да се запишува часот и минутите кога 
биле преземени дејствија и активности 
(пр примени телефонски поплаки, 
приведувања, задржувања итн.) заради 
поголема прецизност на податоците 
и информациите содржани во 
официјалните евиденции.

Препораката за прецизно евидентирање 
на часот и минутите на преземените 
дејствија целосно е имплементирана.

Националниот превентивен механизам заедно со надворешен соработник од 
Здружението за кривично право и криминологија, на 15.06.2016 година спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Ресен.

Полициската станица Ресен организациски е во состав на Секторот за внатрешни 
работи (СВР) Битола, што значи дека за својата работа одговара пред началникот на 
СВР Битола, а по соодветни линии и пред надлежните сектори во Министерството за 
внатрешни работи.

Полициска станица од општа надлежност Ресен
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2.2.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Полициската станица Ресен не располага со посебна просторија за распит 
и разговор со приведени и лица лишени од слобода, ниту пак со просторија 
за разговор со малолетни лица, како што е предвидено согласно Законот за 
правда на децата. 

Разговорите со приведените и лицата лишени од слобода се вршат во канцеларијата 
на сменоводителот, како и во дел од останатите службени канцеларии.

Простории за задржување

Националниот превентивен механизам утврди дека во состав на Полициската станица 
Ресен, во подрумскиот дел има 1 реновирана просторија за индивидуално задржување. 
Покрај оваа просторија, во Полициската станица се наоѓаат уште три простории за 
задржување, кои не се реновирани и за кои НПМ доби информации дека не се користат.

Сепак, при увидот во овие простории, тимот на Националниот превентивен 
механизам затекна постелнина на креветите, што претставува индикатор за можноста во 
тие простории да престојувале задржани лица. 

Просторијата за задржување ги задоволува стандардите за сместување на задржани 
лица од аспект на големината, хигиената и безбедноста. Од извршениот премер е 
констатирана површина од 7м2, а во однос на температурата и влажноста беа измерени 
вредности од 20°C и 56% R.H., со што според оцена на НПМ сите вредности се во рамките 
на прифатливите минимум меѓународни стандарди во однос на квадратура по осудено 
лице, температура и влажност.

При увидот во просторијата за задржување, НПМ тимот утврди дека истата е 
опремена со еден кревет за одмор (за краткотрајни и ноќни задржувања), со чиста и 
уредна постелнина и душек. Во просторијата има прицврстени маса и столче, кои се 
функционални и се во уредна состојба.

Со оглед дека Полициската станица е надлежна приоритетно за одржување на Јавниот 
ред и мир (ЈРМ), една од суштинските цели на НПМ беше фокусирана на полициската 
постапка, особено во случаи на полициско приведување, лишување од слобода и 
задржување во полициската станица. Меѓутоа во рамките на посетата беа извршени 
разговори и со службени лица при Надворешната канцеларија (НК) Ресен, што е во состав 
на СВР Битола и има надлежност за превенција и откривање на криминалитетот.

Полициската станица е сместена во зграда од цврста градба, изградена во средината 
на минатиот век, а пред повеќе од десетина години објектот бил проширен со доградба.

Имајќи го предвид фактот дека објектот е од постаро време, НПМ констатира дека 
истиот не е целосно во функција на новите потреби за ефикасно спроведување на 
полициските овластувања.

На влезот на Полициската станица има пристапна рампа за лица со физичка 
попреченост, изградена пред неколку години, која води до управните служби 
кои се во сутеренот, но не и до полициските простории, кои се на катот. 

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи Полициската станица 
Ресен е определена како место за задржување на лица лишени од слобода.
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Природна/дневна светлина се обезбедува преку мало прозорче коешто се наоѓа 
над металната влезна врата во просторијата, но протокот на светлина не е доволен. Во 
просторијата нема дополнително осветлување.

НПМ утврди дека во просторијата постои инсталиран систем за повикување (домофон), 
кој го користат задржаните лица за повикување на чуварите или сменоводителот.

Тимот на НПМ при обиколка на Полициската станица не наиде на средства со кои 
може да се врши заплашување, ниту самоповредување.

Во моментот на спроведување на посетата, во ПС Ресен немаше задржано лице 
сместено во просторијата за задржување, со кое би можело тимот на НПМ да оствари 
разговар. 

Санитарен јазол

Во Полициската станица Ресен нема посебен санитарен јазол за задржани лица, а во 
случај на потреба, задржаното лице се спроведува до тоалетот на приземје, кој се користи 
од вработените и од странките кои доаѓаат во полициската станица, со што се повредува 
правото на приватност и интимност на задржаното лице.

Според тимот на Националниот превентивен механизам, неопходно е приспособување 
на тоалет, непосредно до просторијата за задржување, кој ќе биде исклучиво наменет 
за задржаните лица, додека пак, тоалетот на приземјето од Полициската станица да се 
користи само од службените лица.

2.2.2. Остварување на правата на задржаните лица

НПМ утврди дека Поука за правата и Кодексот на полициската етика се уредно 
истакнати на неколку видливи места во Полициската станица, но не се истакнати во 
останатите простории (канцеларии и простории) каде престојуваат задржаните лица.

Постерите со правата на лицата лишени од слобода и приведените лица се изготвени 
на 3 јазици (македонски, албански и англиски јазик), додека пак, Кодексот на полициската 
етика е изготвен на 7 јазици (македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки и 
англиски јазик).

НПМ беше информиран дека лицата лишени од слобода се известуваат за своите права 
при самото приведување во Полициската станица. Сите задржани лица се информираат 
за можноста за искористување на правото на бранител, а доколку лицето побара да го 
искористи ова право, се повикува  бранител од списокот на дежурни адвокати, или пак, 
му се овозможува да повика свој правен застапник.

За лице кое има видливи повреди или лице кое не се чувствува добро и бара да 
биде прегледано од лекар, се повикува итна медицинска служба или лицето се носи 
во медицинскиот центар за да му се укаже лекарска помош. Во ПС Ресен, согласно 
добиените информации, ретки се случаите за потреба од лекарска помош, а исто така не 
се евидентирани случаи на самоповредување.

Како сериозен проблем, тимот на НПМ го констатира фактот што иако 
според систематизацијата во оваа полициска станица се предвидени четворица 
сменоводители, во моментот се вработени само двајца. Во случаите кога 
сменоводителите не се на должност, а има потреба од задржување на лице, 
истото се спроведува во ПС Битола.

Според оцена на НПМ, ваквата пракса претставува намалување на ефикасното 
постапување на полицијата во оваа Полициска станица и отстапување од начелото за 
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задржување на лицето во најкраток временски рок.
Во ПС Ресен нема посебен буџет за храна наменет за лицата кои се задржуваат 

повеќе од 6 часа, а задржаното лице добива храна ако со себе има пари, ако 
семејството му донесе храна или ако одговорниот полициски службеник даде 
сопствени средства за таа намена.

2.2.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

Постапувајќи во рамките на своите надлежности, во текот на посетата на Полициската 
станица Ресен, Националниот превентивен механизам  изврши увид во евиденцијата 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 неколку досиеја за задржани лица (по случаен избор).

Од увидот во целокупната документација, НПМ утврди дека евиденцијата во оваа 
Полициска станица се води хронолошки, со тоа што при запишувањето на часот на 
преземеното дејствие се врши заокружување до најблискиот 5-пет или 10-десет минутен 
период.

Во повеќе наврати можеше да се забележи дека во уписникот кој се води 
во ПС Ресен покрај мастило, се употребува и молив. Според оцена на НПМ оваа 
пракса треба да запре и евидентирањето на лишувањето од слобода да се 
евидентира само со мастило, за да се спречат можни преправки во евиденцијата.

Исто така, Националниот превентивен механизам констатира неконзистентност на 
податоците во разните регистри коишто би требало да отсликуваат истоветна фактичка 
состојба, што претставува очигледен пропуст при водењето на евиденциите.

Од увид во Регистерот на употреба на средства за присилба, Националниот 
превентивен механизам утврди дека непосредно раководниот полициски службеник 
и по истeкот на повеќе од еден месец се уште се нема произнесено за основаноста, 
оправданоста и правилноста на употребата на средствата за присилба. 

Ваквото одолжување на оценувањето на оправданоста, основаноста и правилноста 
на употребата на средствата за присилба, според НПМ отвора сомнежи за легалитетот и 
легитимитетот на преземените активности од страна на службените лица кои употребиле 
средства за присилба во конкретните случаи, особено ако се има предвид дека од увидот 
во документацијата произлегува дека средства за присилба, во 3 наврати се преземени 
против едно исто лице.

Според „евиденцијата на поднесени претставки од граѓани против полициски 
службеник и преземени мерки“, Националниот превентивен механизам констатира дека 
рубриките што се однесуваат на постапувањето и преземените активности по приемот 
на поплаките се празни и непополнети, поради што беше побарано дополнително 
појаснување од службените лица задолжени за водење на евиденцијата, како и увид во 
предметните досиеја за овие настани. 

Од увидот во поединечните досиеја, НПМ утврди дека поплаките се доставени до 
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на понатамошно одлучување, 
а неевидентирањето на ваквиот факт во евиденцијата претставува очигледен пропуст.

Националниот превентивен механизам како особено загрижувачко го 
потенцира неажурното и непрофесионалното (не)постапување токму на 
Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Имено, и покрај 
тоа што согласно позитивно-правните прописи овој Сектор е надлежен да 
постапува по претставките на граѓаните против полициски службеници и да 
спроведува постапки за оценување на законитоста на постапувањето, до денот 
на посетата немаше преземено никакви мерки и не се доставени одговори на ниту 
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една од претставките, со што веќе се пречекорени и сите рокови предвидени во 
законските и подзаконските акти што го уредуваат постапувањето на Секторот.

Во оваа смисла, согласно Законот за полиција, кога лицето кон кое се применети 
полициски овластувања смета дека се повредени неговите слободи и права има право на 
претставка до Полицијата, а таа е должна да изврши проверка на наводите и во рок од 30 
дена од денот на приемот на претставката, во писмена форма да го извести подносителот 
за преземените мерки.

Истовремено и Правилникот за вршење на работите на Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди на МВР, предвидува дека постапувањето на Секторот 
по конкретна претставка по правило треба да заврши најдоцна во рок од 30 дена, од денот 
на поднесување на претставката. 

2.2.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Ресен.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и командирот на ПС Ресен, по однос на дадените препораки. 

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

МВР да обезбеди финансиски средства за 
обезбедување/прилагодување на посебна 
просторија во ПС Ресен за вршење 
разговор со приведени лица и за разговор 
со малолетни лица.

Препораката ќе биде земена предвид 
согласно финансиските можности на 
МВР, како и законската и подзаконската 
регулатива.

Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди неодложно да 
постапува по претставките на граѓаните 
против полициски службеници и да 
спроведува постапки за оценување 
на законитоста на постапувањето, во 
законски предвидениот рок да презема 
мерки и да доставува одговори по повод 
претставките на граѓаните, согласно 
позитивно-правните прописи.

Одделот за внатрешна контрола, 
криминалистички истраги и 
професионални стандарди сеопфатно 
ги испитува сите претставки против 
полициските службеници и согласно 
роковите утврдени во Законот за 
полиција, Законот за внатрешни работи 
и Законот за постапување по претставки 
и предлози, благовремено ги информира 
граѓаните за исходот од преземените 
мерки.

Табела бр.3
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Ресен

Препораки Одговор по препорака

ПС Ресен да побара од МВР внатрешно 
реорганизирање и дополнителен број 
сменоводители (потребни се најмалку 
уште двајца), со што ќе се обезбеди 
24/7 задоволување на потребата од 
компетентно прифаќање и задржување 
на лица во оваа ПС (досега, во отсуство 
на сменоводител, задржувањето се 
остварува со спроведување на лицето 
во ПС Битола, со што е намалена 
ефикасноста на полицијата за 
задржување на лицето во најкраток 
временски рок).

Барање за реорганизација/промена на 
систематизацијата на ПС од ОН-Ресен, 
односно воведување на два дополнителни 
сменоводитела е испратено до СВР-Битола. 
Имено, на 15.11.2016 г. со посебни акти 
се информирани началникот и заменик- 
началникот на СВР – Битола, како 
надлежни и претпоставени кои би можеле 
да го достават барањето за одлучување до 
соодветните служби во рамките на МВР на 
РМ.

Да се изгради пристапна рампа за 
лицата со физичка попреченост, со 
што ќе се овозможи полесен приод до 
дежурните простории на ПС Ресен.

ПС Ресен како ПС не располага со 
сопствени финансиски средства, односно 
буџет, а сите материјално-технички 
средства и потреби неопходни за нормално 
функционирање на ПС, се добиваат од 
централниот буџет на ниво на СВР-Битола.

Заради поголема прецизност и 
правилно евидентирање на настаните, 
неопходна е поголема ажурност 
при внесувањето на податоци. 
Во уписникот на кривични дела 
податоците да се внесуваат само  со 
мастило, за да се избегне опасноста од 
коригирање.

Уписникот за Кривични дела се води 
во посебно одделение со назив ОКРА 
(аналитичко одделение), кое согласно 
систематизацијата на МВР е самостојно 
во рамките на ПС Ресен и не подлежи на 
контрола од страна на старешинскиот 
кадар на ПС Ресен, туку е под директна 
надлежност на СВР – Битола. Но и покрај 
тоа, на службениците им е даден совет 
согласно препораките на НПМ во иднина 
да внимаваат во поглед на уредно водење 
на наведениот уписник.

ПС Ресен да определи посебен 
буџет за обезбедување храна/
оброк за задржаните лица кои 
престојуваат повеќе од 6 часа, согласно 
Стандардните оперативни процедури 
на МВР..

ПС Ресен како ПС не располага со 
сопствени финансиски средства, односно 
буџет, а сите материјално-технички 
средства и потреби неопходни за нормално 
функционирање на ПС се добиваат од 
централниот буџет на ниво на СВР – 
Битола.

Табела бр.4
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На 06.10.2016 година, тимот на Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Чаир.  

Полициската станица се наоѓа во општината Бутел и е сместена во стар објект, изграден 
1964/65 година. Местоположбата на Полициската станица несоодветствува 
на потребите и намената, со оглед дека се наоѓа на тесна улица којашто е 
неповолна за брзо дејствување, нема обезбедено паркинг за странки, и од три 
страни граничи со семејни куќи, што само по себе упатува и на изложеноста на 
одредени безбедносни ризици.

Оваа полициска станица и покрај тоа што го носи името „ПС Чаир“, не е надлежна 
само за територијата на општината Чаир, туку и за подрачјето на општините Бутел, Шуто 
Оризари и Чучер Сандево. Во рамките на Полициската станица е отворено и Полициско 
одделение во селото Мирковци, на територијата на општина Чучер Сандево.

На влезот од Полициската станица нема изградено пристапна рампа, поради 
што е оневозможен и отежнат пристапот на лицата со физичка попреченост до 
службените простории на станицата.

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи, Полициската станица 
Чаир е определена како место за задржување на лица лишени од слобода.

Полициска станица од општа надлежност Чаир

2.3.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Полициската станица Чаир не располага со посебна просторија за распит, 
ниту пак со просторија за разговор со малолетни лица, како што е предвидено 
согласно Законот за правда на децата, а разговорите со приведените и лицата 
лишени од слобода најчесто се вршат во службените простории на инспекторите 
од Одделението за имотни деликти и малолетничка деликвенција. 

Тимот на Националниот превентивен механизам од извршениот увид во просториите, 
констатира дека во истите не се уредно истакнати правата на лицата лишени од слобода 
и приведените лица.

Простории за задржување

Полициската станица располага со 2 простории за задржување, меѓутоа истите не се 
функционални и се вон употреба подолг временски период. 

Иако Полициската станица Чаир првично со Решение е определена како полициска 
станица која може да врши задржување на лица, сепак со одлука на Министерството за 
внатрешни работи, од август 2012 година во истата не се врши задржување на приведените 
и лицата лишени од слобода, со оглед дека  не ги исполнува условите за задржување 
на лица, што беше нотирано и во претходните извештаи на Националниот превентивен 
механизам (22.07.2011 г. редовна посета, 05.07.2012 г. последователна посета). 

Во случај на потреба од задржување, приведените или лицата лишени од слобода се 
носат во најблиската полициска станица во која се врши задржување и тоа најчесто во 
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Полициските станици Гази Баба и Бит Пазар.
Националниот превентивен механизам од извршениот увид во просториите наменети 

за задржување, нотираше одредени индикатори кои сериозно упатуваа на фактот дека 
овие простории не се користат подолг временски период (на пр. пајажини на влезните 
врати, големо количество на прашина, потешкотии при отворањето на вратите и сл.).

Тимот на Националниот превентивен механизам, во службената просторија на 
сменоводителот забележа наредба потпишана од помошник- командирот на Полициската 
станица, во која  наредува,  во случај да има потреба од задржување на лице, истото да 
не се задржува повеќе од 6 часа во Полициската станица. 

Во таа смисла, доколку никој од инспекторите не работи со задржаното лице, 
задолжен е да провери во која од полициските станици во коишто се врши задржување 
има слободно место и истото да биде спроведено таму, а за тоа да изготви службена 
белешка. Истовремено, во наредбата се предвидува, приведените или лицата лишени од 
слобода донесени во Полициската станица, во ниту еден момент да не се оставаат сами во 
просториите, односно без присуство на службено лице.

Националниот превентивен механизам од увидот во документацијата и евиденцијата 
на лица лишени од слобода и задржани лица, констатира дека сепак за краткотрајни 
задржувања до 6 часа и разговори со лицата лишени од слобода и приведени лица, 
полициските службеници користат дел од службените канцеларии во кои ги обавуваат 
разговорите со овие лица.

Тимот на НПМ изврши увид и во просторијата која е наменета за странски 
државјани – баратели на азил, чиешто реновирање и опремување е извршено 
со донација на Мисија на ОБСЕ во Скопје. НПМ изразува особена загриженост 
поради фактот што на ѕидовите беа забележани испишани македонски имиња 
со кирилично писмо, што упатува на тоа дека во просторијата се вршело 
сместување или задржување и на македонски државјани.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Чаир има само еден тоалет наменет за службените 
лица, а со оглед дека нема посебен тоалет, истиот се користи и од странките, како и од 
лицата лишени од слобода и приведени лица. 

Според Националниот превентивен механизам неопходно е да се изградат посебни 
тоалети за службените лица и за приведените, односно лицата лишени од слобода,кои ќе 
бидат уредени согласно безбедносните принципи за заштита на оваа категорија на лица.

2.3.2. Остварување на правата на задржаните лица

Националниот превентивен механизам утврди дека во ходникот на Полициската 
станица, на видливо место е поставен постер на кој се истакнати правата на приведените 
и задржаните лица на седум јазици, а постер на кој се истакнати правата на повиканите, 
приведените и задржаните лица е истакнат на видливо место и во просторијата на 
сменоводителот, каде што се врши прифатот на лицата лишени од слобода.

На влезот на Полициската станица Чаир е поставено посебно сандаче, во кое 
граѓаните можат да упатат претставки и поплаки против постапувањето на полициските 
службеници, директно до Секторот за внатрешни работи и професионални стандарди.

Тимот на НПМ изврши увид и во просторијата за прием на барателите на азил каде 
е уредно истакнат постер на арапски јазик, на кој се објаснува процесот на поднесување 
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на барање и постапката за признавање на право на азил, со оглед дека во оваа Полициска 
станица дел од странските државјани кои доаѓаат од арапските држави практикуваат да 
поднесуваат барања за признавање на право на азил.

На денот на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам не затекна 
повикани, приведени или лица лишени од слобода во Полициската станица, со кои 
би можело да се разговара околу постапувањето со нив од страна на полициските 
службеници, поради што повеќе информации околу третманот и остварувањето на правата 
на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица беа добиени со увид во 
документацијата што се води во Полициската станица за овие лица.

2.3.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

При посетата на ПС Чаир, 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 неколку досиеја за задржани лица (5 
досиеја по случаен избор).

Од увидот во документацијата содржана во поединечните досиеја, произлегува дека 
податоците во документите соодветствуваат со оние наведени во Регистрите и дека се 
водат хронолошки и уредно. Во папките за задржани лица има потврди за предавање на 
лице, а се наведува и полициската станица каде што е извршено задржувањето.

Националниот превентивен механизам утврди дека во Регистарот за лица лишени 
од слобода и задржани лица, лишувањето од слобода и задржувањето на истите лица 
се запишува во исто време, што е практично невозможно, со оглед дека од моментот на 
лишување од слобода до спроведувањето во полициската станица и задржувањето во 
истата, неопходно е  да измине одреден временски период.

НПМ од увидот во евиденцијата констатира дека лицата лишени од слобода и 
задржаните лица се поучуваат за нивните права, но исто како и во Регистарот за приведени 
лица, не се наведува евиденцискиот број на актот со кој лицето е поучено за своите права.

При извршениот паралелен увид во евиденцијата, тимот на Националниот 
превентивен механизам во еден од случаите констатираше несоодветност на 
податоците во однос на датумот на употребено средство за присилба. Имено, 
НПМ нотира дека во Регистарот за употреба на средства за присилба, како 
датум кога било употребено средство за присилба е наведен 10.06.2016 година, 
додека во Регистарот за дневни настани како датум на употреба на средство за 
присилба е наведен 10.08.2016 година.

Ваквиот пропуст претставува очигледна техничка грешка, поради што тимот на 
Националниот превентивен механизам препорачува поголема внимателност и ажурност 
при водењето на евиденциите, се со цел истите да соодветствуваат и дословно да ја 
отсликуваат фактичката состојба.

2.3.4. Препораки и 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, како и до командирот на Полициската станица Чаир.

Во оваа смисла, ова се дел од констатираните состојби со соодветни препораки и 
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одговорите на Министерството за внатрешни работи и на командирот на ПС Чаир, во 
однос на дадените препораки. 

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат конкретни мерки за 
определување на соодветна локација и 
изградба на нова цврста градба во која ќе 
биде сместена ПС Чаир.

Оваа препорака ќе биде земена предвид 
согласно финансиските можности на 
МВР, како и законската и подзаконската 
регулатива.

До конечно дислоцирање на објектот 
во којшто е сместена ПС Чаир, да 
се обезбедат средства за изградба 
на пристапна рампа до службените 
простории за лицата со физичка 
попреченост.

МВР, ќе ја земе предвид препораката 
и ќе постапи согласно финансиските 
можности, како и во согласност со 
законската и подзаконската регулатива.

Табела бр.5

Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Чаир

Препораки Одговор по препорака

Да се приспособи посебна просторија 
за разговор со приведени, лица лишени 
од слобода и задржани лица.

ПС Чаир не располага со дополнителна 
просторна можност за таа намена, за што 
е изготвена Проблемска информација до 
СВР- Скопје, со барање за финансиско 
одобрување за пренамена на канцеларијата 
за прифат во просторија за разговор со 
приведени, лица лишени од слобода и 
задржани лица, а воедно да се искористи и 
за прием на баратели на азил.

Посебно определената просторија за 
баратели на азил да се користи согласно 
нејзината намена и во истата да не се 
врши задржување на други лица.

ПС Чаир се обрати до СВР – Скопје 
со Проблемска информација и барање 
просторијата за баратели на азил да се 
пренамени во канцеларија на Сменоводител 
– прифат, со оглед на малиот број баратели 
на азил во текот на годината.

Табела бр.6
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Чаир

Препораки Одговор по препорака

Да се води поголема ажурност при 
водење на официјалните евиденции 
и целосно внесување на податоците, 
согласно насоките од Правилникот 
за содржината и начинот на водење 
на евиденциите на полицијата и 
формата и содржината на образецот на 
евиденциите на полицијата.

Одржан е работен состанок со вработените 
во ПС-ОН Чаир задолжени за водење 
и контрола на евиденции и дадено им е 
усно укажување за поголема ажурност и 
прецизност при водење на евиденцијата 
согласно Правилникот за содржината и 
начинот на водење на евиденциите на 
полицијата и формата и содржината на 
образецот на евиденциите на полицијата.

На 25.11.2016 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Тетово, заедно со претставник од 
Македонското здружение на млади правници и претставник на Здружението за кривично 
право и криминологија на Република Македонија, во својство на надворешен соработник.

Полициската станица Тетово, организациски е во рамките на Секторот за внатрешни 
работи (СВР) Тетово, и за својата работа одговара пред началникот на СВР Тетово, а по 
соодветни линии и пред надлежните сектори во Министерство за внатрешни работи.

Полициската станица е лоцирана во центарот на градот Тетово и е сместена во 
реновирана зграда од цврста градба, во која во посебни простории, функционира и 
Секторот за внатрешни работи на Тетово (СВР Тетово).  

Влезот на полициската станица има рампа за лица со физичка попреченост, 
со што се овозможува пристап до полициската станица, меѓутоа рампата нема 
соодветна ограда за заштита и придржување, со што се загрозува безбедноста 
на лицата кои ја користат, имајќи предвид дека рампата завршува директно во 
стаклената врата на Полициската станица Тетово.

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи, Полициската станица  
Тетово  е определена како место за задржување на лица лишени од слобода.

Полициска станица од општа надлежност Тетово

2.4.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Полициската станица Тетово располага со две простории за распит и разговор со 
лица лишени од слобода и приведени лица, кои се наоѓаат во подрумскиот дел веднаш во 
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продолжение на ходникот, непосредно до просториите за задржување.
Особено забележливи беа заштитните мерки преземени во овие простории каде 

столчињата и масите се прицврстени за подот и истите не можат да бидат злоупотребени 
во насока на повредување или самоповредување. 

Сепак, како и при посетата во 2011 година, така и овој пат, НПМ констатира 
дека овие 2 простории не се опремени со компјутери и останата техничка опрема, 
па според тоа и понатаму разговорите и испитувањето на лицата се вршат во 
службените канцеларии на инспекторите на погорните катови од зградата. 

Полициската станица Тетово нема посебна просторија за разговор или 
задржување на малолетни лица како што е предвидено во Законот за правда 
за децата. 

НПМ смета дека со самиoт факт што разговорите со децата се вршат  во 
канцеларијата на инспекторот за малолетничка деликвенција, која е сместена 
на најгорниот 4 кат во зградата и истата не е соодветно уредена за разговор со 
деца, се создава дополнително трауматизирање на детето.

Токму поради тоа, а имајќи го предвид најдобриот интерес на детето, НПМ препорачува 
адаптирање на некоја од просториите на приземјето на Полициската станица во посебна 
просторија за разговор со деца и малолетни лица.

Простории за задржување

Полициската станица Тетово е опфатена со проектот за реновирање на местата на 
задржување на лица лишени од слобода, кој се спроведува од страна на Министерството 
за внатрешни работи, финансиски поддржан од Европската комисија. 

Националниот превентивен механизам утврди дека во склоп на Полициската станица 
има 3 нови простории за задржување, од кои 2 индивидуални и една колективна со 2 
кревета.

Од извршениот премер, во просториите се констатирани: површина од 13,7м2, 
температура од 17°C и влажност 37% R. H., кои се во рамките на предвидените граници 
за меѓународни стандарди и ги исполнуваат условите за сместување и задржување на 
лица во Полициската станица. 

При увидот во просториите за задржување, Националниот превентивен механизам 
утврди дека истите се соодветно опремени со чисти и уредни средства за одмор (за 
краткотрајни и ноќни задржувања), кревет, душек, ќебе и чисти перници.

Во однос на осветлувањето, просториите се доволно осветлени и од надворешна 
светлина и со внатрешно осветлување (светилка), а во рамките на просториите 
функционира и посебен систем на централно греење (подно греење) и разладување.

НПМ констатира дека во просториите има инсталиран систем за повикување – 
домофон, кој во моментот на посетата не функционираше. Повикувањето на полициски 
службеник од страна на задржаното лице, доколку има каква било потреба, се одвива на 
начин што лицето пристапува до вратата од просторијата во која е задржано, за да може 
да биде видено/утврдено преку видео   мониторингот, кој функционира само во ходникот 
и до влезната врата од просторијата. 

Тимот на НПМ при обиколка на Полициската станица не наиде на средства со кои 
може да се врши заплашување, ниту самоповредување.

Во моментот на посетата на ПС Тетово немаше задржани лица сместени во 
просторијата за задржување, со кои тимот на НПМ би можел да поразговара за третманот 
и степенот на остварувањето на нивните права.
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Санитарен јазол

Полициската станица Тетово има 2 посебни санитарни јазли, од кои едниот на 
приземскиот дел кој го користат службените лица и странките, додека пак другиот се 
наоѓа во подрумскиот дел, непосредно до просториите за задржување и се користи од 
задржаните лица.

НПМ утврди дека санитарниот јазол во подрумскиот дел е нов и изграден во рамките 
на проектот за реновирање на местата за задржување на лица, од материјали со кои 
лицето не може да се повреди (метална тоалетна школка, метално лавабо и сл.) и во 
истиот хигиената е на задоволително ниво.

2.4.2. Остварување на правата на задржаните лица

НПМ утврди дека освен во просторијата на сменоводителот, во останатите простории 
на Полициската станица не се истакнати информации со Поука за правата, ниту пак е 
истакнат Полицискиот кодекс на етика, и Правилата за пријавување на службено лице 
кое ги пречекорува своите овластувања и несоодветно се однесува на работното место.

Во Полициската станица Тетово е предвиден буџет за храна на лицата кои се 
задржуваат во станицата подолго од шест часа (доколку задржаното лице не располага со 
сопствени средства или доколку нема можност потребата за храна да биде задоволена од 
страна на членовите на неговото семејство). 

Од извршениот увид во поединечните досиеја, како и од Регистарот за евиденција 
на лица лишени од слобода и задржани лица, НПМ констатира дека во случаите кога 
задржаните лица имале потреба од остварување на правото на бранител или пак, на 
правото на лекар, од страна на полициските службеници им било овозможено остварување 
на овие права, што и уредно е запишано во соодветните рубрики од евиденциите. 

2.4.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

Постапувајќи во рамките на своите надлежности, во текот на посетата на Полициската 
станица Тетово, Националниот превентивен механизам  изврши увид во евиденцијата 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 неколку досиеја за задржани лица (по случаен избор).

Од увидот во регистрите за водење евиденција, НПМ утврди дека при 
евидентирањето на настаните се направени  пропусти, кои пак, од друга 
страна, можат да бидат препознаени како можност за намерна манипулација 
со евиденциите.

Имено, во Книгата за дневни настани беа забележани пропусти во насока на 
недостаток на евиденциски броеви, кои би го поврзале тој регистар со Регистерот за 
задржани лица како и со Регистерот за употреба на средства за присилба. 

Од увидот во Регистарот за приведени лица НПМ исто така утврди дека недостасуваат 
податоци за последните настани во врска со приведени лица, што укажува на нередовно 
водење на евиденцијата.

При проверката на Евиденцијата за поднесени претставки од граѓани против 
полициски службенци, Националниот превентивен механизам утврди дека рубриката која 
се однесува на преземени мерки од страна на полициските служби, во сите случаи е 
непополнета.
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Ваквата состојба укажува на 2 можни ситуации: 1) дека ниту една од претставките 
на граѓаните не е основана или пак, 2) во ниту еден од случаите на поднесени претставки 
од граѓани, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди се уште нема 
постапено.

НПМ изврши увид и во папките на поединечните досиеја, при што утврди дека истите 
се водат уредно, документацијата е потполна, при што се евидентира секое преземено 
дејствие, а во пополнувањето и изготвувањето на документацијата е очигледен логичен 
след на настаните.

Сепак, во еден од предметите, Националниот превентивен механизам констатира дека 
иако едно лице било задржано во текот на две работни смени во полициската станица, ист 
полициски службеник бил потпишан и во моментот на приемот на приведеното лице, и во 
моментот кога истото било пуштено.

Ваквиот пропуст укажува и дава сомнеж дека записниците се пополнуваат и се 
потпишуваат во првиот момент кога лицето е приведено/задржано, односно дека истите 
се пополнуваат без утврдување на целосната фактичка состојба, без притоа да се има 
предвид дека може да настанат одредени промени.

2.4.4. Препораки и 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, како и до командирот на Полициската станица Тетово.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и на командирот на ПС Тетово, во однос на истите.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се приспособи посебна просторија за 
разговор и испитување на малолетните 
лица, согласно Законот за правда на 
децата, водејќи се според најдобриот 
интерес на детето.

Не се обезбедени финансиски средства 
за обезбедување на просторија за распит 
и посебна просторија за задржување 
на малолетни деца согласно Законот за 
правда на децата.

Техничко доопремување на двете 
простории за распит на лица (компјутер, 
печатач и сл.), со што овие простории 
би профункционирале согласно својата 
намена и би се намалил ризикот по 
задржаните лица, кој настанува при 
нивно носење на распит во канцелариите 
на службените лица.

Просториите за распит се опремени со 
компјутери и останати материјално-
технички средства и истите 
функционираат согласно својата намена.

Табела бр.7
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Тетово

Препораки Одговор по препорака

Да се постават граничници и држачи 
на пристапната рампа на влезот 
на ПС Тетово за лица со физичка 
попреченост, со што ќе се овозможи 
безбедност на лицата кои ја користат.

Од ПС Тетово нема одговор по дадените 
препораки на НПМ во законски 
предвидениот рок, ниту пак по дадената 
ургенција за доставување одговор.

Релокација на просторијата на 
инспекторот за малолетници и 
приспособување на посебна просторија 
за разговор со малолетни лица, водејќи 
се според најдобриот интерес на детето.

Од ПС Тетово нема одговор по дадените 
препораки на НПМ во законски 
предвидениот рок, ниту пак по дадената 
ургенција за доставување одговор.

Записниците за приведено/задржано 
лице да се пополнуваат соодветно 
и согласно времето на преземените 
дејствија. Посебно внимание да се 
посвети на непречено остварување на 
правото на бранител, правото на лекар, 
и тоа соодветно да биде забележано во 
записниците.

Од ПС Тетово нема одговор по дадените 
препораки на НПМ во законски 
предвидениот рок, ниту пак, по дадената 
ургенција за доставување одговор.

Табела бр.8

На 02.12.2016 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица Крива Паланка, заедно со претставник од 
Македонското здружение на млади правници и претставник на Здружението за кривично 
право и криминологија на Република Македонија, во својство на надворешен соработник.

Полициската станица Крива Паланка организациски е во состав на Секторот за 
внатрешни работи (СВР) Куманово, што значи дека за својата работа одговара пред 
началникот на СВР Куманово, а по соодветни линии и пред надлежните сектори во 
Министерството за внатрешни работи.

Полициската станица Крива Паланка е сместена во стара зграда од тврда градба, која 
се наоѓа во центарот на градот Крива Паланка. Имајќи предвид дека објектот е од постаро 
време, истиот не е целосно во функција на потребите на полициската работа.

Местоположбата на Полициската станица несоодветствува на потребите и намената, 
со оглед дека се наоѓа на тесна улица којашто е неповолна за брзо дејствување, нема 
обезбедено паркинг за странки, и граничи со куќи, што само по себе упатува и на 
изложеноста на одредени безбедносни ризици.

Полициска станица од општа надлежност 
Крива Паланка
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2.5.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Од извршениот увид во материјално - просторните капацитети со кои 
располага Полициската станица, Националниот превентивен механизам 
констатира дека во ПС Крива Паланка нема посебна просторија за распит и 
разговор со лица лишени од слобода и приведени лица, ниту пак, со просторија 
за разговор со малолетни лица, како што предвидува Законот за правда за 
децата.

Токму поради недостатокот од посебни простории за распит и разговор со лицата 
лишени од слобода и малолетните лица, разговорите се вршат во канцеларијата на 
сменоводителот, како и во дел од останатите службени канцеларии. 

Простории за задржување

Во ПС Крива Паланка постојат две простории наменети за задржување, кои се наоѓаат 
два ката под земја во подрумскиот дел и една помошна (импровизирана) просторија за 
краткотрајно задржување, која е сместена десно од влезот на ПС Крива Паланка, во 
продолжение на дежурната служба.

НПМ утврди дека двете поранешни простории за задржување повеќе не се користат 
за таа намена, како резултат на претходно дадените препораки токму од страна на 
Националниот превентивен механизам, по двете претходно спроведени посети на оваа 
Полициска станица. 

Една од просториите се користи за чување на канцелариски материјал, но она што 
особено загрижува е фактот дека во втората просторија се уште има кревет и истата не 
е запечатена, што упатува на можно користење на просторијата за задржување на лица. 

Во меѓувреме, како алтернативна просторија за задржување, полициските службеници 
ја користат помошната просторија која се наоѓа на приземјето во полициската станица, во 
продолжение на дежурната служба низ ходникот, и тоа како што го информираа тимот на 
НПМ само за краткотрајни задржувања, од причина што оваа импровизирана просторија 
за задржување не ги исполнува условите и стандардите за задржување на лица.

НПМ изврши увид во импровизираната просторија за задржување, во која во моментот 
на посета беа сместени 2 лица, додека пак, третото лице странски државјанин чекаше на 
столче во ходникот веднаш пред просторијата. Притоа, НПМ утврди дека во просторијата 
има само едно столче, истата не располага со кревет, ниту пак соодветни средства за 
одмор (душек, перница, ќебе, итн.)

Во просторијата има соодветно осветлување, но недостасува проток на дневна 
светлина, а како сериозен проблем НПМ го констатира проблемот со греење во зимскиот 
период, затоа што во просторијата недостасуваа грејни тела. Загрижувачки беше и 

Во склоп на Полициската станица функционира и Полициското одделение во Ранковци, 
кое во минатото функционирало како полициска канцеларија.

НПМ утврди дека влезот на Полициската станица нема пристапна рампа 
за лица со попреченост, со што на овие лица им се отежнува пристапот до 
Полициската станица.

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи, Полициската станица  
Крива Паланка е определена како место за задржување на лица лишени од слобода. 
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отворениот и незаштитен електричен кабел, кој несомнено може да се употреби како 
средство за самоповредување.

Во оваа импровизирана просторија, начинот на кој се поставени решетките го 
доведуваат задржаното лице во понижувачка позиција, со самото тоа што е изложено на 
постојан поглед од страна на вработените во Полициската станица Крива Паланка, како и 
од други граѓани кои имаат пристап до Полициската станица.

Националниот превентивен механизам констатира дека оваа просторија не ги 
задоволува минимум предвидените меѓународни стандарди за задржување на лица во 
полициска станица. Ставот на НПМ е дека просторијата не треба да се користи ниту за 
краткотрајни задржувања, напротив, потребно е разговорите со задржаните лица да се 
водат во просторијата на сменоводителите или пак, во некоја од службените канцеларии, 
со самиот факт дека недостасува посебна просторија за распит.

Во моментот на посетата, во Полициската станица Крива Паланка беа задржани 
3-три лица, со кои тимот на НПМ оствари разговор за постапувањето со нив од страна на 
полициските службеници, како и за степенот на остварување на нивните права.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Крива Паланка има два тоалета кои се користат 
од службените лица, странките, како и од лицата лишени од слобода и задржани лица. 
Ова неспорно упатува на потребата од посебни тоалети за лицата лишени од слобода и 
задржаните лица, кои ќе бидат уредени согласно безбедносните принципи за заштита на 
оваа категорија на лица.

Националниот превентивен механизам смета дека користењето на заедничките 
тоалети и од полициските службеници и од лицата лишени од слобода и приведени лица, 
несомнено може да доведе до повредување на правото на приватност и интимност на 
задржаното лице.

2.5.2. Остварување на правата на задржаните лица

Две од задржаните лица беа државјани на Република Македонија, а третото лице 
беше странски државјанин од Албанија кој воопшто не можеше да оствари комуникација 
на македонскиот јазик. НПМ утврди дека за ова лице не е обезбеден преведувач, со што 
беше оневозможена комуникацијата помеѓу службените лица и задржаното лице. 

Разговорот со едно од задржаните лица беше грубо прекинат од страна 
на сменоводителот, кој самоиницијативно и без претходна согласност на НМП 
тимот, влезе во просторијата каде се разговараше, и со повишен тон бараше да 
присуствува при увидот во службената документација, со образложение „да не 
исчезне нешто од материјалите во службената папка за задржаното лице“. 

НПМ цени дека начинот на кој сменоводителот го прекина разговорот со задржаното 
лице  предизвикува ефект на застрашување врз задржаното лице, кое по заминувањето 
на тимот останува во просториите на ПС Крива Паланка. 

Од разговорите со лицата НПМ констатира дека нема повреди на нивните права во 
однос на обезбедување на храна за времетраењето на задржувањето, ниту пак, им е 
ускратено правото да се обратат на лекар (доколку имаат потреба), овозможено им е и 
правото да искористат телефонски повик заради контакт со член од семејството, а исто 
така лицата се информирани за своите права при прием во Полициската станица.
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2.5.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

Постапувајќи во рамките на своите надлежности, во текот на посетата на 
Полициската станица Крива Паланка, Националниот превентивен механизам изврши увид 
во евиденцијата 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 неколку досиеја за задржани лица 
(по случаен избор).

Генералната констатација на тимот на Националниот превентивен механизам е дека  
регистрите се пополнуваат уредно и читливо, исто така во книгите има логичен тек и 
следење на настаните без прешкртување на која било од рубриките/колоните. Во овие 
книги се врши рекапитулар на настаните само на годишно ниво, не се води рекапитулар 
на настаните на месечно ниво.

  Од увидот во Евиденцијата за поднесени претставки од граѓани против полициски 
службеници, НПМ констатира дека евиденцијата се води уредно, но сепак нотира пропусти 
во рубриката во која се наведуваат преземените мерки против полицискиот службеник 
(писмено укажување, предлог за поведување на дисциплинска постапка и друго), односно 
во оваа колона немаше внесени забелешки за ниту еден случај на поднесена претставка.

Фактот што оваа рубрика е оставена без забелешка, упатува на две ситуации; дека  
ниту една од претставките на граѓаните не е основана, или дека, по ниту една  поднесена 
претставка, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди се уште нема 
постапено.

Тимот на Националниот превентивен механизам изврши увид и во поедничени 
предмети и досиеја кои се водат во оваа Полициска станица. Извршен е увид во службениот 
материјал за настан – Барање за асистенција за спроведување на лице со пречки во 
психичкиот развој, од Полициската станица Крива Паланка до Здравствената установа 
Бардовци. 

Сепак, ПС Крива Паланка нема институционално решение за оставарување 
на правото на храна (оброк) при задржување на лица, па така задржаното лице 
добива храна ако обезбеди од сопствени средства, или пак, од средства на 
семејството или на одговорниот полициски службеник.

Од увидот во Полициската станица Крива Паланка, НПМ утврди дека правата на 
граѓаните и кодексот на полициската етика се истакнати на видливи места, и тоа во ходникот 
пред влезот во дежурната просторија, како и во канцелариите на сменоводителите. Еден 
од постерите е изготвен на 3 јазици (македонски, албански и англиски јазик), а вториот на 
7 јазици (македонски, албански, англиски, турски, ромски, влашки и српски).

Сепак, фактот што едно од лицата не го разбира македонскиот јазик, 
а за истото не е обезбеден преведувач, наведува на тоа дека лицето не е 
информирано за своите права, особено поради тоа што немаше негов потпис 
на документацијата која се однесува на неговото задржување и поуката за 
правата.

Сите задржани лица во Полициската станица се пожалија на материјалните услови 
во импровизираните простории за задржување. Имено, две од лицата беа сместени во 
импровизираната просторија што Полициската станица ја користи за задржување лица, а 
третото лице седеше во ходникот, пред оваа просторија.

Притоа, од разговорите со задржаните лица, тимот на НПМ констатира дека при 
нивното задржување, извршен е регуларен претрес и на двајцата македонски државјани 
им се одземени предмети, но истите не се евидентирани во Книгата за евиденција на 
привремено одземени предмети.



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

42

НПМ констатира  дека не се нотирани евентуални забелешки/проблеми настанати при 
акцијата/спроводот. Во службениот материјал отсуствуваат податоци за медицинскиот 
персонал и опис на асистенцијата, односно во што се состоеле службените дејствија. 
Без овие податоци, од службениот материјал произлегува дека полициските службеници 
само извршиле спроведување на лицето со пречки во психичкиот развој, а не дека била 
извршена асистенција при спроводот. 

Од увидот во Извештајот за употреба на средства за присилба и Извештајот за оценка, 
недостасуваат податоци и оценка за пропорционалноста на употребата на средства за 
врзување за време на транспортот и здравствената состојба на лицето врз кое е применето 
средство за присилба.

Притоа, НПМ утврди дека во Евиденцијата за дневни настани за лицето врз кое е 
употребено средството за присилба е заведен часот, датумот и употребеното средство 
за присилба, настанатата последица, личните податоци за лицето, како и оценката за 
оправданост на присилбата.

2.5.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Крива Паланка.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и командирот на ПС Крива Паланка, по однос на дадените препораки.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

МВР да обезбеди средства за 
обезбедување на просторија за распит 
и разговор, како и посебна просторија 
за разговор со малолетни лица согласно 
Законот за правда за децата.

Не се обезбедени финансиски средства 
за обезбедување на просторија за распит 
и посебна просторија за задржување 
на малолетни деца согласно Законот за 
правда за децата.

МВР да обезбеди институционално 
решение и посебен буџет во ПС Крива 
Паланка за остварување на правото на 
храна (оброк) за секое лице задржано 
повеќе од 6 часа.

Препораката во однос на обезбедување 
посебен буџет за задржаните лица е 
целосно имплементирана.

Табела бр.8
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Крива Паланка

Препораки Одговор по препорака

На влезот на ПС Крива Паланка да се 
постави пристапна рампа за лицата со 
физичка попреченост.

Од страна на ПС Крива Паланка до 
СВР Куманово е поднесено Барање за 
поставување на пристапна рампа за лица со 
физичка попреченост.

Во рамките на ПС Крива Паланка 
соодветно да се издвои и адаптира 
посебна просторија за разговор со 
малолетни лица, согласно одредбите од 
Законот за правда за децата.

Согласно финансиските и просторните 
можности ќе се преземат мерки за 
адаптација на посебни простории.

Да се запознаат сите полициски 
службеници, особено сменоводителите, 
со мандатот и надлежностите на НП – 
НПМ.

Сменоводителот е запознаен со мандатот 
и надлежностите на НП – НПМ, а со 
тековното работење ќе се имплементира и 
кај останатите полициски службеници.

Да се обезбеди преведувач во ПС Крива 
Паланка, преку Листа на официјално 
назначени овластени преведувачи.

Преведувач во ПС ќе се обезбедува преку 
Основното јавно обвинителство и листата 
на официјално назначени овластени 
преведувачи.

Табела бр.9

Националниот превентивен механизам заедно со претставник од Македонското 
здружение на млади правници и претставник на Здружението за кривично право и 
криминологија на Република Македонија, во својство на надворешни соработници, на ден 
12.12.2016 година спроведе редовна ненајавена посета на Полициската станица од општа 
надлежност Гевгелија.

Полициската станица Гевгелија организациски е во состав на Секторот за внатрешни 
работи (СВР) Струмица, така што за својата работа одговара пред началникот на СВР 
Струмица, а по соодветни линии и пред надлежните сектори во Министерството за 
внатрешни работи.

Настаните поврзани со граничното работење се во надлежност на Граничната полиција, 
која организациски е под надлежност на Министерството за внатрешни работи – Бирото за 
јавна безбедност. Во таа смисла ПС Гевгелија соработува во предметите за кои граничната 
полиција презема полициски мерки (задржување на лице) и врши документирање на 
казнено дело, во смисла на обезбедување докази, изведување на лицето пред Јавен 
обвинител или суд, поднесување кривична пријава.

Полициската станица од општа надлежност Гевгелија се наоѓа во центарот на градот 
Гевгелија. Објектот е од цврста градба изграден во минатиот век, со доградба во која се 

Полициска станица од општа надлежност 
Гевгелија
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2.6.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Од извршениот увид во просторните капацитети на Полициската станица, НПМ 
утврди дека во склоп на ПС Гевгелија, на приземниот кат од оваа зграда се адаптирани 2 
простории за малолетници во кои се вршат разговори и прифат на малолетни лица.

Националниот превентивен механизам констатира дека оваа полициска станица ги 
задоволува условите, во однос на посебни простории за разговор со малолетни лица, 
предвидени во Законот за правда за децата.

Просториите се приспособени за разговори со малолетни лица, чисти се и бојадисани 
во повеќе бои, опремени со детски цртежи. Во истите се врши и препознавања во 
ситуациите кога тоа е потребно. Опремени се со столчиња, двосед, масичка, биро, 
компјутер и печатач – сите донација од УНИЦЕФ. 

НПМ од извршениот увид во просториите, не наиде на никакви средства, ниту пак, на 
предмети со кои би можеле лицата да се самоповредат.

Покрај посебните простории за разговор со малолетни лица, НПМ утврди дека во 
сутеренот, блиску до надворешниот влез, има две посебни простории за препознавање, 
распит и разговор со лица за кои постои сомневање дека се сторители на казнено дело, 
кои се користат од криминалистичката полиција (понекогаш и од Јавното обвинителство). 
Според оцена на Националниот превентивен механизам, двете простории се соодветни за 
намената за која се користат.

Простории за задржување
Полициската станица Гевгелија е опфатена со проектот за реновирање на местата на 

задржување на лица лишени од слобода, кој се спроведува од страна на Министерството 
за внатрешни работи, финансиски поддржан од Европската комисија. 

Националниот превентивен механизам утврди дека во склоп на полициската станица 
има 2 нови простории за задржување, со по 2 кревета во просторија.

НПМ констатира дека во просторијата за задржување уредно се истакнати поуките за 
правата на задржаното лице, на повеќе јазици. Домофонот за комуникација со дежурната 
просторија е функционален, внатрешноста на просторијата за задржување е затоплена со 
подно греење и централно парно, а влажноста на воздухот е во нормални граници.

Тимот на НПМ констатира дека просториите се чисти и уредни без појава на влага 
или мувла во нив. Од извршениот премер во просториите, констатирана е површина од 
12,4 м2 во едната и 10,4 м2 во втората просторија, со температура од 25°C и влажност 
30% R. H., кои се во рамките на предвидените граници за меѓународни стандарди и ги 

сместени управните служби, а со оглед дека  оваа полициска станица е реновирана во 
2001 година има добри услови за работа.

На влезот на полициската станица има пристапна рампа за лица со посебни потреби 
изградена пред неколку години, која води до управните служби кои се во сутеренот, но не 
и до полициските простории кои се на катот.

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи, Полициската станица 
Гевгелија е определена како место за задржување на лица лишени од слобода.
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Санитарен јазол

Полициската станица Гевгелија има 2 посебни санитарни јазли, од кои едниот се 
наоѓа на приземјето и го користат службените лица и странките, додека пак, другиот се 
наоѓа во подрумскиот дел непосредно до просториите за задржување и се користи од 
задржаните лица.

НПМ утврди дека санитарниот јазол во подрумскиот дел е нов и изграден во рамките 
на проектот за реновирање на местата за задржување на лица, од материјали со кои 
лицето не може да се повреди (метална тоалетна школка, метално лавабо и сл.) и во 
истиот хигиената е на задоволително ниво.

Во однос на претходната посета на Националниот превентивен механизам и 
нотираната забелешка за отстранување на огледалото од тоалетот за задржаните лица, 
НПМ констатира дека препораката е успешно спроведена и огледалото е отстрането 
од тоалетот, а воедно не беа забележани предмети со кои би можело да дојде до 
самоповредување.

исполнуваат условите за сместување и задржување на лица во полициската станица.
Просториите се затвораат со метална врата, која има отвор за визуелна и вербална 

комуникација со лицето во просторијата. Осветлувањето во просториите за задржување, 
како и во ходникот функционира на една фаза и треба да се поправи (дефектот бил 
пријавен и се очекуваше екипа од ЕВН која ќе интервенира). 

Ходникот кој води до просториите за задржување има видео надзор. Истиот 
е добро решение за да се следи минувањето низ ходникот, но целиот видео-
надзор (и внатрешен и надворешен) во ПС Гевгелија е нефункционален во 
последните две недели.

Националниот превентивен механизам при обиколка на полициската станица не наиде 
на средства со кои може да се врши заплашување, ниту пак, самоповредување.

Во моментот на посетата, во Полициската станица Гевгелија немаше задржани лица 
со кои тимот на НПМ би можел да оствари разговор за постапувањето со нив од страна на 
полициските службеници, како и за степенот на остварување на нивните права.

2.6.2. Остварување на правата на задржаните лица

Националниот превентивен механизам утврди дека правата на лицата лишени од 
слобода и приведените лица и кодексот на полициската етика се истакнати на видливи 
места, и тоа во ходникот пред влезот во дежурната просторија, како и во просториите за 
задржување. 

Еден од постерите е изготвен на 3 јазици (македонски,албански и англиски јазик), 
а вториот на 7 јазици (македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки и англиски 
јазик). 

НПМ констатира дека во состав на ПС Гевгелија има вработено еден 
сменоводител – службеник одговорен за прифат на лицата лишени од слобода, 
што според командирот, како и според единствениот сменоводител, не е 
доволно за ефикасно функционирање на полициската станица.

Согласно Стандардните оперативни процедури на МВР, се предвидува еден оброк 
минимум во периодот на задржување на лице (доколку лицето е задржано повеќе од 6 
часа).
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2.6.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

Постапувајќи во рамките на своите надлежности, во текот на посетата на Полициската 
станица Гевгелија, Националниот превентивен механизам  изврши увид во евиденцијата 
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 неколку досиеја за задржани лица.

Од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот превентивен механизам 
утврди дека, со мали исклучоци, евидентна е нумеричка поврзаност на Регистарот за 
дневни настани со останатите регистри. Истовремено беше утврдено и дека податоците во 
регистрите се водат хронолошки, со тоа што при запишувањето на часот на преземеното 
дејствие се врши заокружување до најблискиот 5 или 10 минутен период (на пример 
записите го следат моделот 10.25, 10.40, 11.15...). 

Националниот превентивен механизам препорачува вака воспоставената 
пракса да запре и да се започне со точно запишување на часот и минутите во 
кои биле преземени конкретните дејствија и активности (на пример, примени 
телефонски поплаки, приведувања, задржување итн.) заради поголема 
прецизност на податоците и информациите содржани во овие официјални 
евиденции кои треба буквално да ја отсликуваат фактичката состојба.

Од извршениот увид во Регистарот за употреба на средства за присилба,НПМ 
констатира дека за секоја употреба на средства за присилба соодветно се изготвени 
службени белешки, како и посебни извештаи за употребените средства. Основаноста, 
оправданоста и правилноста на употребата на средството за присилба во секој конкретен 
случај е оценета од непосредниот раководен полициски службеник како оправдана.

 Тимот на Националниот превентивен механизам забележа дека во регистарот е 
наведен евиденцискиот број на актот, меѓутоа не е наведен датумот на изготвувањето 
на оценката, како што е предвидено согласно Правилникот за содржината и начинот 
на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на 
евиденциите на полицијата.

Од увидот во Евиденцијата на поднесени претставки од граѓани против полициски 
службеник и преземени мерки, Националниот превентивен механизам констатира дека во 
2016 година биле поднесени 3 претставки од граѓани и по однос на истите се изготвени 
соодветни службени материјали чиишто евиденциски броеви се нотирани во евиденцијата 
и истите се препратени до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. 

Исто така, во оваа книга за евиденција беше нотирано дека рубриката/колоната која 
се однесува на преземените мерки во сите случаи е непополнета, што укажува на две 
можни ситуации: 1) дека ниту една од претставките на граѓаните не е основана; или пак 
2) во ниту еден од случаите на поднесени претставки од граѓани Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди сѐ уште нема постапено.

ПС Гевгелија нема институционално решение за остварување на ова право, па така 
задржаното лице добива храна доколку има сопствени средства, средства од семејството 
или од одговорниот полициски службеник.

Од извршениот увид во поединечните досиеја, како и од Регистарот за евиденција на 
лица лишени од слобода и задржани лица, НПМ констатира дека во случаите кога задржаните 
лица имале потреба од искористување на правото на бранител или пак, на правото на 
лекар, од страна на полициските службеници им било овозможено искористување на овие 
права, што и уредно е запишано во соодветните рубрики од евиденциите.
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2.6.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Гевгелија.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и командирот на ПС Гевгелија, по однос на дадените препораки.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

МВР преку надзорот и контролата во ПС 
Гевгелија да овозможи надминување на 
организациските слабости и да обезбеди 
потребен број сменоводители.

Во текот на месец март 2017 година, во 
ПС Гевгелија ќе биде извршен надзор 
и ќе биде разгледана можноста за 
пополнување на испразнетото работно 
место сменоводител, со цел целосно 
спроведување на препораката.

МВР да обезбеди средства за храна/оброк 
за задржаните лица кои се задржани 
повеќе од 6 часа во ПС, согласно 
Стандардните опреративни процедури на 
МВР.

Во ПС Гевгелија е обезбеден посебен 
буџет за обезбедување на храна/оброк 
во сите случаи кога лицето е задржано 
повеќе од 6 часа во ПС Гевгелија.

Континуирана едукација и тренинг на 
полициските работници на раководно и 
тактичко ниво за важноста од законско 
и етичко работење на полицијата 
и поголема грижа од полицијата за 
безбедноста на граѓаните.

Едукација и тренинг на полициските 
работници ќе биде спроведена согласно 
планот и програмата за континуирано 
стручно оспособување во текот на 2017 
година.

Табела бр.10
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Гевгелија

Препораки Одговор по препорака

ПС Гевгелија да побара МВР да 
донесе измена на Правилникот за 
систематизација на работните места и 
зголемување на бројот на вработени, 
со уште еден сменоводител (има еден, 
потребно е да има најмалку уште 
еден). Оваа промена да се направи од 
постојниот број вработени.

Од ПС Гевгелија нема одговор по 
дадените препораки на НПМ во законски 
предвидениот рок, ниту пак, по дадената 
ургенција за доставување одговор.

Неодложно да се изврши поправка на 
видео – надзорот во ПС Гевгелија, кој 
не функционира повеќе од две недели.
Заради поголема прецизност на 
податоците и информациите содржани 
во официјалните евиденции, да се врши 
точно запишување на часот и минутите 
кога биле преземени конкретните 
дејствија и активности (пр. Примени 
телефонски поплаки, приведувања, 
задржувања итн.)
Да се обезбеди преведувач во 
Полициската станица Крива Паланка, 
преку Листа на официјално назначени 
овластени преведувачи.

Преведувач во Полициската станица ќе 
се обезбедува преку Основното јавно 
обвинителство и листата на официјално 
назначени овластени преведувачи.

Табела бр.11

На 28.12.2016 година, Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам (НПМ) спроведе редовна ненајавена посета на Полициската станица Струга.

Полициската станица од општа надлежност Струга, се наоѓа во градот Струга и е 
сместена во зграда од цврста градба. Во рамките на Полициската станица функционира 
Полициско одделение во с. Велешта, како и 2 полициски канцеларии во с.Делогожда и с. 
Луково.

Полициската станица Струга организациски е во состав на Секторот за внатрешни 
работи (СВР) Охрид, што значи дека за својата работа одговара пред началникот на СВР 
Охрид, а по соодветни линии и пред надлежните сектори во Министерството за внатрешни 
работи.

Полициска станица од општа надлежност 
Струга
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2.7.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор

Полициската станица Струга не располага со посебна просторија за распит 
и разговор со приведени и лица лишени од слобода, ниту пак со просторија 
за разговор со малолетни лица, како што е предвидено согласно Законот за 
правда за децата. 

Разговорите со приведените и лицата лишени од слобода се вршат во канцеларијата 
на сменоводителот, како и во дел од останатите службени канцеларии. 

Од извршениот увид е констатирано дека просториите во оваа полициска станица 
се наоѓаат во лоша материјална состојба, што дополнително го отежнува секојдневното 
работење на Полициската станица. Имено, во скоро сите простории во коишто беше 
извршен увид, беше евидентна појава на влага на внатрешните ѕидови и стар и дотраен 
инвентар.

Со оглед дека Полициската станица е надлежна приоритетно за одржување на Јавниот 
ред и мир (ЈРМ), една од суштинските цели на НПМ беше фокусирана на полициската 
постапка, особено во случаи на полициско приведување, лишување од слобода и 
задржување во полициската станица.

Имајќи ја предвид местоположбата на градот Струга, како и локацијата на Полициската 
станица, многу често во ПС Струга се приведуваат и краткотрајно се задржуваат и странски 
државјани, кои под одредени основи и околности се лишени од слобода од страна на 
граничната полиција, при обидот да ја преминат државната граница на преминот Ќафасан 
кон/од Република Албанија. 

Согласно добиените информации од командирот, за секое приведување или 
краткотрајно задржување на странски државјанин се известува Министерството за 
внатрешни работи, кое преку Министерството за надворешни работи контактира со 
конзуларното претставништво на матичната држава, која се известува за конкретното 
лице. 

НПМ утврди дека на влезот на Полициската станица нема пристапна рампа 
за лица со физичка попреченост, со што на овие лица им се отежнува пристапот 
до полициската станица. 

Согласно Решението за определување на полициски станици за задржување на лица, 
оваа полициска станица е определена како полициска станица во која може да се врши 
задржување.

Простории за задржување

Согласно Решението за определување на полициски станици за задржување на 
лица, оваа Полициска станица е определена како полициска станица во која може да се 
врши задржување, меѓутоа истата не ги задоволува минимум предвидените домашни и 
меѓународни стандарди за задржување на лица лишени од слобода.

Од извршениот увид во материјалните услови, НПМ констатира дека 
во Полициската станица Струга има 2 простории за задржување, кои се 
нефункционални и не се користат за таа намена веќе подолг временски период, 
како резултат на претходно дадените препораки од страна на НПМ тимот. 
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Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Струга има само еден тоалет наменет за службените 
лица, а со оглед дека нема посебен тоалет, истиот се користи и од странките, како и од 
лицата лишени од слобода и приведени лица. 

Според Националниот превентивен механизам неопходно е да се изградат посебни 
тоалети за службените лица и за приведените, односно лицата лишени од слобода,кои 
ќе бидат уредени согласно безбедносните принципи за заштита на оваа категорија лица.

2.7.2. Остварување на правата на задржаните лица

Од увидот во Полициската станица Струга, НПМ утврди дека правата на 
задржаните лица и лицата лишени од слобода и кодексот на полициската етика 
се истакнати на видливи места, и тоа во ходникот пред влезот во дежурната 
просторија, меѓутоа не и во канцелариите во кои се спроведуваат разговорите 
со лицата лишени од слобода и приведените лица. 

Еден од постерите е изготвен на 3 јазици (македонски, албански и англиски јазик), а 
вториот на 7 јазици (македонски, албански, англиски, турски, ромски, влашки и српски).

Согласно Стандардните оперативни процедури за постапување со лица на кои им е 
ограничено правото на слобода и движење, на лицето кое е задржано во полициската 
станица повеќе од 6 часа, задолжително треба да му се обезбеди храна (еден оброк) во 
периодот на неговото задржување.

ПС Струга нема обезбедено посебен буџет за остварување на ова право на задржаното 
лице, меѓутоа ако се земе предвид дека во Полициската станица не се вршат задржувања 
повеќе од 6 часа и лицата кои треба да се задржат по донесено Решение за задржување 
се спроведуваат до ПС Охрид, буџет предвиден за ваква намена и не е неопходен.

Во случаите кога е потребно задржување на некое лице и за истото ќе се донесе 
Решение за задржување за временски период подолг од 6 часа, лицето се спроведува во 
ПС Охрид.

 Националниот превентивен механизам изразува загриженост поради фактот што при 
увидот во просториите, во втората просторија се уште имаше кревет со перница и истата 
не е запечатена, што упатува на можно користење на просторијата за задржување на 
лица. 

Во меѓувреме како привремено решение и алтернативна просторија во која 
лицата се задржуваат краткотрајно и се обавуваат разговорите со нив, се користи една 
од расположливите канцеларии која инаку се користи и за прифат на лица, како и 
канцелариите на сменоводителот и на водичите.

При извршениот увид во овие простории, не беа забележани предмети кои би можеле 
да се користат за насилство или заплашување, но истовремено не беа забележани, ниту 
пак, поуки за правата на приведените и лицата лишени од слобода.

Од една страна, НПМ ја согледува добрата намера на раководството на ПС Струга 
да постапува на еден похуман начин со лицата лишени од слобода и истите да не се 
задржуваат во приземските простории поради лошите и нехумани услови, меѓутоа од 
друга страна, Националниот превентивен механизам изразува загриженост поради фактот 
дека лицата се сместуваат и краткотрајно се задржуваат во простории кои се користат и 
за други намени.



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 51

Тимот на НПМ констатира дека еден од посериозните проблеми со кои се соочува 
оваа полициска станица поради недостаток на простории за задржување, е задржувањето 
на проблематични и агресивни лица, кои исто така се сместуваат во простории кои не 
ги исполнуваат условите за прифат и задржување и кои не се соодветно обезбедени и 
заштитени.

Задржувањето на овие лица во службени простории под постојана присмотра 
и полициско присуство, би можело да го зголеми ризикот од несоодветен третман и 
понижувачко постапување, спротивно на одредбите од домашната и меѓународната правна 
регулатива, којашто го забранува секој облик на мачење и друго сурово, нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување.

НПМ констатира дека правото на лекар задржаните лица го користат кога за тоа 
има потреба (констатирани видливи повреди) или на нивно барање (се жалат на болки). 
Во овие случаи секогаш се повикува лекар без притоа полицискиот службеник да врши 
проценка дали лицето има или пак, нема потреба од лекарска грижа.

Од увидот во евиденцијата, Националниот превентивен механизам констатира дека 
на лицата кои побарале да остварат контакт со семејството им било обезбедено правото 
да искористат телефонски повик, а исто така лицата се уредно информирани и за своите 
права при прием во полициската станица. 

2.7.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

При посетата на ПС Струга, 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 неколку досиеја за задржани лица (5 
досиеја по случаен избор).

Од извршениот увид во Регистарот за приведени лица, НПМ утврди 
дека податоците содржани во овој Регистар соодветствуваат со податоците 
во Книгата за дневни настани и Регистарот за задржани лица (во однос на 
приведените и задржаните лица), но сепак тимот на Националнот превентивен 
механизам констатира одредени пропусти во однос на начинот на евидентирање 
на настаните.

Во оваа смисла, забележано е дека приведените лица се поучуваат за нивните права, 
но во регистарот не се забележува евиденцискиот број на службената белешка.

Националниот превентивен механизам, исто така, констатира и дека на лицата 
им се обезбедува лекарска помош во случаите кога имаат потреба од неа, меѓутоа во 
евиденцијата освен часот на извршениот преглед, во ниту еден случај не се заведува 
констатираната здравствена состојба на приведеното лице.

Со оглед дека оваа Полициска станица не ги исполнува минимум предвидените 
стандарди за задржување на приведените или лицата лишени од слобода, тимот 
на Националниот превентивен механизам од разговорот со службените лица доби 
информации дека во случаите кога се исполнети условите за задржување, лицата најчесто 
се спроведуваат во ПС Охрид. 

Меѓутоа, и покрај вака воспоставената пракса, од увидот во Регистарот за лица 
лишени од слобода и задржани лица, НПМ констатира дека некои лица се задржуваат и 
повеќе часови (над 6 часа), без да бидат спроведени во некоја од полициските станици 
коишто ги исполнуваат условите за задржување.  

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира несоодветност на 
податоците содржани во овој Регистар и во едно од поединечните досиеја за задржани 
лица во коешто беше извршен увид. Во оваа смисла, тимот на Националниот превентивен 
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механизам нотираше дека во досието на задржаното лице е воочено дека лицето е 
префрлено во ПС Охрид, меѓутоа овој податок не беше евидентиран во Регистарот за 
задржани лица.

Од извршениот увид во Регистарот за употреба на средства за присилба, Националниот 
превентивен механизам констатира дека во сите случаи се работи за употреба на средства 
за врзување – лисици.

За секоја употреба на средства за присилба соодветно се изготвени службени 
белешки, како и посебни извештаи за употребените средства. Основаноста, оправданоста 
и правилноста на употребата на средството за присилба во секој конкретен случај 
е оценета од непосредниот раководен полициски службеник како оправдана. Тимот 
на Националниот превентивен механизам забележа дека во регистарот не е наведен 
датумот на изготвувањето на оценката, како што е предвидено согласно Правилникот за 
содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината 
на образецот на евиденциите на полицијата.

2.7.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Струга.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и командирот на ПС Струга, по однос на дадените препораки. 

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Во најкус можен временски период да се 
обезбедат средства за изградба на нови 
простории за задржување во ПС Струга, 
кои целосно ќе ги исполнуваат основните 
стандарди за задржување на лица.

МВР во буџетот за 2017 година нема 
обезбедено средства. Во предлог 
буџетската пресметка за 2018 г. ќе 
се предвидат финансиски средства 
за реновирање на просториите за 
задржување, како и на просториите за 
разговор со малолетни лица.

Да се приспособи посебна просторија за 
распит и разговор со малолетни лица, 
согласно Законот за правда за децата, како 
и просторија за препознавање.

МВР во буџетот за 2017 година нема 
обезбедено средства. Во предлог 
буџетската пресметка за 2018 г. ќе 
се предвидат финансиски средства 
за реновирање на просториите за 
задржување, како и на просториите за 
разговор со малолетни лица.

Табела бр.12
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Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Струга

Препораки Одговор по препорака

На влезот на ПС Струга да се изгради 
пристапна рампа за лицата со физичка 
попреченост.

Од ПС Струга нема одговор по дадените 
препораки на НПМ, во законски 
предвидениот рок, ниту пак, по 
дополнително испратената ургенција за 
доставување одговор.

Во сите простории каде се води 
разговор со приведените или лицата 
лишени од слобода да се истакнат 
поуки за нивните права на повеќе 
јазици.
Да се запечатат просториите за 
задржување се до нивно реновирање и 
приспособување, согласно домашните 
и меѓународните стандарди.
Во сите простории каде се води 
разговор со приведените или лицата 
лишени од слобода да се истакнат 
поуки за нивните права на повеќе 
јазици.
Да се врши поажурно евидентирање 
на податоците и настаните во 
регистрите и поединечните досиеја, 
согласно Правилникот за содржината 
и начинот на водење на евиденциите 
на полицијата и формата и содржината 
на образецот на евиденциите на 
полицијата.

Табела бр.13

На 28.12.2016 година, Националниот превентивен механизам (НПМ), во соработка со 
надворешен соработник од Македонското здружение на млади правници (МЗМП), спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица за граничен надзор Франгово.

Полициската станица за граничен надзор Франгово е во склоп на Регионалниот центар 
за гранични работи – Запад и има надлежност да врши граничен надзор, којшто согласно 
Законот за гранична контрола претставува „надзор на државната граница меѓу граничните 
премини и надзор на граничните премини надвор од утврденото работно време, со цел да 
се спречи заобуколување, односно избегнување на граничните проверки“.

Полициска станица од општа надлежност 
Франгово
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2.8.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор
Од извршениот увид во материјално - просторните капацитети со кои располага 

Полициската станица, Националниот превентивен механизам констатира дека во ПС 
Франгово нема посебна просторија за распит и разговор со лица лишени од слобода и 
приведени лица, ниту пак просторија за разговор со малолетни лица како што предвидува 
Законот за правда за децата.

Во таа смисла, разговорите со приведените и лицата лишени од слобода најчесто се 
вршат во службените канцеларии на командирот и заменик- командирот на ПС Франгово.

Простории за задржување

Согласно Решението за определување на полициски станици за задржување на лица, 
Полициската станица Франгово не е определена како полициска станица во која може да 
се врши задржување, поради што и не располага со посебни простории за задржување 
на лица.

Во случај на потреба од задржување, приведените или лицата лишени од слобода 
се спроведуваат во најблиската полициска станица во која се врши задржување, во 
конкретниот случај ПС Охрид, поради фактот што ПС Струга не ги задоволува минимум  
предвидените домашни и меѓународни стандарди за задржување на лица лишени од 
слобода.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Франгово има два тоалета, кои по 
кажувањата на службените лица се поделени на машки и женски тоалет, но на 
истите нема ознака дека се тоалети, ниту пак, е означено за кој пол е наменет 
секој од нив. 

Оваа полициска станица врши граничен надзор на подрачје кое опфаќа 30 км2. 
Вршењето на граничен надзор, има за цел превенција на илегалното преминување на 
државната граница, спречување на прекуграничниот криминал и преземање на мерки 
против лицата кои илегално ја преминале границата.

Полициската станица е сместена во три одделни бараки, секоја од нив со различна 
намена. Полициската станица е реновирана во 2012 г. и просториите се релативно добро 
одржувани, но сепак евидентно беше дека инвентарот е стар и дотраен.

Согласно Решението за определување на полициски станици за задржување на лица, 
оваа полициска станица не е определена како полициска станица во која може да се врши 
задржување.

Од извршениот увид во материјалните услови на Полициската станица 
Франгово, НПМ констатира дека на влезот на ПС Франгово нема пристапна 
рампа за лица со физичка  попреченост, со што на овие лица им е отежнат 
пристапот до Полициската станица.



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 55

2.8.2. Остварување на правата на задржаните лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постер на кој се истакнати 
правата на приведените лица и лицата лишени од слобода, на три јазици, е поставен 
единствено во ходникот на првата барака од Полициската станица.

Имајќи предвид дека разговорите со приведените и лицата лишени од 
слобода најчесто се вршат во службените канцеларии на командирот и заменик-
командирот, Националниот превентивен механизам препорачува вакви постери 
да се постават на видно место и во овие или во други канцеларии каде што се 
вршат разговори со повиканите, приведените или лицата лишени од слобода.

Со оглед дека најголемиот број на приведени и лица лишени од слобода се албански 
државјани, Националниот превентивен механизам беше информиран дека комуникацијата 
со овие лица се врши на албански јазик, поради што и во секоја смена во Полициската 
станица има службено лице од албанска националност, односно лице коешто говори 
албански.

Покрај постер со правата на повиканите, приведените или задржаните лица, во 
Полициската станица на видно место се поставени Кодексот на полициската етика, како 
и постер со информации за барателите на азил на повеќе јазици (арапски, фарси...). За 
барателите на азил, исто така, има и брошури со целосни информации за процесот и 
постапката за поднесување барање за признавање право на азил.

Приведените и лицата лишени од слобода, во Полициската станица се запознаваат за 
правото да повикаат бранител, да известат трето лице за нивното приведување, односно 
лишување од слобода, како и за правото да побараат лекарска помош. НПМ од увидот во 
евиденцијата утврди дека до сега ниту едно лице не побарало да искористи некое од овие 
права. 

Имено, приведените или лицата лишени од слобода во најголемиот број се албански 
државјани кои извршиле нелегално преминување на државната граница, најчесто поради 
економско-егзистенцијални причини или пак, на кои им била истечена дозволата за 
престој. Како што истакнаа службените лица, сите биле разумни луѓе, свесни дека ќе 
бидат депортирани назад во државата од каде што влегле.

Националниот превентивен механизам констатира дека недостигот на 
полициски кадар од женски пол во Полициската станица, директно влијае за 
пролонгирањето на вршењето на претрес врз женските лица приведени или 
лишени од слобода, со оглед на времето што е потребно за да дојдат полициски 
службенички од Полициската станица „Ќафасан“, поради што и Националниот 
превентивен механизам препорачува вработување на повеќе полициски 
службеници од женски пол.

Се користи само едниот тоалет, затоа што во другиот нема осветлување и 
нема можност за затворање на вратата (недостасува рачка на вратата).

За приведените и лицата лишени од слобода нема посебни тоалети, туку и тие го 
користат истиот тоалет што го користат и службените лица.
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2.8.3. Евиденција и регистри на задржаните лица

При посетата на ПС Франгово, 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 неколку досиеја за задржани лица 
(5 досиеја по случаен избор).

Од увидот во Евиденцијата за дневни настани,тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека истата се води уредно и хронолошки, со тоа што при 
запишувањето на часот на преземеното дејствие се врши заокружување до најблискиот 
5  пет или 10  десет минутен период (на пример записите го следат моделот 10.25, 10.40, 
11.15...). 

Националниот превентивен механизам препорачува вака воспоставената пракса да 
запре и да се започне со точно запишување на часот и минутите во кои биле преземени 
конкретните дејствија и активности (на пр. примени телефонски поплаки, приведувања, 
задржувања итн.) заради поголема прецизност на податоците и информациите содржани 
во овие официјални евиденции кои треба буквално да ја отсликуваат фактичката состојба. 

Од увидот во евиденцијата беше забележано дека приведените лица се поучуваат за 
нивните права и за истото се изготвува службена белешка, но тимот на НПМ констатира 
дека во Регистарот не се забележува евиденцискиот број на службената белешка. 

И покрај поуките за нивните права, ниту едно од приведените лица не побарало да 
се извести трето лице, не побарало бранител, ниту пак, побарало да му се укаже лекарска 
помош. 

Од извршениот увид во документацијата за Евиденција на употреба на средства за 
присилба и Евиденција на поднесени претставки од граѓани против полициски службеници 
и преземени мерки,Националниот превентивен механизам констатира дека од 2014 
година се до сега не се употребени средства за присилба во ниту еден случај, ниту пак, се 
поднесени претставки против полициски службеници од оваа Полициска станица. 

Од увидот во поединечните досиеја произлегува дека податоците во документите 
соодветствуваат со оние наведени во Регистрите и дека се водат хронолошки и уредно. 
Во пополнувањето и изготвувањето на документацијата се констатира логичен след 
на настаните, а за задржаните лица има потврди за предавање на лице и се наведува 
Полициската станица каде што е извршено задржувањето.

2.8.4. Препораки и постапување по дадени препораки

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, за констатираните 
состојби од спроведената посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, кој го 
достави до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на Полициската 
станица Франгово.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Министерството 
за внатрешни работи и командирот на ПС Франгово, по однос на дадените препораки. 
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се вработат полициски службеници 
од женски пол поради недостигот на 
полициски кадар од женски пол во ПС, 
што директно влијае за пролонгирањето 
на вршењето на претрес врз женските 
лица приведени или лишени од слобода.

Одделот за правни и кадровски работи 
при МВР прави напори да се пополни 
бројот на полициски службеници според 
систематизацијата на работни места а 
посебно и половата застапеност во ПС 
Франгово.

Табела бр.14

Преглед 
на дадени препораки до Полициска станица Франгово

Препораки Одговор по препорака

На влезот на ПС Франгово да се 
изгради пристапна рампа за лицата 
со физичка попреченост, со која ќе 
им се овозможи непречен пристап до 
внатрешноста на ПС.

Во соработка со РЦ за ГР Запад е планирано 
во текот на годината да се надмине овој 
проблем, во зависност од предвидените 
буџетски средства со кои располага 
Регионалниот Центар.

Во сите службени канцеларии каде што 
се вршат разговори со приведените 
и лицата лишени од слобода да се 
постават постери со нивните права.

Во текот на месецот ќе се направат напори 
за обезбедување на постери за „Права и 
поуки на приведените и лицата лишени од 
слобода“ и истите ќе се достават во сите 
службени простории во ПС Франгово.

Да се приспособат посебни тоалети 
за приведените и лицата лишени 
од слобода, постоечките тоалети 
соодветно да се обележат (машки 
– женски) и да се приспособат за 
користење.

Тоалетите во ПС Франгово се соодветно 
обележани и приспособени за нивно 
користење.

Табела бр.15
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1. Да се реконструираат полициските станици и изградат нови полициски 
станици согласно донесената „Стретегија за развоj на полицијата 
2016-2020 година“, како што е предвидено во конкретната цел 2.5 
„Зајакнување на физичките капацитети на Секторите за внатрешни 
работи и полициските станици“;

2. На влезот на полициските станици да се изградат и адаптира пристапна 
рампа за лица со физичка попреченост со што ќе им се овозможи 
непречен пристап до полициската станица и внатрешните простории;

3. Адаптирање и реновирање на посебни простории за распит и  разговори 
со приведени и лица лишени од слобода, како и простории за разговор 
со малолетни лица согласно Законот за правда на децата;

4. Да се реновираат просториите за задржување во полициските 
станици согласно утврдените акциски планови, со цел исполнување 
на минималните меѓународни стандарди за сместување и заштита на 
лицата лишени од слобода и задржаните лица;

5. Полициските станици кои се со простории за задржување кои не ги 
исполнуваат минималните меѓународни стандарди за задржување, да 
се пренаменат и користат за друга намена и се до нивна реконструкција 
или изградба на нови простории, задржаните лица да се упатуваат во 
Полициски станици кои исполнуваат услови за задржување на лица;

6. Да се адаптираат и прилагодат посебни тоалети за службените лица и 
за приведените, лицата лишени од слобода и задржани лица, кои ќе 
бидат уредени согласно безбедносните принципи за заштита.

7. Во полициските станици да се обезбеди институционално решение и 
посебен буџет за остварување на правото на храна (оброк) за секое 
лице кое е задржано повеќе од 6 часа.

8. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди 
неодложно да постапува по претставките на граѓаните против полициски 
службеници и да спроведува постапки за оценување на законитоста 
на постапувањето, во законски предвидениот рок да презема мерки и 
да доставува одговори по повод претставките на граѓаните, согласно 
позитивно-правните прописи. 

9. Да се настојува на континуирана едукација и тренинг на полициските 
службеници одговорни за задржување на лица, на полициските 
работници на раководно и тактичко ниво за важноста од законито и 
етичко работење на полицијата и за остварување на поголема грижа за 
граѓаните.

10. Реорганизирање и обезбедување на дополнителен број сменоводители 
согласно предвидениот Акт за организација и систематизација на 
работните места со кои ќе се обезбеди 24/7 задоволување на потребата 
од компетентно прифаќање и задржување на лица во полициските 
станици;

11. Заради целосно информирање на граѓаните за нивните права доколку 
истите се повикани, приведени или задржани во полициска станица, 
правата на граѓаните да бидат уредно истакнати на сите места 

ОПшТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ
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(канцеларии и простории) каде престојуваат овие лица;
12. Уредно водење и целосно пополнување на евиденциите за приведените, 

лицата лишени од слобода и задржаните лица со внесување на 
податоците во моментот на превземените дејствија и запазување на 
логичниот тек на настаните;
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Во текот на 2016 година Националниот превентивен механизам спроведе вкупно 4 
превентивни посети, од кои една редовна и една вонредна посета во Казнено поправниот 
дом Идризово, една последователна посета во Казнено-поправниот дом од отворен вид  
Струга и една вонредна посета во Затворот Скопје.

Редовната посета во КПД Идризово и последователната посета во КПД Струга 
беа реализирани во согласнот со претходно изготвениот Годишен план за работа на 
Националниот превентивен механизам, додека вонредните посети извршени наменски  
заради испитување на состојбата во Казнено-поправните установи по повод најавените 
можни штрајкови на осудените лица.

Посетата на КПУ-КПД „Идризово“, Националниот превентивен механизам ја 
реализира во текот на месец септември 2016 г., во соработка со надворешни соработници- 
претставници од Здружението на психијатри на РМ, Здружението по судска медицина при 
Македонско лекарско друштво, Здружението на социјални работници на град Скопје и 
Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на РМ, врз основа на претходно 
склучени Меморандуми за соработка.

Посетата беше извршена ненајавено, врз основа на претходно подготвен план за 
посета, во согласност со Методологијата и Правилникот за начинот на вршење превенција 
од тортура и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

Националниот превентивен механизам за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со конкретни препораки, кој го достави до директорот на КПУ-КПД „Идризово“ и 
до соодветните органи и министерства.

Високиот степен на утврдени прекршувања и непочитувања на правата на осудените 
лица што се на издржување казна затвор во КПУ-КПД „Идризово“, не само што упатуваат 
на сурово, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, туку од пенолошка 

КПУ-КПД „Идризово“

ПОСЕТИ НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ И КОНСТАТИРАНИ 

СОСТОЈбИ 3
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гледна точка под сериозно сомневање ја доведуваат и целисходноста од понатамошно 
извршување на казната во оваа Установа.

Во оваа смисла, во продолжение ќе бидат истакнати дел од детектираните состојби 
за време на посетата.

3.1.1. Материјални услови

Сместувачките капацитети на КПУ – КПД „Идризово“ се распоредени во повеќе стари 
и дотраени инфраструктурни објекти коишто се наоѓаат во лоша материјална состојба. 

Имено, во најголемата зграда којашто е на три ката се сместени над осумстотини 
осуденици во повеќе крила, што согласно називите кои им се дадени од страна на 
управата, се распоредени на следниот начин:

• на приземјето, покрај приемното одделение, се наоѓаат крилата: 
т.н.„приземје-нов дел“, „приземје-десно“ и „пекара и трпезарија“ (во 
ова крило се сместени осудените лица коишто се работно ангажирани во 
пекарницата и трепезаријата на Установата)

• на првиот кат се наоѓаат: прво, второ и трето крило
• на вториот кат се наоѓаат: четврто, петто и шесто крило 
• на третиот кат се наоѓаат: седмо, осмо и деветто крило.

Во сите овие крила, освен приемното одделение каде што се уште не е извршена 
класификација, осудените лица се класифицирани во затворено одделение, со третман 
В1, В2 или В3.

Во посебен објект, во којшто се сместени околу двесте и осумдесет осудени лица 
класифицирани во затворено одделение, се наоѓаат Училишното одделение или т.н. 
„Школарци“ и „И-одделение“.

Старечкото и т.н. Ново-старечко одделение заедно со „Д-одделение“ се сместени, 
исто така, во посебен објект во кругот на Установата.

Во стара и руинирана зграда се наоѓа  и „Амбулантното одделение“, во коешто се 
сместени околу сто и педесет осудени лица, распоредни во повеќе простории на два ката.

Осудените лица класифицирани во отворено одделение, се сместени во два посебни 
објекта, т.н. „Препород“ и „Економија“, додека осудените лица класифицирани во 
полутворено одделение се сместени во друг посебен објект.

Во два посебни објекта се наоѓаат и т.н. „Е-одделение“ и „З-одделение“, каде што се 
сместени осудени лица класифицирани во отворено и полуотворено одделение.

Покрај овие стари, дотраени и во голема мера руинирани објекти, во рамки на 
кругот на КПУ-КПД „Идризово“ се наоѓаат и неколку новоизградени инфраструктурни 
објекти наменети за сместување на осудените лица, но со оглед на тоа што не се целосно 
опремени, се уште не се користат за оваа цел.

За време на посетата, во еден од овие новоизградени објекти беа сместени 
административните канцеларии на управата на Установата бидејќи старата 
административна зграда беше во фаза на реновирање.

Во Посебниот извештај изготвен по извршената посета е направен детален опис на 
материјалните услови за сместување и престој во КПУ-КПД „Идризово“, а во продолжение 
ќе бидат истакнати констатациите за дел од посетените сместувачки капацитети.
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Приемно одделение

Приемното одделение е сместено во приземниот дел на главната зграда и се состои 
од 3 големи простории, во кои во моментот на посетата беа сместени 80 лица,поделени 
според етничката припадност. Осудените лица, спротивно на одредбите од Законот за 
извршување на санкции и Куќниот ред, во оваа одделение се задржуваат повеќе од 30 
дена, а некои дури и по 60 дена, чекајќи да биде извршена нивна класификација и да 
бидат распоредени во соодветно одделение. 

Во ова одделение воопшто не се почитува законски предвидениот простор од 9 m3 
или посакуваниот меѓународен стандард од 4 м2 површина по осудено лице (препорака 
на КСТ). Поради недостаток од кревети повеќе осудени лица се приморани да делат ист 
кревет, а има и такви кои спијат на перници и ќебиња на подот. На денот на посетата, 
дел од осудените лица спиеја на обични картони на бетонскиот под, во ходникот на 
одделението.

На подот во една од просториите, поради неисправната фекална водоводна 
инсталација постојано протекува нечиста вода од којашто се шири неподнослива смрдеа, 
а исто така во сите простории беше евидентно големо присуство на влага и мувла по 
ѕидовите и подот, како и голем број на инсекти.

Санитарните јазли и тушевите се во исклучително лоша и руинирана состојба, 
нефункционални, со искршени казанчиња, целосно уништени ѕидови, искршени плочки 
и хигиена под границите на секаков минимум. Извор на опасност по животот и здравјето 

Графикон бр.1- Број на осудени лица
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на осудените лица претставуваат и незаштитените кабли од електричната инсталација на 
болјерот, кои се слободно надвиснати и во комбинација со големиот степен на влага, може 
да предизвикаат фатални последници.

Осудените лица сместени во ова Одделение, храната ја чуваат и конзумираат во 
исклучително лоши и нехигиенски услови (за време на посетата беше забележано дека 
храната се чува на отворено во импровизирана кујна и истата ја лазат голем број инсекти). 
Исто така, Националниот превентивен механизам констатира дека приборот за јадење и 
приготвување на храна се складира на самиот под, во просторија каде хигената е на многу 
ниско ниво.

Отворено одделение – „Препород“
Отвореното одделение или т.н. „Препород“, покрај просториите во коишто се сместени 

осудените лица располага со посебен дворски простор и работилници. 
Сместувачкиот капацитет се состои од три простории во кои се сместени 25 осудени 

лица, влезен ходник што се користи и како заедничка кујна и еден заеднички тоалет. Во 
првата просторија којашто е со површина од 19м2 се сместени 7 лица, во втората просторија 
со квадратура од 27м2 се сместени 10 лица и во третата просторија со површина од 18м2 
се сместени 8 лица. Со оглед на бројот на осудени лица сместени во просториите, истите 
не ги задоволуваат минимум предвидените стандарди за квадратура по осудено лице 
(9м3/4м2), а температура од 30°C измерена во просториите е над дозволената граница од 
25°C. Дополнителното (вештачкото осветлување во просториите не е на задоволително 
ниво, додека продорот на двневна светлина во првите две простории е на задоволително 
ниво, што не е случај со третата просторија. Во однос на затополувањето, осудените 
лица истакнаа дека во зимскиот период просториите ги затоплуваат со ќумбиња на дрва 
и со електрични греалки. Сите три простории беа опремени со стари железни кревети, 
дрвени масички и столчиња, како и стари метални ормарчиња. Ѕидовите во просториите 
се стари, валкани и изгребани, а на подот е поставен паркет кој е стар и дотраен. Покрај 
непроветреноста и ниското ниво на хигиена, тимот на НПМ забележа голем број на 
лебарки, тафтабити и останати инсекти во просториите во кои се чува сета храна, облека 
и хигиенски средства на осудениците.

Заедничкиот тоалет располага со еден туш, еден бојлер и три чешми од кои само 
една е функционална. Работилницата се состои од три засебни простории, од кои првата е 
дрводелска работилница, втората е импровизирана вежбална (теретана), додека третата 
е лимарска работилница, во која еден до двајца осуденици работат по потреба.

Полуотворено одделение

Полуотвореното одделение има капацитет за 120 осуденици, а во него на денот на 
посетата беа сместени 124 осуденици, во 14 внатрешни и 3 надворешни простории.Ова 
одделение располага со засебно дворно шеталиште, кое е хортикултурно средено и има 
спортски терен каде осудениците играат кошарка во слободното време. 

Просториите не ги задоволуваат минимум предвидените стандарди за квадратура по 
лице, немаат доволен проток на природна светлина, ниту пак, соодветно дополнително 
осветлување.Опремени се со стари железни кревети и импровизирани шкафови, 
сопственост на Установата, додека останатиот инвентар (масички, столови, ТВ-приемник, 
ладилник и сл.) осудениците сами си го обезбедуваат.Мал дел од креветите се обезбедени 
со душеци, а останатите осуденици спијат на сунѓери. За време на посетата тимот на НПМ 
забележа неколку лица кои спијат на подот, на дотрајани и неуредни душеци. Ѕидовите 
во просториите се небојадисани, полни со влага и излупени.
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Единствениот тоалет во внатрешниот дел на Полуотвореното одделение е во 
исклучително лоша состојба, нечист, нефункционален, со уништен санитарен јазол, 
импровизирани чешми и уништени ѕидови од кои постојано протекува вода.

Затворено одделение

Крило 2

Ова крило или т.н „плоча“ е централно поставено на првиот кат од главната зграда 
и се состои од 7 колективни простории. Ова крило заедно со крилото 5 и приемното 
одделение, се крила во кои сместувачките капацитети се во најлоша материјална состојба 
во рамки на главната зграда на затвореното одделение. 

Тимот на НПМ констатира преполнетост во целото крило, а во една од просториите со 
површина од 40 м2 беа сместени дури 27 осудени лица. За дел од осудените лица немаше 
обезбедено посебен кревет, поради што истите се приморани да спијат на душеци на 
подот.

Покрај прекубројноста и материјалните услови во просториите од ова крило се 
исклучително лоши. Евидентна е огромна влага и мувла по ѕидовите, како и голем број 
на инсекти на кои се пожалија и самите осуденици.Таванот на целото крило е оштетен и 
низ него протекува вода, затоа што точно над него се наоѓа бањата од крилото 5 која е 
руинирана, со пукнати цевки од кои се слева нечиста вода.

Во тоалетот се поставени 5 санитарни јазли, од кои само еден е функционален, а исто 
така се забележува и појава на влага, нечистотија и непријатна миризба.

Заедничкиот тоалет располага со еден туш, еден бојлер и три чешми од кои само 
една е функционална. Работилницата се состои од три засебни простории, од кои првата е 
дрводелска работилница, втората е импровизирана вежбална (теретана), додека третата 
е лимарска работилница во која еден до двајца осуденици работат по потреба.

Училишно одделение – „Школарци“

Училишното одделение или т.н. „Школарци“ се состои од 9 простории за сместување, 
долг темен ходник, еден тоалет и една бања за сите осуденици. 

Во ходникот на одделението, во кој веднаш беше воочлива нехигиена, корпи преполни 
со ѓубре, распаднати ѕидови и валкан под, Националниот превентивен механизам забележа 
поголем број на осудени лица коишто спијат на душеци поставени на самиот под, поради 
недостигот на простор и кревети за нивно сместување во засебни простории.

Во просториите каде што се сместени осудените лица материјалните услови и 
хигиената се на исклучително ниско ниво. Имено, просториите се преполни со кревети, 
а под нив осудените лица ги чуваат своите лични предмети и храна. И покрај постојано 
отворените прозорци низ кои влегува доволно дневна светлина, воздухот во целото 
Одделение беше задушлив и се чувствуваше неподнослива смрдеа на пот и урина.Во 
неколку простории прозорците беа искршени, а заради заштита на нивно место осудените 
лица имаа закачено ќебиња. Ѕидовите се небојадисани и полни со влага, а од таванот 
постојано прокапува. 

Тоалетот е без никакви услови за нормално одржување на хигиената, од него се 
шири исклучитело непријатна миризба на урина и фекалии, има нефункционални чешми 
и тушеви, а плочките на ѕидовите и подот се целосно уништени.
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Д – одделение

Во посебна приземна зграда во кругот на установата, се наоѓа одделението т.н. „Д“, 
во кое на денот на посетата беа смесетени вкупно 96 лица во 9 посебни простории.

Во ходникот на Одделението, тимот на Националниот превентивен механизам 
забележа оштетување на таванот, а од страна на лицата сместени во ова одделение беше 
информиран дека обилните врнeжи во изминатиот период довеле до рушење на дел од 
таванската конструкција, поради што е направена импровизирана реконструкција, со 
прицврстување на горен дел од обична трпезариска масичка, која што може да падне во 
секој момент и да повреди некое лице.

При извршениот увид во просториите каде што се сместени осудените лица, тимот 
на Националниот превентивен механизам констатира прекубројност, како и недостаток од 
кревети за некои од осудениците.

 Во оваа смисла, во една од просториите којашто е со големина од 36м2 беа сместени 
вкупно 17 лица, а имаше само 16 кревети, во друга просторија беа сместени 19 лица, а 
имаше само 17 кревети. Истовремено и во уште една од просториите во коjaшто беше 
извршен увид, НПМ констатира дека се сместени 20 лица, а имаше само 18 кревети. 

Поголемиот дел од креветите во овие простории беа опремени со стари и дотраени 
душеци, а имаше и кревети на коишто воопшто немаше душек, туку беше поставен само 
обичен сунѓер покриен со постелнина. Осудените лица за коишто не е обезбеден посебен 
кревет се приморани да спијат на сунѓери или на перници на самиот под.

Поради недостаток на простор осудените лица своите лични работи и храната ги 
чуваат под креветите или закачени на ѕидовите. Ова дополнително придонесува да се 
зголеми бројот на инсекти, најмногу лебарки и тафтабити, од чиишто убоди/каснувања 
поголем број од осудените лица беа со рани, најмногу по рацете и нозете.  

Поради недостиг на топла вода, осудените лица се приморани да користат 
импровизиран греач, којшто се вклучува во штекер и се става директно во кофа со вода. 
Ваквиот начин на загревање на водата носи постојан и зголемен ризик од несакани 
последици.

Во еден мал дел од Одделението заграден со решетки се наоѓа вежбалницата/
теретаната опремена со една справа за вежбање, (bench) клупа и повеќе тегови наменети 
за физичка активност и рекреација на осудените лица.

Ова Одделение располага и со два заеднички санитарни јазли наменети за туширање 
и задоволување на физиолошките потреби на сите лица сместени во одделението. Еден 
од тоалетите е опремен со една функционална чешма, скршен мијалник, еден „писоар“ 
и посебно издвоен санитарен јазол со скршена врата. Вториот тоалет е опремен со еден 
санитарен јазол и расипано казанче издвоени со посебна врата, како и со просторија 
наменета за туширање на осудените лица, која располага со една чешма со туш и еден 
бојлер, чијашто електрична инсталација е поставена долж внатрешните ѕидови и е 
изложена на постојана влага.

Амбулантно одделение

Амбулантното одделение се наоѓа во посебен стар објект во кругот на установата, 
којшто е во лоша и руинирана состојба. Надворешните ѕидови на објектот се оштетени, со 
распадната фасада и големо количество на влага и мувла.Во ова одделение се сместени 
вкупно 151 осуденик, распоредни во 4 оддели – А, Б, В и Г.

Одделот А се наоѓа во десниот приземен дел од зградата и се состои од еден ходник 
со 8 засебни простории, секоја од нив со посебен санитарен јазол.Хигената во ходникот е 
на исклучително ниско ниво, а на ѕидовите кои до половина се излепени со плочки беше 
забележлива влага. На денот на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам 
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забележа еден осуденик којшто спиеше на душек сместен на крајот од ходникот покриен 
со ќебе, на што веднаш реагираше и побара од службените лица во најкус можен рок да 
му обезбедат посебен кревет во една од просториите.

При увид во една од просториите во овој Оддел, Националниот превентивен 
механизам констатира дека во соба од 14 м2 се сместени 7 осудени лица. За две лица 
немаше обезбедено посебен кревет и истите спијат на душеци, од кои едниот душек беше 
поставен над санитарниот јазол, а другиот на подот.

Нивото на влажност од 70% во просторијата и измерената температура од 16,50С се 
надвор од прифатливите стандарди за температура и влажност на воздухот1. Истовремено, 
хигиената во просторијата е под границите на секаков минимум, а и покрај постојано 
отворениот прозорец низ кој влегува доволно дневна светлина, воздухот беше задушлив и 
се чувствуваше неподнослива смрдеа на урина и фекалии. 

Санитарниот јазол во овој Оддел е руиниран, без тоалетна школка, со искршено 
казанче, без мијалник, само со една расипана чешма од којашто постојано тече вода. 
Подот во санитарниот јазол беше покриен со фекалии и повеќе расфрлани пластични 
шишиња, а беа забележани и голем број инсекти.

Пред зградата на амбулантното одделение се наоѓа шеталиште каде се поставени 
неколку клупи со масички, а во кругот на истото има поставено и кош, којшто во моментот 
на посетата беше нефункционален поради скршениот обрач. Сепак, Националниот 
превентивен механизам констатира дека на шеталиштето нема покриен дел, којшто би 
им овозможил на осудените лица непречена прошетка на отворено и при лоши временски 
услови.

Нов дел - приземје

Одделението т.н. „Нов дел“ се наоѓа во левиот приземен дел на Затвореното 
одделение на КПУ-КПД „Идризово“. Ова одделение е со значително подобри материјални 
и хигиенски услови во однос на останатите одделенија.

Новиот дел-приземје се состои од 7 засебни простории, сите сместени долж тесен 
ходник, кој служи како кујна и трпезарија и во кој има масички, столчиња, ладилници и 
шпорет за готвење.

Во секоја од собите се сместени мал број лица, а во некои и само по едно осудено 
лице. Истите се опремени со кревети со пристојна и чиста постелнина, тв-приемник, 
ладилници, масички и останат неопходен инвентар. Во целиот овој Оддел сместени се 
вкупно 11 лица, а во моментот на посетата имаше и една празна просторија. Секоја од 
просториите има засебен тоалет, во кој има тоалетна школка, туш и бојлер. 

Во една од просториите, во којашто е сместено само едно лице, беше измерена 
квадратура од 11 м2, температурата изнесуваше 18°C, а нивото на влажност 54% 
R.H. Инсектите се неизбежен дел и од овој дел од Установата, но сепак хигиената во 
просториите е далеку подобра, од причина што и самите осуденици подобро се грижат за 
одржување на просторот. И во ова одделение осудените лица самостојно ги обезбедуваат 
предметите во собите (тв-приемници, ладилници и сл.).

Прекубројноста и лошите материјални услови во останатите делови од Установата, 
упатуваат на фактот дека осудените лица сместени во ова крило се наоѓаат во 
попривилегирана состојба за разлика од останатите осуденици.

 1 Прифатливи стандарди за температура се од 18-25о C, а за влажност од 20-60 R.H.
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Самиците во затвореното машко одделение се користат за издржување на 
дисциплинска казна „упатување во самица“ по спроведена дисциплинска постапка, 
како и заради издвојување на осудено лице кое поради своите постапки претставува 
сериозна опасност за безбедноста на службените и другите лица  во установата, или 
заради обезбедување на местото на настанот и одделување на сторителот на делото од 
сведоците.

Во КПД Идризово има вкупно 12 самици. Сите се идентични, поделени на леви и 
десни во зависност од поставеноста на креветот во самицата, со квадратура од 8,5м2. 
Измерената температура на денот на посетата во сите самици беше 23°C, со ниво на 
влажност од 42% R.H. 

Самиците се пристојно чисти, во нив има кревет, душек, постелнина, засебен тоалет 
кој се состои од тоалетна школка и лавабо. Подот е од ламинат, релативно нов и добро 
одржан, а ѕидовите се во подобра и почиста состојба во однос на останатите делови од 
Установата. 

Во самиците протокот на дневна светлина е многу слаб, нема дополнително 
осветлување во секоја просторија, туку централно осветлување во целиот ходник. 
Недостасуваат ѕвончиња, па комуникацијата помеѓу осуденик и лице од обезбедување се 
одвива преку силно тропање по металните врати на самиците. 

При упатување на осудените лица во самица се прибавува мислење од лекар за  
здравствената состојба на осуденото лице, но освен првичниот преглед, лицата што се 
упатени во самица воопшто не се посетуваат од лекар, ниту пак, се случило некогаш да 
бидат посетени од директорот на установата.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, во текот на разговорите 
со дел од затворениците коишто биле на издржување дисциплинска казна – упатување 
во самица, доби поплаки дека во голем број случаи кога се обратиле до претставниците 
на службата за обезбедување за лекарска помош,истата не им била дадена, со што им 
било оневозможено остварување на правото на пристап до лекар. Во оваа смисла, овие 
лица истакнаа дека лекарските интервенции им се овозможуваат само во исклучителни 
ситуации, кога здравствената состојба е евидентно влошена и алармантна.

Дел од осудените лица коишто биле на издржување на дисциплинска казна – самица, 
истакнаа дека не секогаш им се почитувало и правото на прошетка (2 часа во денот на 
чист воздух).

Самици

Централната кујна во која се приготвува храната за сите осуденици во Установата, 
се наоѓа од задната страна на женското одделение и до неа се стигнува од надворешната 
страна. Централната кујна е всушност објект што се состои од ходник, пространа 
кујна, четири магацински простории за чување различни прехранбени намирници, 
административна соба и тоалет.

Кујната е со површина од 105м2 и е целосно поплочена. На ѕидовите е евидентна 
влага, а таванската конструкција е видно оштетена. На денот на посетата во централната 
кујна беше измерена температура од 29°C, а влажноста 65% R.H. 

Истовремено, за време на посетата Националниот превентивен механизам констатира 
дека хигиената во кујната е на ниско ниво, односно подот беше целиот извалкан со 
остатоци од готвена храна, а во просторијата се ширеше непријатна миризба.

Други простории

Централна кујна
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Аптека и делење терапија
Од извршениот увид во аптеката на КПУ-КПД „Идризово“, тимот на Националниот 

превентивен механизам утврди дека снабденоста со лекови е на завидно ниво и ги 
содржи сите неопходни лекови за срцеви, белодробни, гастроинтестинални, кожни и очни 
заболувања, а има лекови и за психијатриско невролошки заболувања. 

Националниот превентивен механизам утврди дека сите лекови се со важечки рок на 
траење и се чуваат во сува и темна просторија. 

Лековите за зависност (пр. метадон) се делат на дневна основа од страна на 
медицинскиот персонал, исто како и инфузионата и патантералната терапија коишто се 
даваат исклучиво во стационарот. 

По однос на начинот на делење на останатата терапија (што се прима подолг 
временски период), тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека истата ја 
препишува лекарот, ја подготвува медицинската сестрa, додека делењето му е препуштено 
на едно од осудените лица.

Во текот на посетата тимот на НПМ доби информации за постоење на одредени 
малверзации при делењето на медикаментозната терапија, односно дека често се 
случувало лекарствата ненавремено да се доставуваат до осудените лица, а има и случаи 
кога им биле побарани пари за да им биде извршена достава.

Вработените се пожалија на квалитетот на кујнскиот прибор, наведоа дека храната 
ја приготвуваат во застарени и оштетени казани за готвење, а садовите за транспорт 
на храна се скоро неупотребливи, поради што во неколку наврати од надлежните во 
установата побарале да се изврши замена, односно доопремување на кујнскиот инвентар,  
но по повод барањето, не биле преземени соодветни мерки.

Исто така, НПМ констатира дека кујната не е опремена со прибор за јадење (лажици, 
виљушки, чинии и др.), поради што осудените лица се принудени да користат свој прибор 
кој неретко е нестандарден за затворски услови (керамика,  метал и др.).

Тоалетот што се наоѓа во централната кујна има мијалник, вц-школка и туш, под 
со плочки и чисти ѕидови. Тоалетот е во уредна и прилично добра хигиенска состојба, а 
истиот го користат осуденичките кои се работно ангажирани во кујната.

(Податоците за женското одделение се прибавени за време на извршените посети во 
месеците јули и август 2016 година, за што е изготвен Посебен извештај со констатации и 
препораки од Народниот правобранител.)

Женското одделение на КПД „Идризово“ се наоѓа во објект изграден 1986-та година, 
во дворскиот простор на Установата, во близина на машкото одделение. Објектот на 
женското одделение се состои од просторија за заповедник – командир, просторија за 
воспитувач, кантина, две трпезариски простории, една мала кујна – соба за делење храна, 
централна кујна, и простории со сместувачки капацитети - приемно одделение (1 соба и 1 
тоалет), отворено одделение (4 соби и 1 тоалет) и затворено и полуотворено одделение 
(14 соби за сместување на осуденички, 3 тоалета, 2 магацински простории, 1 соба за 
медицинска терапија и 2 самици). 

Сместувачкиот капацитет на Женското одделение е за 70 лица, а во моментот на 
посетата присутни беа 97 осуденички, од кои една беше сместена во Арестантското 
одделение на КПД „Идризово“.

Женско одделение
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Приемно одделение во женското одделение
Приемното одделение е сместено веднаш пред отвореното одделение и е разделено со 

решетки од помалата трпезариска просторија. Се работи за една просторија со површина 
од 18м2, во која има осум стари, дотрајани, железни кревети со затворска постелнина што 
се состои од нечисти, стари, волнени ќебиња, една масичка, две искршени столчиња и 
тоалет во склоп на просторијата. 

Измерената влага во оваа просторија беше 56% R.H., а температурата 27оC. Хигиената 
во оваа просторија е на ниско ниво, присутна е лоша миризба, а креветите се стари 
со нечиста и дотраена постелнина, а дел од нив воопшто немаат душеци. Протокот на 
природна и вештачка светлина е лош, така што просторијата делува прилично темно, а 
прозорците се високи и заштитени со метални решетки. Ѕидовите се нечисти и зафатени 
со влага, а подот е со стар излупен паркет. Во тоалетот има влага и вода, а wc-школката, 
тушот и мијалникот се во дотрајана состојба.

Отворено одделение во женското одделение
Отвореното одделение на женскиот дел е составено од 4 простории, кои се опремени 

со кревети, постелнина, тв-приемник, ладилник, импровизирани ормарчиња, завеси, 
масички и столчиња. Освен креветите, столчињата и масичките, сите останати предмети 
во просториите се обезбедни од страна на самите осуденички.

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека природното и 
вештачкото осветлување во просториите е несоодветно, а присуството на влага по 
ѕидовите, осуденичките се обиделе да ја покријат со шарени тапети. Како и во поголем 
дел од просториите, подот е од линолеум, а хигиената е на ниско ниво.

Висината на измерената температура во сите четири простории на отвореното 
одделение е над предвидените стандарди за температура (18 – 25°C), а влажноста во трите 
простории е со вредност повисока од границите на минимум предвидените стандарди за 
влага.

Тимот на НПМ утврди дека и во ова одделение е присутна прекубројност во 
сместувачките капацитети.

Санитарниот јазол располага со еден мијалник, вц-школка и еден туш. Хигиената е на 
ниско ниво, а на ѕидовите се забележува огромно присуство на влага.

Затворено и полуотворено одделение во женското одделение
Сместувачкиот капацитет на затвореното/полуотворено одделение, содржи 

14 простории во кои се сместени вкупно 73 осуденички. Во склоп на одделението, 
исто така се наоѓаат магацин за чување на средства за хигиена, лекарска просторија 
(соба за медицинска терапија), 2 самици и еден магацин и 2 тоалета од кои едниот е 
нефункционален.

При испитувањето на материјалните услови тимот на НПМ утврди прекубројност 
во дел од просториите. Имено, во дел од просториите со квадратура од околу 20-25м2 

се сместени по 6-7, па и повеќе осуденички. За разлика од ова, во дел од останатите 
простории со иста површина, беше утврдено дека се сместени само по 2 до 3 осуденички.

Ваквото постапување има дискриминаторска основа, поради што дел од осуденичките 
се изложуваат на неправеден и деградирачки однос во споредба со другите (привилигирани) 
осуденички.

Во поголемиот дел од просториите каде беа измерени температурата и степенот 
на влажност, НПМ констатира дека измерените вредности ги надминуваат границите на 
минимум предвидените стандарди.
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Со оглед на тоа што осуденичките самите се грижат за хигиената во просторијата 
каде што се сместени, хигиената е на завидно ниво, со исклучок на неколку простории 
(изолација, соба бр.4), кои беа непроветрени и од кои се ширеше непријатна миризба.

Во однос на опременоста на просториите, НПМ утврди дека освен железните 
кревети, душеците, масичките, столчињата и дел од шкафовите, останатите предмети и 
инвентар (тв-приемници, ладилници, ормарчиња, завеси, грејни тела, вентилатори и сл.) 
осуденичките ги обезбедуваат од сопствени средства.  

Приборот за јадење осуденичките сами го oбезбедуваат и го чуваат во просториите 
во кои се сместени. Ваквата пракса, на чување метални ножови, виљушки и стаклени 
чаши, според оцена на НПМ го зголемува ризикот од самоповредување или повреда на 
друго лице.

Затоплувањето во целото женско одделение е обезбедено со парно греење, од што 
осуденичките се задоволни.

Затвореното/полуотворено одделение располага со една бања и 2 заеднички тоалета, 
од кои едниот е целосно нефункционален. 

Тоалетот што го користат осуденичките е опремен со два санитарни јазла и една 
чешма со оштетен и корозиран мијалник. Хигиената во тоалетот е на ниско ниво и од 
истиот се шири неподносливасмрдеа.

Бањата во ова одделение располага само со еден функционален туш и 6 чешми. 
Покрај нехигиената, евидентна е и појава на влага по ѕидовите.

Непосредно до тоалетот, во рамките на женскиот оддел постои и просторија во 
која има 4-четири машини за перење, каде осуденичките ја перат својата облека и 
постелнина.  

Самици

Тимот на Националниот превентивен механизам, при извршениот премер во 
двете самици во затвореното одделение, констатира идентична површина од по 7м2, а 
температурата во моментот на посетата изнесуваше 27°С и влажност од 62% R.H.

Креветот во самицата е метален, без душек и перница, при што нашиот тим доби 
информација дека секое лице кое е на издржување казна - самица само си носи душек, 
перница и постелнина од својата соба. 

Во однос на издржување казна - самица, добивме информација од службените лица 
дека осуденичките најчесто во самиците се задржуваат до 5 дена, а во текот на зимскиот 
период, поради тоа што е ладно и условите во самицата не ги исполнуваат предвидените 
меѓународни стандарди во однос на температурата, осуденичките не се упатуваат во 
самица.

3.1.2. Прекубројност

За време на посетата во КПУ-КПД „Идризово“ евидираа вкупно 1966 осудени лица 
на издржување казна затвор, додека реалниот сместувачки капацитет на установата е 
само за 1094 лица. Ова неспорно упатува дека прекубројноста е еден од најсериозните 
проблеми со коишто се соочува оваа Установа.

Директна последица на ваквата алармантна состојба е сместувањето на осудените 
лица во простории со несоодветен простор и во крајно нездрави услови. Во голем број 
простории се сместени повеќе од 20 осудени лица и покрај тоа што Законот за извршување 



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 71

 2 Член 104 ст.3 од Законот за извршување на санкции предвидува дека „сместувањето на осудените лица во 
заеднички простории не смее да го надминува бројот од пет лица во една соба за ноќевање“

на санкциите2 предвидува сместување максимум до 5 осудени лица во една просторија.
Голем број на осудени лица не се обезбедени со посебен кревет и се приморани да 

спијат на душеци или перници на самиот под. Во одделенијата каде што има огромна 
прекубројност во просториите, Националниот превентивен механизам забележа осудени 
лица кои спијат на душеци или обични картони поставени на подот во ходниците.

Прекубројноста како реален проблем со којшто се соочува Установата, не само што 
води кон создавање нехумани услови во коишто осудените лица ја издржуваат казната 
затвор, туку оневозможува соодветно распоредување на затворениците врз основа 
на проценка на ризикот и потребите на секој случај одвоено и директно влијае врз 
зголемување на агресивноста и депривациите кај осудените лица (особено кај оние со 
повисоки затворски казни).

Во оваа смисла, дел од осудените лица со коишто беа извршени разговори истакнаа 
дека се обидуваат да се воздржат во своето однесување, само за да не ги повредат или да 
не им наштетат на останатите осудени лица со коишто се сместени, но дека отсуството на 
приватност поради малиот простор и пренатрупаноста, како и неподносливите материјални 
услови доведуваат до степен кога не можат повеќе да се контролираат. 

Прекубројноста, покрај тоа што е директен ризик-фактор за големиот обем на закани 
и меѓуосуденичко насилство и го поттикнува развојот на престапнички субкултури на 
„бранители“ или заштитници на останатите условно речено „послаби“ осудени лица, 
истовремено ја отежнува и соодветната контрола од страна на персоналот (службата за 
обезбедување) во услови на насилни инциденти меѓу самите осудени лица.

Имено, во одделенијата каде што просториите беа пренатрупани, осудените лица 
истакнаа дека меѓусебните инциденти, како разни караници или „мали тепачки“ најчесто 
остануваат незабележани и нерегистрирани од службените лица, поради што се оставени 
да си ги решат „самите меѓу себе“.

3.1.3. Кадровска екипираност на Установата

Согласно Правилникот за систематизација на работните места во КПУ-КПД „Идризово“, 
предвидениот број на вработени во оваа установа изнесува 430, меѓутоа од извршениот 
разговор со директорот, како и од извршениот увид во табеларниот преглед на работните 
места, произлегува дека актуелниот број на пополнети работни места изнесува 272. 

Недостаток од вработени е евидентен во сите сектори во Установата, а особено во: 
Затворската полиција, медицинскиот персонал, Секторот за ресоцијализација.

Недоволниот број на вработени, како еден од проблемите со коишто се соочува 
оваа казнено-поправна установа беше предмет на разговор со директорот, кој во оваа 
смисла истакна дека повеќепати, преку Управата за извршување на санкции се обратил 
до Министерството за финансии заради добивање согласност за вработувања, меѓутоа 
одговорите добиени од надлежните во министерството се дека не постои можност за 
реализација на бараните вработувања.

Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам изразува сериозна загриженост 
во однос на одлуката на Министерство за финансии за неиздавање согласност за нови 
вработувања, во услови кога оваа установа се соочува со огромен број на непополнети 
работни места кои сериозно го доведуваат во прашање редовното функционирање и 
директно влијаат врз третманот со осудените лица, констатираните повреди на нивните 
права и идентификуваните ризици од сурово, нечовечко и понижувачко постапување или 
казнување.
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Проблемот со непополнетоста на работните места во установите каде што се врши 
лишување од слобода е предмет на разгледување и на Комитетот против тортура на 
Советот на Европа, кој во оваа смисла наведува дека: „... на местата каде што пополнетоста 
на персоналот е неадекватна, може да произлезе потреба од прекувремена работа, со цел 
да се одржи основното ниво на безбедност и режимот во установата. Оваа состојба може 
лесно да резултира со високо ниво на притисок кај персоналот и негово прерано губење 
на волја за работа, што е состојба која веројатно ќе ги влоши тензиите својствени за 
секоја затворска средина“3. 

 3 Извадок од 11 Општ извештаj (CPT/Inf (20017) 16) на Комитетот против тортура на Советот на Европа
4 Чл. 38 од Законот за извршување на санкциите
5 А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard 

Minimum Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 1:
“The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.“

3.1.4. Насилство меѓу осудениците

Законот за извршување на санкциите предвидува дека „при извршувањето на 
казната затвор мора да се заштити психофизичкиот и моралниот интегритет на осуденото 
лице и да се почитува човековата личност и достоинство, се забранува секој облик на 
мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување“, а изречно е предвидено 
и дека „мора да се обезбедува правото на лична сигурност на осуденото лице и 
самопочитувањето на неговата личност“4. 

Сигурноста и безбедноста на затворениците, коишто мора да бидат 
гарантирани во секое време, претставува основен принцип предвиден и во 
Стандардните минимални правила за постапување со затвореници 5. 

Сепак, насилните инциденти меѓу затворениците се вообичаена појава во сите 
затворски системи и содржат широк опфат на појави, од суптилни форми на вознемирување 
до нескриени закани и сериозни физички напади, кое нешто не претставува исклучок ниту 
во КПУ – КПД „Идризово“.

Имено, од разговорите со осудените лица за време на посетата, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека, главно насилните инциденти меѓу затворениците 
се позачестени во деловите на установата каде што постои огромна прекубројност.

Во оваа смисла, затворениците истакнуваат дека прекубројноста во просториите, во 
корелација со неорганизираноста на слободното време, често се јавува како причина за 
појава на тензична атмосфера, која многу често поради одредени банални причини знае 
да ескалира во насилни инциденти, односно меѓусебни вербални расправии и физички 
пресметки.

Од разговорите со осудениците и со службените лица, НПМ доби информации дека во 
повеќе одделенија во кои се сместени над 50 лица, само еден службеник од Секторот за 
обезбедување е надлежен за одржување на редот и дисциплината во целото одделение.  

Тимот на Националниот превентивен механизам, од разговорите со дел од 
осудените лица утврди дека одредени затвореници, само поради природата на делото 
за коешто ја издржуваат казната затвор (на пр. кривични дела против половата слобода 
и морал) се предмет на навреди, вербални закани, малтретирање, омаловажување, па 
дури и на физички напади од други затвореници. На ваквиот деградирачки однос се 
пожалија и осудениците кои се зависници од разни психотропни супстанции. Фактот што 
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 6 Чл. 6 и чл. 163 од Законот за извршување на санкциите

пријавувањето на овие инциденти кај надлежните не вродило со промена на ситуацијата 
кон нивна поголема сигурност, туку напротив, влијаело да станат мета на почести напади, 
непосредно влијае врз нивното чувство на страв за својата безбедност.

Овие лица го истакнаа деградирачкиот однос на дел од службените лица од Секторот 
за обезбедување спрема нив, и во оваа смисла наведоа дека имало случаи каде што кога 
ќе пријават одреден настан во кој се оштетени, службените лица наместо да преземат 
одредени дејствија во нивна заштита им велеле „малку ти е и тоа.“

Тимот на Националниот превентивен механизам како особено загрижувачка ја 
истакнува констатираната појава на т.н. неформална осуденичка хиерархија на надредени 
и подредени, во која подредените од страв за својата сигурност се приморани да се 
однесуваат според барањата на надредените, да извршуваат одредени задачи, да трпат, 
да премолчат нешто и слично.

  3.1.5. Односот на службените лица спрема осудените лица

Одредбите од Законот за извршување на санкции6 коишто го уредуваат прашањето за 
односот на службените лица спрема осудените лица, предвидуваат целосно почитување на 
човековата личност и достоинство, зачувување на нивното телесно и душевно здравје, како 
и тоа дека службените лица во извршувањето на своите работни обврски, остварувањето 
на третманот и воопшто во контактите и комуникацијата со осудените лица треба да 
се однесуваат со должно внимание кон нивната личност, спокоен пристап, толеранција, 
без злоба и лоша намера, независно од положбата, полот, расата, националноста, 
вероисповедта и политичките уверувања на осудените лица.

Поголемиот дел од лицата сместени во КПУ-КПД „Идризово“ со коишто беа извршени 
разговори, истакнаа дека односот на службените лица од Секторот за обезбедување е 
генерално коректен и на задоволително ниво. 

Сепак, поплаки за некоректно и понижувачко однесување и постапување беа 
истакнати од дел од осудениците коишто наведоа дека е честа праксата да бидат 
навредувани од службените лица, поради нивната етничка припадност (припадници 
на ромската заедница). Причините за ваквите навреди, меѓу другото, осудените лица 
сметаат дека се должат на фактот што поголемиот дел од овие лица се социјални случаи, 
без образование, дел од нив се корисници на метадонска терапија, а исто така има и 
осуденици коишто никој од надвор не ги посетува.

Честа мета на навреди и понижувачки однос од страна на службените лица од Секторот 
за обезбедување, биле и дел од осудените лица сместени во Амбулантното и Училишното 
одделение, а причината за тоа сметаат дека е фактот што во овие одделенија поголемиот 
број лица се корисници на метадонска терапија. Истовремено и дел од лицата осудени 
за сексуални злоупотреби наведоа дека биле предмет на навреди, најчесто поврзани со 
природата на делото за коешто се осудени.

Покрај навредливото однесување, дел од осудениците со коишто беше разговарано 
посочија дека е вообичано кога ќе дојде до меѓусебна тепачка (осуденик со осуденик), 
службените лица од Секторот за обезбедување, откако ќе ги раздвојат да им „удрат по 2-3 
воспитни шлаканици“ или „по неколку боксови во слабината“.

Некои од осудениците се пожалија дека во минатото биле удирани од службените 
лица од Секторот за обезбедување со тупаници, клоци и гумени палки по сите делови 
од телото и напоменаа дека се уште има случаи каде што други осуденици се физички 
малтретирани. 
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Истовремено, дел од осудените лица сместени во приемното одделение, како и дел од 
лицата сместени во некои од самиците, се пожалија дека во неколку случаи при обид да 
побараат помош од лекар, биле удирани од службените лица од Секторот за обезбедување 
од причина што тропале по вратите, и покрај фактот што тоа бил единствниот начин да ги 
известат за итната и неопходна потреба од лекарска помош. 

Дел од лицата со коишто беше разговарано, а кои истакнаа дека не биле директни 
жртви на физичко насилство, наведоа дека биле сведоци на случаи во кои службени лица 
од Секторот за обезбедување физички малтретирале други осуденици. 

За време на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам по претходно 
добиени сознанија за случен инцидент во којшто бил повреден еден од затворските чувари 
во Установата, изврши разговор со осуденото лице осомничено за нанесените повреди на 
службеното лице, коешто беше сместено во самица.

За време на разговорот со осуденото лице коешто беше повикано во амбулантата, беа 
забележани видливи повреди на главата и телото, поради што истиот беше прегледан од 
страна на надворешен соработник - форензичар од Институтот за судска медицина, којшто 
на лице место констатира поголем број на крвни подливи во предел на левата страна од 
лицето (окото, образот и увото), левото рамо и на целата површина на грбот. 

Со оглед на изгледот, димензиите и пребоеноста на крвните подливи, според 
надворешниот соработник, истите се нанесени со издолжено овално средство (палка), 
како и со делови од тело (можно е удар со бокс и со нога, односно чевел).

Осуденото лице истакна дека повредите му се нанесени од страна на повеќе 
службени лица од Секторот за обезбедување, а поради постоење на основи на сомнение 
за прекумерна употреба на сила, како и заради детално испитување на целата фактичката 
состојба, Националниот превентивен механизам изготви посебна службена белешка 
адресирана до одделението за заштита при Народниот правобранител, каде што е 
формиран посебен предмет, по што до Основното јавно обвинителство – Скопје е поднесено 
и барање за утврдување на кривична одговорност против службените лица од Секторот 
за обезбедување. 

3.1.6. Здравствена заштита

Националниот превентивен механизам констатира целосна нефункционалност на 
системот на здравствена заштита, кој претставува јасен одраз на состојбите во КПД 
„Идризово“ и на лошиот третман што го добиваат осудените лица во овaa казнено-
поправна установа.

Имено, организацијата на системот на здравствена заштита се уште не е усогласена со 
позитивно-правните законски решенија, а бројот на ангажираниот медицински персонал е 
недоволен, за да одговори на потребите на осудените лица.

Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам констатира дека извршувањето 
на здравствените услуги се врши од страна на медицински персонал ангажиран од 
Установата, и покрај фактот што Законот за извршување на санкциите предвидува дека 
здравствените услуги во казнено-поправните установи ќе ги извршуваат здравствените 
работници вработени во јавните здравствени установи, што вршат примарна здравствена 
заштита во мрежата на здравствени установи на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
установата.

Вака воспоставениот систем на здравствена заштита, каде што медицинскиот 
персонал функционира како дел од хиерархиската поставеност на затворската управа, 
според Националниот превентивен механизам влијае негативно врз професионалната 
независност на здравствените работници.
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 7 Ibid
8 Член 133 од Законот за извршување на санкции предвидува дека „врз младите полнолетни лица најмалку 

еднаш годишно треба да се врши систематски преглед“.

Ангажираниот медицински персонал од страна на Установата е составен од вкупно 5 
здравствени работници и тоа:

• 1 општ лекар  
• 1 психијатар (ангажиран со договор за дело, којшто е присутен само три 

дена во неделата)
• 1 стоматолог
• 1 медицинска сестра
• 1 лаборант

Ако се има предвид дека во КПУ-КПД „Идризово“ казна затвор извршуваат повеќе 
од 1900 осудени лица, тогаш неспорно е дека вака ангажираниот медицински персонал 
не може соодветно да одговори на здравствените потреби на осудените лица, ниту пак, 
во целост да ги исполни останатите задолженија (спроведување редовни систематски 
прегледи, проверка на квалитет на храна, на хигиената во просториите и сл.).

Истовремено, фактот што медицинскиот персонал е присутен во установата само прва 
смена – од 08:30 до 16:30 часот, а потоа, само во услови кога е неопходно се повикува 
итната медицинска помош, директно доведува до прекршување на правото на пристап до 
лекар на осудениците, коешто толкувано и во ставовите на КСТ предвидува дека:

„Додека се во затвор, на осудените лица треба да им се овозможи пристап до лекарот 
во секое време, без оглед на нивниот режим на затворањето“ и дека „здравствената 
служба треба да биде така организирана, што ќе овозможува на барањата за лекарска 
консултација да се одговора без непотребно одложување“7. 

При непосредно спроведените разговори, осудените лица истакнаа дека многу често 
се случува да не им биде излезено во пресрет кога ќе побараат од службените лица во 
Секторот за обезбедување да бидат однесени на лекар, ниту пак, е воспоставен систем 
на редовни систематски прегледи, како што е предвидено во Законот за извршување на 
санкции8. 

Оттука, и неукажувањето навремена лекарска помош директно влијае врз 
влошувањето на здравствената состојба на осудените лица, а неспроведувањето на 
редовни систематски прегледи го оневозможува раното детектирање на одредени болести 
и заболувања.

Националниот превентивен механизам доби голем број поплаки и во однос на 
пристапот до специјалистички прегледи надвор од установата. Имено, дел од осудените 
лица истакнаа дека воопшто не им бил овозможен пристап до вакви прегледи, додека 
некои од осудениците истакнаа дека пристапот до услугите од секундарната или 
терцијалната здравствена заштита им е овозможен само во крајни случаи, во услови 
на сериозно влошена здравствена состојба, и според нив, со непотребно одложување и 
големо задоцнување.

Националниот превентивен механизам, исто така, констатира дека во Установата 
нема воспоставено ниту редовна пракса, лекарите да изготвуваат службени информации 
за повредите коишто ги констатирале при извршените прегледи. 

Во оваа смисла, а со цел навремено документирање на евентуални случаи на тортура 
или друго лошото постапување, дадена е препорака, медицинскиот персонал во сите 
случаи кога при вршењето на лекарски прегледи кај осуденото лице ќе констатира какви 
било повреди, предизвикани со примена на физичка сила или средства за присилба или 
други знаци на физичко и психичко насилство, задолжително да составува записник 
и службена информација со детален опис на повредите и констатација за начинот и 
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средствата со кои се нанесени повредите. Ваквите службени информации потоа да се  
достават до директорот на установата, а медицинското лице да води детална евиденција 
за доставените писмени информации.

3.1.7. Корупција

Националниот превентивен механизам за време на посетата посвети особено внимание 
и на проблемот со корупцијата, којашто како општествен феномен игра фундаментална 
улога во појавата и присутноста на тортурата, односно лошото постапување и се проткајува 
низ целукупниот затворски систем, вклучувајќи ги сите актери – затворските службеници, 
затворениците и надворешните лица.

Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам изврши индивидуални и 
групни разговори со повеќе од 100 осуденици, а самиот факт што скоро сите осудени лица 
беа единствени во ставот дека корупцијата е во голема мера застапена во оваа устанува, 
говори за размерот на оваа појава. 

Од разговорите со осудените лица, тимот на НПМ утврди дека дел од затворскиот 
персонал е директно инволвиран во набавката и внесувањето на недозволени предмети 
во установата, коишто потоа се дистрибуираат до осудениците и се предмет на нелегален 
пазар.

Инволвираноста на затворскиот персонал во коруптивните активности е најмногу 
изразена преку учеството во трговијата со мобилни телефони, дрога и други недозволени 
добра.

Со оглед дека затворениците беа единствени во наводите по однос на цените на 
недозволените услуги, било да се обезбедуваат директно преку затворскиот персонал или 
пак, од страна на други осуденици (во посредство со вработени во установата9), тимот на 
Националниот превентивен механизам констатира дека во оваа установа постои еден вид 
т.н. неформален ценовник на услуги што им се „достапни во секое време“ на осудениците10. 

Во КПУ-КПД „Идризово“, меѓу затворениците е широкораспространето уверувањето 
дека „СЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ (со пари)“ И „ДЕКА СЕ СИ ИМА СВОЈА ЦЕНА“.

Дополнително, во прилог на ова говори и фактот што сите осуденици истакнаа дека 
знаат каде да се обратат во случај да имаат потреба од одредена услуга, како и тоа што 
најголемиот дел од нив користеле или се уште користат ваков вид на услуги.

Цената за набавка на мобилен телефон во КПУ-КПД „Идризово“ се движи од 100 евра 
за обичен мобилен телефон, па се до 200, односно 500 евра за мобилен телефон со „touch 
screen“ и Интернет, во зависност од моделот на телефонот.

Во однос на мобилните телефони, чиешто неовластено поседување и користење 
согласно Куќниот ред претставува полесна дисциплинска повреда11, затворениците 
истакнаа дека во голем број случаи, кога за време на извршените претреси им биле 
пронајдени мобилни телефони, им било понудено да платат одредена сума (којашто 

9 Голем број од осудениците истакнаа дека осудениците коишто обезбедуваат услуги тоа најчесто го прават со 
помош или пак со знаење на затворскиот персонал.

10 За време на разговорите најголемиот број од затворениците истакнаа дека услугите како што се набавка на 
мобилен телефон, дрога, преместување во поубаво крило и простории и сл. им се достапни во секое време на 
оние што се способни да плататза тоа
11 Согласно чл. 49 од Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во казнено поправа установа, 

поседувањето и користењето на мобилни телефони претставува полесна дисциплинска повреда.
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12 Дел од осудениците сместени во крила и простории каде што има подобри материјални услови и нема 
толку голема пренатрупаност, истакнаа дека биле распоредени таму без да има потреба нешто да плаќаат или 
пак некого да потплаќаат.
13 Голем број од осудените лица истакнаа дека пристапот до дроги во Установата е  многу полесен од надвор 

(мислат на надвор од Установата) и дека со оглед на нејзината лесна достапност и широкараспространетост 
цената на истите е многу поволна, односно иста, па дури и поевтина од надвор.

најчесто се движи од 1000 до 2000 денари) за да не им бидат одземени и истото да не 
биде евидентирано. 

Тимот на Националниот превентивен механизам доби информации дека, сместувањето 
во определени крила и простории каде што материјалните услови се подобри, нема 
пренатрупаност и односите меѓу затворениците се порелаксирани, исто така има своја 
цена12. Во оваа смисла, за време на разговорите од некои од осудените лица беше истакнато 
дека им биле побарани суми и од по 400 евра за што побрзо да бидат прераспоредени од 
приемното одделение во крило и простории со подобри услови.

Тимот на Националниот превентивен механизам, констатира дека по распределувањето 
од приемното одделение, осудените лица се сместуваат во соби, односно простории каде 
што има прекубројност, поради што се принудени да платат по 500, односно 1000 денари 
за кревет или душек каде би можеле да спијат.

Еден дел од осудените лица, исто така, истакнаа дека се приморани да платат износи 
од 50 до 200 денари за перење на алиштата и постелнината.

Со оглед на ограничените можности за работна ангажираност на осудените лица во 
установата од една страна, а од друга страна големиот број на лица кои се работно способни 
и имаат желба да бидат работно ангажирани, осудените лица истакнаа дека предмет на 
нелегален „пазар“ е и ангажирањето на осудените лица во разни работни активности во 
рамки на установата, особено ако се има предвид дека работно ангажираните лица имаат 
одредени поволности при користењето на правото на годишен одмор.

Покрај ова, дел од осудените лица истакнаа дека повисоки цени (500 – 2000 евра) 
имаат „услугите коишто се однесуваат (на посредување) за добивање на погодности“, што 
се состојат од почести контакти со надворешниот свет - посети надвор од просториите 
на установата, слободен излез од установата до 7 часа, отсуство 15 дена во текот на 
годината, целосно или делумно користење на одморот надвор од установата, прекин на 
казна и слично.

Осудените лица по однос на воспоставениот начин на комуникација со службените 
лица, во оваа насока истакнаа дека истиот се одвива на начин што ако некој од вработените 
им рече „300 пати ти кажав“ или „500 пати ти кажав“... значи дека цената што треба да ја 
платат за конкретната услуга изнесува 300, односно 500 евра.

Тимот на Националниот превентивен механизам, од разговорите со осудените лица, 
доби информации и за инволвираност на затворскиот персонал во коруптивни активности 
поврзани со нелегалната трговија со дрога (набавување и посредување при набавување). 
Во оваа смисла се и наводите за лесно достапноста и широкораспространетоста на дрогите 
во установите, по „поволни цени“13. Имено, 

• „Еден џоинт“ (цигара со марихуана) чини 150-300 денари
• „Едно топче за 2-ка“ (топче марихуана завиткано во ќесе за 2 цигари со марихуана) 

чини  350-500 денари
• „25 грама марихуана“ чини 7-8.000 денари
• 5 грама хероин чини 5-7.000 денари
Предмет на трговија во Установата е бупренорфинот, којшто се продава по 300-400 

денари за 8 мг., како и метадонот којшто е многу поефтин.
Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека поставеноста на 
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затворскиот систем ги обесхрабрува оние коишто имаат намера да пријават одредени 
коруптивни активности, имајќи предвид дека дел од осудените лица со коишто беа 
извршени разговори истакнаа дека „кога започнале да ја извршуваат казната затвор, 
морале да се навикнат на ваквиот систем и да го прифатат таков каков што е бидејќи не 
само што не веруваат дека со пријавувањето на индивидуални коруптивни случаи ќе може 
нешто да се  смени, туку сметаат дека токму пријавувањето може да има понатамошни 
негативни реперкусии кон нивниот третман за време на издржувањето на остатокот од 
нивната казна“.

3.1.8. Ресоцијализација

Ефикасното спроведување на процесот на ресоцијализација во казнено-поправните 
установи, каде покрај воспитувачите се предвидува и активно учество на службените 
лица од Секторот за обезбедување14, придонесува за воспоставување на позитивни и 
релаксирани меѓусебни односи на осудениците со службените лица, како и меѓу самите 
осуденици, што пак, директно влијае врз намалување на ризикот од мачење и друг вид на 
сурово, понижувачко и нечовечко постапување или казнување. 

Во оваа смисла, Национален превентивен механизам имаше за цел да го испита 
степенот и начинот на остварување и спроведување на процесот на ресоцијализација, 
поради што беа извршени разговори со службени лица од Секторот за ресоцијализација, 
со осудени лица, а беше извршен увид и во стручните досиеја на дел од осудените лица.

Врз основа на добиените податоци, тимот на НПМ констатира дека во оваа казнено 
- поправна установа воопшто не се спроведува индивидуална психотерапија, не се 
спроведува групна работа, групно мотивациско советување, групно советување и групна 
психотерапија, не се спроведува медицинско-психолошки третман на осудените лица, 
ниту пак, се спроведува морално-етичко воспитување на осудените лица, како дел од 
третманските мерки предвидени за спроведување на програмите за индивидуален третман. 

Покрај фактот што во голема мера не се спроведуваат општите третмански мерки 
преку редовни програми15, тимот на Националниот превентивен механизам констатира и 
дека нема посебен третман, односно не се спроведуваат специфични третмански мерки за 
одредени категории на осудени лица, како на пример за осудените лица кои злоупотребуваат 
дроги и други психотропни супстанции, за осудените лица кои злоупотребуваат алкохол, 
за осудените лица сторители на сексуални деликти, на насилни осудени лица, на помлади 
полнолетни лица, на осудени лица жени и на осудени лица на доживотен затвор.

Во прилог на запоставеноста на остварување на процесот на ресоцијализација во 
КПУ-КПД „Идризово“, говори и фактот што голем дел од осудените лица, со коишто беше 
разговорано, истакнаа дека воопшто немаат остварено контакт со воспитувач, а еден дел 
од нив воопшто не ни знае дека имаат воспитувач, којшто е задолжен за спроведување на 
индивидуализирана програма16. 

Како една од причините за нефункционалноста на остварувањето на процесот на 
ресоцијализација во КПУ-КПД „Идризово“, претставува и малиот број на вработени во овој 
Сектор, особено во услови на огромна пренатрупаност на осудени лица во установата. 

14 Согласно Упатството за учество на секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализацијаБрој 07-
1289/1 од  23.12.2011 година

15 Согласно чл.15 од Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица 
Општи третмански мерки се: - работа на осудени лица; - образование на осудени лица; - образование на 
осудени лица по занимање; - морално-етичко воспитување и осуденичко самоорганизирање и - слободни 
активности, спорт и рекреација на осудени лица.
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Имено, бројот од околу триесетина воспитувачи е навистина недоволен за 
спроведување на индивидуални програми за над илјада и деветстотини осудени лица, 
како и за спроведување на третманските активности, на начин како што е предвидено 
во Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица17.

17 Чл.5 ст.5 одУпатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица, предвидува 
дека:„Бројот на осудени лица, во третманска група со која работи едно службено лице од Секторот 
за ресоцијализација, се определува зависно од класификацијата по одделенија и тоа: во отворено и 
полуотворено одделение најмногу до 30 осудени лица, а во затворено одделение најмногу до 15 осудени 
лица.“

18 Наводи за инволвираност на службени лица во коруптивни активности поврзани со набавка на мобилни 
телефони беа истакнати од голем број на осуденици со коишто беше извршен разговор.

3.1.9. Право на прошетка и контакт со надворешниот свет

Националниот превентивен механизам, од непосредно извршениот увид и разговор 
со осудените лица, констатира дека правото на дневни прошетки се остварува непречено, 
со минимум дозволеното време од два часа дневно. 

Во оваа смисла, осудените лица од различни оддели, го користат правото на неколку-
часовна дневна прошетка на чист воздух, во различни периоди во текот на денот.

Националниот превентивен механизам констатира и дека на осудените лица им се 
обезбедува правото на контакт со надворешниот свет преку разни форми на допишување, 
телефонирање, посети и примање на пратки.

Имено, од разговорите со осудениците и службените лица, како и од увидот во 
евиденција за посети и примени пратки, Националниот превентивен механизам утврди 
дека на осудените лица непречено им се овозможуваат и посетите и примањето на 
пратките, како дел од правата загарантирани со Законот за извршување на санкциите 
и Куќниот ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено – поправната 
установа.

3.1.10. Увид во евиденции

Во текот на посетата Националниот превентивен механизам изврши увид и во 
регистрите што се водат за изречените рапорти, односно дисциплински казни и за 
употребата на средствата за присилба.

Од увидот во Рапортната книга, тимот на Националниот превентивен механизам 
констатира дека најчесто изрекувани дисциплински казни се: упатување во самица од 
3 до 15 дена, ограничување на доделување на погодности до 3 месеци и јавна опомена. 
Најмногу поднесени рапорти и изречени дисциплински казни се поради бегство, физички 
пресметки, односно тепачки меѓу осудените лица и поради користење на мобилен телефон. 

Фактот што во периодот од само еден месец се изречени 24 дисциплински казни за 
физички пресметки, односно тепачки меѓу осудените лица, говори за високиот степен 
на регистрирано насилство меѓу осудениците, што секако претставува загрижувачки 
феномен кој упатува на потребата од преземање на итни мерки за негово намалување. 

Истовремено, големиот број на изречени дисциплински казни за користење на 
мобилен телефон, дополнително говори за фактот дека осудените лица многу лесно 
доаѓаат до мобилни телефони и тоа најчесто преку инволвираноста на службените лица 
во коруптивни активности поврзани со набавка на истите18. 
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Од увидот во Тетратката за евиденција за средства за врзување и гумена 
палка, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во овој регистар 
(тетратка) не се наведува кое средство за присилба е употребено во секој конкретен 
случај, поради што и не може да се утврди во кои случаи е употребена гумена палка како 
средство за присилба, а во кои случаи се употребени средства за врзување.

Во оваа смисла, а со оглед на одредбите од „Упатството за условите и начинот 
на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на Секторот за 
обезбедување во казнено-поправните установи“, тимот на Националниот превентивен 
механзиам препорачува наместо „Тетратка за евиденција за средства за врзување и 
гумена палка“, да се води Книга за употреба на средства за присилба, во која покрај 
останатите податоци, ќе се наведува во секој конкретен случај кое средство за присилба 
било употребено (издвојување, употреба на физичка сила и гумена палка, врзување, 
шмркови со вода, хемиски средства, дресирани кучиња).

Националниот превентивен механизам, исто така, изврши увид и во евиденциите што 
се водат за лицата што се сместуваат во самиците на установата и од увидот во Регистарот 
за евиденција на осуденици кои влегуваат и излегуваат во самица,тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека во графата „употреба на средства за присилба“ 
во ниту еден случај не е наведена употребата на средства за присилба, иако во некои 
од „службените информации“, што се изготвуваат од служубените лица при употреба на 
гумена палка или средства за врзување, е нотирана употребата на средства за присилба. 

3.1.11. Упатени препораки по однос на констатираните 
состојби до:

Министерството за финансии и Владата на Република Македонија
1. Министерството за финансии и Владата на РМ да пристапат кон повторно 

разгледување на барањата за вработувања во КПУ-КПД „Идризово“ со отворено 
одделение во Велес и во најкус можен рок да се даде согласност за реализација 
на потребните вработувања.

Управата за извршување на санкции
1. Преземање на итни мерки и активности, со цел приспособување, односно 

префрлување и сместување на осудените лица во новоизградените сместувачки 
објекти.

2. Поради исклучително лошите материјални услови, Приемното одделение да 
се дислоцира во други простории, коишто ќе ги задоволуваат минималните 
стандарди за сместување на осудени лица.

3. Да се обезбедат средства за соодветно опремување на просториите каде што се 
сместуваат осудените лица, со потребниот инвентар (столчиња, масички, ормари 
за чување на личните предмети).

4. Итна санација на таванската конструкција во одделенијата каде има сериозен 
проблем со прокапување. (особено во Д -Одделение и „Школарци“)

5. Да се обезбедат средства за итно реновирање на санитарните јазли во сите 
одделенија на Установата, со приоритет на просториите во Приемно, Амбулантно, 
Школарци, Оддел 2 и Полуотворено.

6. Да се инсталира систем за повикување на службените лица во случаи на итност 
заради превенирање и спречување од ескалација на насилни инциденти.

7. Да се преземат конкретни мерки со кои ќе се поттикне пријавувањето на акти на 
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корупција, како и да се предвидат и преземат дејства на заштита на лицата кои 
пријавиле вакви активности.

До КПУ-КПД „Идризово“
1. Затворскиот персонал мора да биде професионален, стручен и запознаен со 

процедурите и стандардите за постапувањето со лицата лишени од слобода и 
нивните права. На секое преземање на кадри од други установи, мора да му 
претходат соодветни обуки за стекнување на вештини за работа со лица лишени 
од слобода.

2. Осудените лица во приемното одделение да не се задржуваат повеќе од 30 дена.
3. За секое осудено лице да се обезбеди посебен кревет, соодветен душек и 

соодветна постелнина, која редовно ќе се одржува чиста и уредна.
4. Бројот на осудени лица сместени во една просторија да биде во согласност со 

минимум востановените стандарди за површина по лице (4м2 по лице) и согласно 
одредбите од Законот за извршување на санкции (во една просторија да се 
сместуваат најмногу 5 лица, односно за секое лице да се обезбеди простор од 
најмалку 9м3.

5. Да се преземат итни мерки за санација на таванската конструкција во одделенијата 
каде има сериозен проблем со прокапување. (особено „Д“ одделение и 
„Школарци“)

6. Да се преземат неопходни мерки за подобрување на материјалните услови и 
хигиената и да се изврши итно реновирање на санитарните јазли во сите 
одделенија на Установата, со приоритет на просториите во следните одделенија: 
Приемно, Амбулантно, Школарци, Оддел 2 и Полуотворено.

7. Да се спроведе итна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во сите 
простории во Установата.

8. Редовно оддржување на хигиената во кујната и набавка на нов кујнски прибор и 
садови за транспорт на храната.

9. Медикаментозната терапија да се дели од медицински лица, а во исклучителни 
ситуации од припадници на  Секторот за обезбедување.

10. Да запре сместувањето на осудени лица во простории со голем капацитет, а 
овие простории да се приспособат за сместување на помал број лица, согласно 
востановените стандарди. 

11. Да се засили надзорот од припадниците на Секторот за обезбедување во сите 
одделенија каде што има прекубројност, со цел намалување на насилните 
инциденти меѓу осудениците.

12. Да се засили надзорот од страна на службените лица од Секторот за обезбедување 
и да се преземат конкретни мерки за безбедноста и сигурноста на лицата осудени 
за сексуална злоупотреба и затворениците и корисници на дрога и психотропни 
супстанци.

13. Во просториите на осудените лица да се инсталира систем за повикување на 
службените лица во случаи на итност заради превенирање и спречување од 
ескалација на насилни инциденти.

14. Да се преземат конкретни мерки за спречување на појавите на понижувачко, 
нечовечко и нехумано постапување спрема осудените лица.

15. Сериозно да се пристапи кон испитување на сите наводи за психичко и физичко 
насилство врз осудните лица, да се спроведуваат ефикасни истраги и да се 
санкционираат сите утврдени случаи.

16. Да се вршат детални проверки на сите лица коишто стапуваат во непосреден 
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контакт со осудените лица, а особено да се зајакнат проверките на службените 
лица.

17. Да се преземат конкретни мерки со кои ќе се поттикне пријавувањето на акти на 
корупција, како и да се предвидат и преземат дејства на заштита на лицата кои 
пријавиле вакви активности.

18. Да се зголеми бројот на лица во Секторот за ресоцијализација за да се овозможи 
службените лица од овој Сектор да преземат активности за спроведување на 
програмите за индивидуален третман на осудени лица и да преземаат мерки 
за спроведување на специфични третмански мерки за/на: осудените лица кои 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, за осудените лица кои 
злоупотребуваат алкохол, за осудените лица сторители на сексуални деликти, на 
насилни осудени лица, на помлади полнолетни лица, на осудени лица жени и на 
осудени лица на доживотен затвор.

19. Во најкус можен рок да се обезбеди целодневно и постојано присуство на 
медицински персонал во установата, којшто на осудените лица ќе им обезбеди 
постојана здравствена заштита без непотребни одложувања на итните случаи.

20. Веднаш по приемот во установата, сите осудени лица без одлагање да бидат 
прегледани од медицинско лице.

21. Во секое одделение на достапно место да се постават сандачиња за доставување 
барања за лекарска помош, а поради доверливоста на барањата, припадниците 
на Секторот за обезбедување да немаат пристап до истите.

22. Во сите случаи кога осудените лица ќе побараат лекарска помош, да им се 
овозможи правото на пристап до лекар и редовно да се спроведуваат систематски 
прегледи врз младите полнолетни лица.

23. Медицинското лице, во сите случаи кога кај осудените лица ќе констатира 
какви било повреди предизвикани од примена на физичка сила или средства за 
присилба или други знаци на физичко и психичко насилство, задолжително да 
составува записник и службена информација, со детален опис на повредите и 
констатација за начинот и средствата со кои се нанесени повредите. Службените 
информации да се достават до директорот на Установата, а медицинското лице 
да води детална евиденција за доставените писмени службени информации.

24. Барањата за специјалистички прегледи, односно барањата за пристап до 
услугите од секундарната и терцијална здравствена заштита да се разгледуваат 
навремено, а во случаите кога медицинското лице во Установата не определило 
таков преглед, директорот да дозволи осудените лице да извршат специјалистички 
преглед на свој трошок.

25. Да се преземат итни мерки и активности за решавање на проблемот со 
снабдувањето со вода и редовно да се обезбедуваат хигиенски средства за 
осудените лица коишто не се во можност да ги набават од сопствени средства.

26. Установата неодложно да им обезбеди постелнина на сите осудени лица, согласно 
утврдените стандарди и да преземе конкретни мерки и активности за редовно 
одржување и перење на истата, без паричен надоместок.

27. Установата да води Книга за употреба на средства за присилба, во која, покрај 
останатите податоци, ќе се наведува во секој конкретен случај кое средство за 
присилба е употребено и секоја употреба на средство за присилба да се заведува 
и во Рапортната книга.

28. Целосно и точно да се пополнуваат сите графи од регистрите, како би можело да 
се има целосна и јасна слика за преземените мерки и редоследот на случувањата.

По однос на упатените препораки, Националниот превентивен механизам до 
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подготвувањето на овој извештај доби одговор единствено од Министерството за 
финансии во кој се истакнува дека „Во буџетот на Управата за извршување на санкции 
за 2017 година не се планирани средства за нови вработувања во КПУ-КПД „Идризово“ 
и укажува на потребата истите да се обезбедат по пат на преземање од други буџетски 
корисници или по пат на прераспределба на вработени меѓу единките корисници во рамки 
на буџетскиот корисник Управа за извршување на санкции“.

Последователната посета на КПУ-КПД Струга Националниот превентивен механизам 
(НПМ) ја реализира на 26-27.12.2016 година, во соработка со надворешни соработници 
од Здружението по судска медицина при Македонско лекарско друштво, Здружението на 
социјални работници на град Скопје и Македонското здружение на млади правници, врз 
основа на претходно склучени Меморандуми за соработка.

Оваа посета имаше за цел следење и проценка на степенот на спроведување на 
препораките од Посебниот извештај на НПМ од 2012 година, како и утврдување на 
актуелната фактичка состојба заради идентификување на можни ризици од тортура или 
друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

По спроведената посета, Националниот превентивен механизам констатира дека 
само 4 од препораките упатени до управата на установата се целосно спроведени, 4 се 
делумно спроведени и една неспроведена препорака, додека од препораките упатени до 
Управата за извршување на санкции 4 препораки воопшто не се спроведени, 1 е делумно 
спроведена и 1 целосно спроведена.

Последователна посета КПУ- КПД од отворен 
вид Струга
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Преглед 
на дадени препораки до управата на установата

Препораки Одговор по препорака Проценка

Секојдневна посета од 
лекар на осудените лица 
што се наоѓаат во самица, 
а за време на прегледот 
во просторијата да бидат 
присутни само осуденото 
лице и медицинскиот 
персонал (вработени од 
секторот за обезбедување 
само во исклучителни 
ситуации). Податоците за 
здравствената состојба на 
осуденото лице секогаш да се 
внесуваат и во поединечните 
здравствени картони, а не 
само во амбулантната книга. 

Од извршените разговори со повеќе 
осуденици и службени лица во 
Установата, НПМ констатира дека 
осудените лица коишто се упатуваат 
на издржување дисциплинска казна – 
самица се прегледуваат од страна на 
лекарот и секојдневно се посетуваат од 
медицинската сестра. При вршењето на 
лекарските прегледи на осудените лица, 
присутен е само медицинскиот персонал, 
освен во исклучителни ситуации кога 
заради одредени безбедносни причини 
има службени лица и од Секторот за 
обезбедување. Во однос на медицинската 
документација, НПМ констатира дека 
се отвора здравствен картон за секое 
осудено лице, но на истите не е јасно 
наведено за кое осудено лице станува 
збор, не се подредени по одреден 
редослед по кој лесно би се пронаоѓале, 
ниту пак се чуваат во посебни фиоки или 
шкафчиња.

делумно 
спроведена

Начинот на кој се 
спроведува директниот 
и непосреден надзор над 
лицата сместени во самица 
не смее да го нарушува 
личниот дигнитет и 
интимноста на личноста 
и во оваа смисла НПМ 
смета дека санитарниот 
јазол во самицата треба 
да биде физички одвоен 
од останатиот дел од 
просторијата.

Од извршениот увид во просторијата 
што се користи за упатување на 
осудените лица на издржување 
дисциплинска казна – самица, НПМ 
констатира дека ситуацијата е се уште 
непроменета, односно санитарниот 
јазол се наоѓа во самата просторија, а за 
да не се нарушува личниот дигнитет и 
интимноста на личноста која издржува 
дисциплинска казна-самица, отворот на 
металната врата е поместен, така што 
нема директен поглед кон санитарниот 
јазол.

делумно 
спроведена

Табела бр.16

3.2.1. Препораки и постапување по дадени препораки
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Преглед 
на дадени препораки до управата на установата

Препораки Одговор по препорака Проценка

Претресот на осудените 
лица да не се врши во 
просторијата на дежурната 
служба, бидејќи оваа 
просторија е со големи 
стаклени прозорци и 
при спроведувањето на 
претресот лицето може 
да биде изложено на 
директен поглед од другите 
службени и осудени лица, 
со што може да се повреди 
неговиот личен интегритет и 
достоинство.

Од извршените разговори со повеќе 
осуденици и службени лица во 
Установата, НПМ констатира дека 
личниот претрес на осудените лица 
се врши во просторијата која се наоѓа 
веднаш до дежурната служба, но сепак 
и оваа просторија не ги исполнува 
условите за вршење на личен претрес 
на лица бидејќи е директно изложена на 
поглед од страна на службени и осудени 
лица, со што се нарушува правото на 
приватност, како и личниот интегритет 
и достоинство на лицето на кое се врши 
претресот.

делумно 
спроведена

При делењето на вечерната 
терапија од страна на 
службени лица, Секторот за 
здравствена заштита мора 
да пристапи со зголемено 
внимание и да преземе 
мерки во насока на целосна 
заштита на доверливоста 
на податоците кои се 
однесуваат на болеста и 
терапијата која се дава, 
како не би се нарушил 
односот лекар-пациент и 
да се елеминира ризикот 
доверливите податоци за 
здравствената состојба 
на осуденото лице да 
бидат споделени со други 
неовластени лица или 
злоупотребени.

НПМ констатира дека терапијата 
се спрема од страна на Секторот за 
здравствена заштита во посебни 
непроѕирни пластични чаши на кои е 
напишано името на осуденикот што 
треба да ја прими и од кои не може да 
се дознае за каква болест и за каква 
терапија станува збор.

целосно 
спроведена

Управата на установата 
да биде поажурна при 
изготвување и одобрувањето 
на месечните листи на 
јадења.

Од извршениот увид во кујната и 
помошните простории, како и од 
разговорите со дел од осудениците и 
службените лица, НПМ констатира 
дека секој месец се подготвува листа на 
јадења од страна на здравствен работник, 
готвачот и едно од осудените лица, која 
листа секој први во месецот се одобрува 
од директорот на установата.

целосно 
спроведена
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Преглед 
на дадени препораки до управата на установата

Препораки Одговор по препорака Проценка

Да се постави посебно 
сандаче за пријавување на 
осудените лица за лекарски 
преглед, согласно член 42 од 
Куќниот ред за осудените 
лица.

Tимот на НПМ констатира дека во КПД 
Струга нема поставено сандачиња во 
кои осудените лица би можеле да се 
пријавуваат за медицински преглед, па во 
случаите кога имаат потреба, осудените 
лица се обраќаат усно до Секторот за 
обезбедување или пак, до медицинската 
сестра.

не е 
спроведена

Мислењето од лекарот 
во решенијата за 
дисциплинската казна 
упатување во самица 
треба да се потврдува 
(верифицира) не само со 
неговиот потпис, туку и 
со соодветен лекарски 
факсимил.

Од извршениот увид во документацијата 
НПМ констатира дека мислењата на 
лекарите за способноста и состојбата на 
лицето да биде упатено на издржување 
дисциплинска мерка -самица се 
верифицирани покрај со потпис и со 
лекарски факсимил.

целосно 
спроведена

Книгата за евиденција на 
дисциплинските постапки 
треба да се води редовно 
и ажурно од страна на 
службите во КПД Струга.

При извршениот увид во комплетната 
документација која се води во КПД 
Струга, НПМ констатира дека во 
Установата се води Книга за евиденција 
на дисциплински постапки, но дека 
одредени рубрики во истата не се 
пополнети, што упатува на потребата 
од поголема ажурност при внесување на 
податоците.

делумно 
спроведена

Да се воведе посебна 
книга за евидентирање на 
поплаките и жалбите на 
осудените лица.

При извршениот увид во 
документацијата која се води во КПД 
Струга, НПМ констатира дека во 
матичната служба постои Книга за 
поплаки и жалби од осудени лица, 
меѓутоа до сега не е евидентиран ниту 
еден случај на поплака или жалба од 
осудено лице во КПД Струга.

целосно 
спроведена
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Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкции

Препораки Одговор по препорака Проценка

Подобрување на условите за 
сместување во просторијата 
за прием (приемно 
одделение) и нејзино 
издвојување од останатиот 
дел на отвореното/
полуотвореното одделение 
на КПД.

Tимот на НПМ констатира дека во КПД 
Струга нема поставено сандачиња во 
кои осудените лица би можеле да се 
пријавуваат за медицински преглед, па во 
случаите кога имаат потреба, осудените 
лица се обраќаат усно до Секторот за 
обезбедување или пак, до медицинската 
сестра.

не е 
спроведена

Целосно реновирање 
на санитарните 
јазли и тушевите во 
полуотвореното/отвореното 
одделение кои се во 
исклучително лоша состојба.

НПМ при увидот на материјалните 
услови во сместувачките капацитети на 
Установата, констатира дека санитарните 
јазли на двата ката се неодамна 
реновирани, а едно од осудените лица 
е работно ангажирано за тековно 
одржување на хигиената. Во тоалетите 
нема присуство на влага, истите се чисти 
и уредни, со функционални чешми и 
тушеви.

спроведена

Целосно реновирање 
или релоцирање на 
просторијата за издржување 
дисциплинска мерка 
упатување во самица – итно 
подобрување на условите и 
тоа: намалување на влагата, 
поставување на грејно тело, 
поставување на систем 
за повикување/аларм и 
реновирање на санитарниот 
јазол, како и негово физичко 
издвојување од останатиот 
дел од просторијата.

При извршениот увид во просторијата 
којашто се користи за издржување на 
дисциплинска казна – самица, НПМ 
констатира дека се уште не е извршено 
физичко одвојување на санитарниот 
јазол од останатиот дел од просторијата, 
а со цел да не се нарушува личниот 
дигнитет и интимноста на личноста која 
издржува дисциплинска казна самица, 
отворот на металната врата е поместен, 
така што нема директен поглед кон 
санитарниот јазол. Во оваа просторија 
нема инсталирано ниту посебен 
систем за повикување, поради што 
лицата коишто се упатени во самица се 
приморани да ги повикуваат службените 
лица со викање или тропање на вратата.

делумно 
спроведена

Табела бр.17
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Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкции

Препораки Одговор по препорака Проценка

Зголемување на бројот 
на постојано вработени 
кадри во КПД Струга, во 
согласност со актот за 
систематизација, и тоа во 
Секторот за обезбедување, 
вработување психолог 
во стручната служба и 
постојано вработување на 
лекар, со цел квалитетна и 
континуирана здравствена 
заштита на осудените лица.

Од извршениот разговор со директорот 
на Установата и приложената 
документација од негова страна, НПМ 
констатира дека и покрај барањата за 
вработување упатени до Министерството 
за правда, оваа Установа се уште не е 
целосно кадровски пополнета согласно 
организациската поставеност, и дека 
е неопходен дополнителен кадар, 
особено во секторите за обезбедување и 
ресоцијализација.

не е 
спроведена

Опремување на службата 
за обезбедување со нови 
возила за спровод, кои ќе 
бидат соодветни на целта 
за која се користат и ќе ги 
исполнуваат безбедносно-
сигурносните мерки.

НПМ констатира дека КПУ-КПД 
Струга не располага со посебно возило 
за спровод на осудените лица до 
надлежните институции. Од страна 
на директорот на Установата бевме 
информирани дека до Министерството 
за правда и до УИС се упатени барања 
за зголемување на возниот парк и 
обезбедување на возило за спровод, но 
дека до денот на посетата не се добиени 
повратни одговори.

не е 
спроведена

Да се обезбеди настава 
за основно и средно 
образование согласно 
законот, како и да се 
опремат работилници во 
кои ќе можат осудените 
лица да бидат соодветно 
ангажирани.

НПМ констатира дека во Установата 
се уште не се спроведува формален 
процес на образование за лицата коишто 
немаат завршено основно или средно 
образование, ниту пак се спроведуваат 
некакви образовно-едукативни 
активности. Во КПУ-КПД Струга, исто 
така, нема посебни работилници во 
кои би се ангажирале осудените лица, 
поради што работните ангажмани се 
спроведуваат во Стопанската единица на 
установата за обработка на земјоделско 
земјиште или пак, надвор од установата 
во надворешни фирми, а по претходно 
дадена согласност од директорот на 
УИС..

не е 
спроведена
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3.2.2. Новоконстатирани состојби 

Во периодот на спроведување на последователната посета, во КПД Струга имаше 
регистрирано 51 осудено лице, од кои 1-едно лице во бегство. Со оглед дека сместувачкиот 
капацитет на КПД Струга е за 50 осудени лица, НПМ констатираше дека истиот е целосно 
исполнет.

Националниот превентивен механизам доби информација за актуелниот број 
на вработени во Установата, при што беше утврдено дека во КПУ-КПД Струга, покрај 
директорот и заменик директорот, моментално се вработени 16 лица, а дополнително со 
договор за ангажирање од Општа болница Струга се ангажирани 2-две лица - психијатар 
и интернист, кои доаѓаат во КПД Струга еднаш неделно.

Со оглед дека актот за систематизација и организација на работни места во оваа 
Установа предвидува вкупно 29 редовно вработени служебни лица, Националниот 
превентивен механизам констатира дека организациската поставеност на оваа Установа 
не е целосно кадровски пополнета и дека е неопходен дополнителен кадар, особено во 
секторите за обезбедување и ресоцијализација. Секторот за ресоцијализација во КПУ-
КПД Струга е составен од еден раководител, којшто е економист и двајца воспитувачи 
– педагози, од кој еден Македонец и еден Албанец. Во оваа смисла, Националниот 
превентивен механизам констатира дека Секторот за ресоцијализација се соочува со 
недостаток на кадар од останатите неопходни стручни профили кои би придонеле за 
успешно одвивање на процесот на ресоцијализација, а особено социјален работник и 
психолог.

Еден од најсериозните проблеми со коишто се соочува оваа Установа е упатувањето, 
односно трансферот на осудени лица од други казнено-поправни установи, класифицирани 
со третман во затворено одделение.Имено, со оглед на фактот што овој Казнено-поправен 
дом е од отворен вид и нема услови за прифат на осудени лица со вака класифициран 
третман, службените лица од Секторот за ресоцијализација се соочуваат со проблеми при 
спроведувањето на третманските мерки, кое нешто непосредно влијае и врз зголемување 
на ризикот од можно нарушување на меѓуосуденичките односи и до појава на разни 
видови насилство (психичко, физичко и др.).

Покрај ова, службените лица истакнаа дека сериозен проблем претставува и 
недостигот на буџетски средства за обезбедување доволни колични нафта за загревање на 
Установата, поради што грејниот систем, којшто е многу стар и неекономичен, се вклучува 
само по два часа во текот на денот, а температурата во сместувачките капацитети е далеку 
под минимум предвидените стандарди за температура.Во оваа смисла, Националниот 
превентивен механизам при извршениот увид во просториите во коишто се сместени 
осудените лица, констатира дека темературата во истите се движи од 12,5оС до 15оС. 

Од извршениот увид во амбулантата, Националниот превентивен механизам утврди 
дека има недостаток на основните медицински апарати што треба да ги има една општа 
амбуланта, како што се ЕХО апарат, апарат за проверка на видот, апарат за проверка на 
слухот и други основни апарати, а не е обезбедена ниту апаратура за реанимација.

Како позитивна пракса, Националниот превентивен механизам ја истакнува 
соработката со невладините организации коишто вршат предавања и ги едуцираат 
осудените лица за болестите на зависност, сексуално преносливите болести и инфективни 
заболувања.

Од извршениот увид во кујната и неделните листи за подготовка на храна, 
Националниот превентивен механизам констатираше дека за лицата со хронични 
заболувања не се приготвуваат посебни јадања соодветни на природата на болеста, со 
оглед на фактот што во установата има осудени лица со дијабет за коишто има потреба 
од посебни оброци.

Националниот превентивен механизам констатира дека во установата нема 
конкретни активности кои би придонеле за морално-етичкото образование на осудените 
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лица. Нема драмска, музичка, ликовна и информатичка активност, а отсуствуваат и групни 
организирани форми на посети на културни настани надвор од установата, што се должи 
пред се поради ограничените човечки ресурси во установата. 

По однос на новоконстатираните состојби, тимот на НПМ упати соодветни препораки до 
управата на Установата и до Управата за извршување санкции, а по однос на препораките 
дадени од претходната посета коишто не се спроведени или се делумно спроведени, 
Националниот превентивен механизам истакна дека се уште остануваат актуелни и 
потребно е преземање на итни мерки за нивна имплементација.

Преглед 
на дадени препораки до управата на КПУ-КПД Струга

Препораки Одговор по препорака

За лицата со хронични заболувања да се 
приготвуваат посебни јадења соодветни 
на природата на нивната болест.

Постапувајќи по препораката, 
директорот на Установата ги задолжи 
куварот и медицинската сестра при 
подготвување на листата на јадења да се 
внимава на исхраната на овие лица.

Да се организираат активности кои 
би придонеле за морално-етичкото 
образование на осудените лица.

Постапувајќи по препораката, 
директорот на Установата ги задолжи 
раководителот на секторот за 
ресоцијалзација и воспитувачите да 
отпочнат со организирање соодветни 
активности кои би придонеле за морално 
– етичко образование на осудените лица

Табела бр.18

Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкции

Препораки Одговор по препорака

Веднаш да запре праксата на упатување, 
односно трансфер на осудени лица 
од други казнено-поправни установи, 
класифицирани со третман во затворено 
одделение.

Управата за извршување на санкции 
смета дека случаите на преместување на 
осудени лица кои се со затворен третман 
во КПД од отворен вид Струга се 
исклучоци за кои согласно околностите 
било утврдено дека има законски основ, 
односно дека било основано осудените 
лица да бидат преместени во оваа 
Установа.

Табела бр.19
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Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкции

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат буџетски средства 
неопходни за обезбедување доволни 
количини нафта за загревање на 
Установата во текот на целата грејна 
сезона и да се обезбедат дополнителни 
грејни тела во сите простории во коишто 
се сместени осудени лица.

Според УИС, исполнување на ваквата 
препорака е во одговорност на 
директорот кој раководи со работењето 
на устанавота и којшто е должен да 
изврши идентификување, анализа и 
оценување на сите видови на ризик 
во работењето, детектирање на 
проблемите и изнаоѓање начини за нивно 
надминување.

Амбулантата неодложно да се снабди 
со основните медицински апарати, како 
што се ЕХО апарат, апарат за проверка 
на видот, апарат за проверка на слухот и 
апаратура за реанимација.

И покрај тоа што не се преземени 
активности од страна на 
Министерството за здравство за 
преземање на здравствените работници, 
просторот, опремата и средствата 
за работа, како што е предвидено во 
измените и дополнувањата на Законот за 
извршување на санкции, според Управата 
за извршување на санкции обврската 
за исполнување на ваквата препорака  
одговорност на Министерството за 
здравство.

По најавата за можен евентуален протест, односно изразување на револт преку 
штрајк на затворениците од Казнено-поправните установи поради одлуката на 
претседателот Иванов да помилува, односно да ослободи од гонење без спроведување на 
постапка повеќе лица осомничени за сторени кривични дела, Народниот правобранител-
Национален превентивен механизамна 05.05.2016 година изврши вонредни посети на КПД 
„Идризово“ и на Затворот „Скопје“-Скопје, со цел непосредно согледување на состојбите 
во овие казнено-поправни установи.

За време на посетите беа остварени средби со директорите на установите и беа 
извршени непосредни разговори со повеќе затвореници.Директорите на двете установи 
објаснија дека до нив немало стигнато никаква најава за евентуален штрајк на 
затворениците, ниту пак дека било доставено некакво официјално и писмено известување 
до Управата, како што тоа било случај во минатото кога имало индивидуални или групни 
случаи на штрајк со глад од страна на затворениците.

Осудените и притворените лица со коишто беше извршен разговор во Затворот 
Скопје, истакнаа дека воопшто не организирале, ниту пак, пријавиле некакво заедничко 

Вонредни посети на КПД „Идризово“ и Затвор 
„Скопје“ - Скопје
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изразување на револт преку евентуален штрајк. За разлика од нив, голем дел од 
осудениците со коишто беше извршен разговор во КПУ-КПД „Идризово“, истакнаа дека 
се соочуваат со интензивни притисоци од страна на службените лица за да се откажат од 
поддршка на каков било протест или организиран начин на изразување револт. Имено, 
овие лица истакнаа дека се предмет на постојани уцени и закани од губење на одредени 
поволности (викенд отсуства, посети и сл.) или префрлување во простории и крила со 
полоши материјални услови. 

Ваквото постапување на службените лица во КПД „Идризово“ беше јавно осудено од 
Народниот правобранител и беше укажано веднаш да запре секоја форма на незаконит 
притисок врз осудените лица.

1. Воспоставување на квалитетен и ефективен процес на ресоцијализација, 
преку зголемување на работно-ангажираниот кадар, отворање 
на работилници и дополнителни капацитети, што ќе влијае врз 
подобрување и реинтеграција во општеството на лицата лишени од 
слобода;

2. Најитно преземање на мерки и активности за целосно имплементирање 
на законските одредби што ги уредуваат здравствената заштита и 
здравственото осигурување на осудените лица;

3. Обезбедување услови за навремено и континуирано остварување на 
основното и средното образование согласно законот, преку взаемна 
координација на Министерството за образование и Управата за 
извршување на санкции, како и востановување на програми за стручно 
оспособување на осуденичката популација;

4. Зголемување на надлежностите на Управата за извршување на санкции 
во надзорот на спроведување 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;

5. Обезбедување на човечки ресурси, како и техничко-материјални 
предуслови за непречено функционирање на казнено-поправните 
установи, со што ќе се оствари почитување на правата на осудените 
лица;

6. Задолжително евидентирање на видливи повреди во здравствените 
картони и изготвување на посебни службени белешки од страна на 
медицинскиот персонал, во случаите кога осудените лица посочуваат 
дека повредите се здобиени од прекумерна употреба на сила.

Општи препораки за казнено-поправните 
установи



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 93

ПОСЕТИ НА ДРУГИ МЕСТА СО 
ОГРАНИЧЕНА СЛОбОДА НА 

ДВИЖЕЊЕ 4
Националниот превентивен механизам и во 2016-тата година, покрај вообичаените 

посети на места каде што се задржуваат лица лишени од слобода, изврши посета и на 
Јавна установа во која нема класично лишување од слобода, но сепак слободата на 
движење на лицата е во одредена мера ограничена.

Народниот правобранител-Национален превентивен механизам на 23.06.2016, 
25.06.2016 и 27.06.2016 година, придружуван од надворешен соработник – психијатар, 
изврши редовна ненајавена посета на Јавната установа за социјална заштита Специјален 
Завод – Демир Капија.

Посета на Јавната установа за социјална заштита 
Специјален завод – Демир Капија

4.1.1. Организациска поставеност и структура на 
вработените

Согласно Статутот, основна дејност на Установата е сместување на лица со пречки 
во менталниот развој, сместување, згрижување, здравствена заштита, рехабилитација, 
работна и окупациона терапија, во согласност со способностите на корисниците и 
здравствената состојба19. 

Со актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, 
во Јавната установа Специјален завод – Демир Капија се утврдени и опишани вкупно 
58-педесет и осум работни места, со 227-двесте дваесет и седум извршители.

За разлика од предвидениот број на извршители, актуелниот број на вработени во 
Установата изнесува 151-сто педесет и едно лице, што само по себе укажува на недостаток 
од работно анагажиран персонал, особено на стручен кадар.

17 Чл. 8 од Статут на ЈУ за социјална заштита Специјален Завод – Демир Капија
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НПМ утврди дека ЈУ Специјалниот завод Демир Капија подолг период  се соочува 
со недостиг на лекар, бидејќи само неколку месеци по вработувањето започнал со 
специјализација по неврологија во Скопје, поради што корисниците во Заводот повторно 
се оставени без секојдневна здравствена заштита, а лекарот е присутен во установата 
само еднаш во неделата.

 Оваа состојба од страна на НПМ е нотирана како проблем при претходните посети на 
Установата, по што Народниот правобранител до надлежните министерства има доставено 
препорака за што поитно работно ангажирање на лекар, кој ќе ја врши примарната 
здравствена заштита. 

Исто така, загрижува фактот што бројот на работно ангажирани негователи е помал 
за 25 извршители од бројот предвиден во Правилникот за систематизација на работни 
места. 

Дополнителен проблем со недостиг на персоналот се јавува за време на користењето 
на годишните одмори или пак, при боледувања. 

Констатација број 1: Недостигот на работно ангажиран кадар од сите 
профили, во прв ред недостигот на стручен кадар и негователи, како и недоволен 
број лица ангажирани во текот на една смена, во установа чијашто примарна 
дејност е сместување на лица со најтешки пречки во менталниот развој, има 
негативни импликации врз третманот што го добиваат корисниците.

4.1.2. Бројност и структура на корисниците

Бројот на корисници сместени во ЈУ за социјална заштита Специјален Завод – Демир 
Капија, на денот на посетата изнесуваше 227 корисници, а старосната граница се движи 
од 4 до 96 години. Во текот на 2016-тата година биле примени 7 нови корисници, додека 
1 корисник бил испишан, а 6 починале.

Актуелната структура на корисници во ЈУ Специјалниот Завод – Демир Капија, 
категоризирани според нивната ментална попреченост, старост, пол и националност е 
следната:

Категоризација 
на корисниците според нивната ментална попреченост

Категоризација Број на 
корисници

Пол

Женски Машки

Умерена ментална попреченост 29 11 17

Тешка ментална попреченост 187 85 103

Најтешка ментална попреченост 11 5 6

ВКУПнО 227 101 126

Табела бр.20
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Категоризација 
на корисниците според старосната и половата структура

Старосна структура Број на 
корисници

Пол
Женски Машки

Малолетни корисници 13 7 6

Полнолетни корисници 214 94 120

ВКУПнО 227 101 126

Табела бр.21

Категоризација 
на корисниците според националноста

национална структура Број на 
корисници

Пол

Женски Машки

Македонци 194 85 109

Албанци 13 7 6

Роми 17 9 8

Други националности 3 3

ВКУПнО 227 101 126

Табела бр.22

4.1.3. Процес на деинституционализација

Процесот на деинституционализација подразбира активности за подготвување 
на корисниците сместени во установи за нивно враќање во биолошките семејства, или 
сместување во некоја од формите на вонинституционална заштита на локално ниво 
(згрижувачко семејство, дом семејство или мал групен дом). Преку развој на овие форми 
на заштита на локално ниво, се предвидува намалување на бројот на корисници сместени 
во установи од една страна, а се превенира и потребата од нови сместувања во установи, 
од друга страна.

Трендот секоја година во Установата да се упатуваат и примаат нови корисници, 
е спротивен на политиката на деинституционализација, предвидена во „Националната 
стратегија за деинституционализација во системот на социјална заштита во Република 
Македонија 2008-2018“ и непочитување на заложбите предвидени во Меморандумот 
за разбирање, потпишан во јуни 2000 година меѓу Министерството за труд и социјална 
политика, Канцеларијата на УНИЦЕФ и Светската здравствена организација, според кој 
нема да има прием на нови корисници во установите за социјална заштита.
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Националниот превентивен механизам констатира дека прекинатиот процес на 
деинституционализација претставува враќање на стариот систем на институционален 
третман на лицата со ментална попреченост, што е напуштен во сите развиени и современи 
земји, а е во спротивност со сите начела на  почитување на човековите права на лицата 
со ментална попреченост, како и на политиките и заложбите постигнати во Република 
Македонија во ова поле, во последните 20 години. 

Според НПМ, ваквиот процес претставува сериозно назадување на полето на 
почитување на човековите права на лицата со ментална попреченост во Република 
Македоника и потребни се сериозни и ургентни активности од страна на Министерството за 
труд и социјална политика за реактуелизирање на процесите за деинституционализација 
и реинтеграција во општеството на лицата со ментална попреченост.

Во прилог на заклучокот дека процесот на деинституционализација воопшто не се 
спроведува, говорат информациите добиени од вработените во Установата, кои наведоа 
дека веќе четири години ниту едно лице не е испуштено од Установата, а дополнително 
загрижува фактот што во последно време се спроведува ретроградна практика на враќање 
во Установата на корисници кои веќе биле испуштени пред повеќе години, во рамките на 
зачетокот на спроведување на проектот за деинституционализација.  

Констатација број 2: Континуираното примање на нови корисници во 
Установата е спротивно на политиката и принципот на деинституционализација, 
предвиден во „Националната стратегија за деинституционализација во системот 
на социјална заштита во Република Македонија 2008-2018“.

4.1.4. Материјалните услови

Јавната устанава за социјална заштита Специјален Завод – Демир Капија, 
инфраструктурно е составена од два објекта во кои се наоѓаат сместувачките капацитети 
за корисниците, една административна зграда, посебна кујна, перална и магацински 
простории.

Во првиот сместувачки објект се наоѓаат одделите А, Б и Ц, додека вториот 
сместувачки објект е така нарачениот „нов објект“. Националниот превентивен механизам 
изврши посета во сите одделенија што се во состав на секој од наведените оддели, со цел 
утврдување на материјалните услови и фактичката состојба во сите простории каде што 
се сместуваат корисниците.

Националниот превентивен механизам утврди дека поставеноста на просториите 
е идентична во сите одделенија на ЈУ Специјален Завод – Демир Капија и дека секое 
одделение се состои од 4 спални соби, соба за дневен престој -занимална, импровизирана 
трпезарија сместена во ходникот и санитарни јазли. 

Од извршениот увид во сместувачките капацитети на Одделот А, тимот на 
Националниот превентивен механизам констатира дека Одделот кој пред две години бил 
реконструиран е составен од четири одделенија – А1, А2, А3 и А4, коишто се наоѓаат во 
склоп на една зграда, поделени по два блока на приземјето и на првиот кат. Одделенијата 
А1 и А2 се наоѓаат на приземјето од објектот, додека останатите две одделенија се на 
првиот кат.

Актуелниот број на корисници сместени во Одделот изнесува 56 лица, од кои:
• 13 во одделението А1,

Оддел А
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• 15 во одделението А2 
• 14 корисници во одделението А3 и
• 14 корисници во одделението А4.

Собите во Одделот А во сите одделенија се по 17м2 и ги исполнуваат минимум 
стандардите за просторно сместување, бидејќи во нив се сместени по три лица, а во два 
случаи по 4 лица. 

НПМ констатира дека при сместувањето на корисниците по соби, во првите две 
одделенија (одд. А1 и одд. А2), не е извршено соодветно одделување според полот.

Собите за дневен престој – занималните се опремени со тв-приемник и клима-уред 
и во нив корисниците го поминуваат поголемиот дел од денот, а одговорните лица овие 
простории ги користат за да ги анимираат и комуницираат со корисниците.  

Во неколку од просториите НПМ утврди дека дел од креветите немаат душеци, а на 
нивно место беа поставени дотраени и искинати сунѓери и стари и валкани перници.

НПМ забележа дека и покрај реновирањето на овој Оддел, дел од мебелот и ламинатот 
на подовите се прилично оштетени.

Корисниците ги добиваат оброците три пати дневно во импровизирани трпезарии, 
кои во сите одделенија на одделот А се наоѓаат во ходникот, веднаш до санитарните 
јазли. НПМ нотира дека во ходниците на одделенијата и делот каде се конзумира храната 
се чувствува непријатна миризба на урина, има големо количество на влага, муви и други 
инсекти и корпи со остатоци од храна. Вентилацијата на просторот се одвива единствено 
со проветрување (отворање на прозорците).

НПМ констатира дека ходниците не ги задоволуваат минимум неопходните хигиенски 
и просторни услови за конзумирање храна, особено затоа што се близу до санитарните 
јазли кои претставуваат извор на безброј заразни болести.

Генералниот впечаток е дека иако се задоволени минимум неопходните просторни 
стандарди за сместување на актуелниот број на корисници во ова одделение, сепак смрдеата 
на урина и ниското ниво на хигиена, особено во просториите каде што корисниците ги 
конзумираат своите оброци, како и неуредните санитарните јазли и присуството на голем 
број инсекти, претставуваат доволни индикатори кои укажуваат дека степенот на квалитет 
на условите за престој не ги задоволуваат минимум стандардите неопходни за институција 
од ваков вид.

Сместувачкиот капацитет на Женското одделение е за 70 лица, а во моментот на 
посетата присутни беа 97 осуденички, од кои една беше сместена во Арестантското 
одделение на КПД „Идризово“.

При увидот во сместувачките капацитети на Одделот Б, Националниот превентивен 
механизам констатира дека овој Оддел е составен од две одделенија – Б1 и Б2. 

Бројот на корисници сместени во овој Оддел изнесува 52, од кои:
• 24 корисници во Одделението Б1,
• 28 корисници во Одделението Б2.

Во одделението Б1 сместени се неподвижни возрасни лица, коишто се поделени во 
6 соби со по 4-четири кревети. Собите се со големина од 17м2 и ги исполнуваат минумум 
стандардите за просторно сместување. 

И во овој Оддел при сместувањето на корисниците по соби не е извршено соодветно 
одделување споредот полот, поради што во некои од собите заедно се сместени корисници 
од машки и женски пол. 

Оддел Б



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

98

Во одделението Б2, во 6 соби со по 4 кревети сместени се:
• 22 неподвижни деца до 18 -осумнаесетгодишна возраст, 
• 6 тинејџери кои се сместени во 2 - соби во склоп на ова Одделение. 

Од увидот во просториите каде што се сместени децата, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека собите се уредни и чисти, со доволна дневна 
светлина, и истите ги задоволуваат минимум предвидените стандарди за сместување на 
лица, со оглед дека нивната површина изнесува 17 м2. Но, санитарните јазли и во ова 
Одделение се во исклучително лоша состојба, неисчистени, со нефункционални чешми и 
тушеви и неуредни тоалети.

Дел од Одделот Ц е реновиран, но се уште не се користи за сместување на корисници 
и истиот е празен, додека останатиот дел од Одделот е поделен на две одделенија – Ц1 
и Ц2, во кои се сместени корисници само од машкиот пол, со тешки и најтешки пречки 
во менталниот развоj и со манифестации на агресивно, деструктивно и автодеструктивно 
поведение.

Бројот на корисници сместени во блокот Ц изнесува 23, од кои:
• 11 корисници сместени во Одделението Ц1, 
• 12 корисници во Одделението Ц2. 

НПМ утврди дека за корисниците во целиот блок се грижат само 1 дефектолог и 1 
медицинска сестра, кои се присутни само во првата смена и вкупно 8 негуватели, по 4 
во секое Одделение, кои се организирани во две смени по 12 часа и по 1 во смена. За 
хигиената во блокот се грижи само еден хигиеничар, којшто работи само прва смена.

Секое од одделенијата е сместено на посебен кат и се состои од две спални соби, соба 
за дневен престој-занимална, соба за негователи и тоалет со бања. Тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека и во двете одделенија во моментот на посетата 
беше задушливо и непроветрено, со изразена, непријатна смрдеа на урина. 

Одделението Ц1 се наоѓа на првиот кат и при увидот во просториите беше утврдено 
дека во спалните соби има вкупно 11 кревети, од кои 6 кревети се наоѓаат во едната 
спална соба, која е со квадратура од 23 м2, додека останатите 5 кревети се во другата 
спална соба, која е со квадратура од 22 м2.

Одделението Ц2 се наоѓа на вториот кат на објектот и при увидот во просториите 
беше утврдено дека еден кревет е сместен во собата за дневен престој, додека во спалните 
соби има вкупно 11 кревети, од кои 6 кревети се наоѓаат во едната спална соба, која е со 
квадратура од 34,5 м2, додека останатите 5 кревети се во другата спална соба, која е со 
квадратура од 22,5 м2.

Националниот превентивен механизам констатира дека условите во 
Одделението Ц1 во споредба со останатите оддели се најлоши, односно 
дека несоодветниот инвентар, непријатната смрдеа, задушливиот воздух, 
руинираните санитарни јазли, присуството на голем број инсекти, во никој 
случај не ги задоволуваат пропишаните стандарди за сместување на оваа 
категорија лица, ниту за одржување на хигиената во просториите.

Оддел Ц
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Од извршениот увид во т.н. „Нов објект“, тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека истиот се протега на 2 -два ката и тоа:

• на првиот се наоѓа 1 амбулантна соба, 
• 1 просторија за дефектолози,
• 1 трпезарија, 
• 1 креативна работилнница и 
• 2 апартмана.

На вториот кат се наоѓаат останатите 4 апартмани. Карактеристично за целиот објект 
е големото присуство на влага, а посебно загрижува фактот што влагата е присутна и 
непосредно до електричните инсталации, кое нешто упатува на можноста од непосредна 
опасност за настанување на посериозни штетни последици.

Во овој објект се сместени корисници од двата пола, со тешки и најтешки пречки во 
менталниот развоj. 

Вкупниот број на корисници во моментот на посетата изнесуваше 96, од кои:
• 42 корисници се сместени во апартманите 1 и 2, што се наоѓаат на првиот 

кат, 
• останатите 54 корисници се сместени во другите 4 апартмани, што се наоѓаат 

на вториот кат.
За корисниците сместени во овој објект се грижат вкупно 12 негуватели, коишто се 

организирани по тројца во смена, додека останатиот дел од персоналот, кој што е присутен 
само во првата смена, го сочинуваат 2 дефектолози, 2 физиотерапевти, 1 медицинска 
сестра, 1 воспитувач и 1 инструктор. 

Националниот превентивен механизам констатира пренатрупаност во апартманите 
на првиот кат, бидејќи во спалните соби со квадратура од по 15м2 беа поставени по четири 
кревети, а исто така беа поставени кревети и во просториите наменети за дневен престој.

Во апартманите на вториот кат има вкупно 11 корисници коишто се во инвалидски 
колички. Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека на овие 
корисници, коишто се неподвижни или полуподвижни, им е значително отежнат пристапот 
до надворешниот простор за прошетка и до салата за физикална терапија,којашто се наоѓа 
во подрумскиот дел од објектот, со оглед дека лифтот веќе подолго време не работи.

Националниот превентивен механизам смета дека на ваков начин се ограничува 
слободата и просторот на движење на овие корисници, поради што е неопходно во 
најкраток можен рок лифтот да се стави во функција.

Тоалетите и на двата ката од новиот објект се на ист начин поставени, а секој од 
апартманите е обезбеден со посебен тоалет. Состојбата со хигиената и одржувањето на 
тоалетите е идентична во секој од тоалетите, и истите се нечисти, без врати, со искршени 
казанчиња и тоалетни школки, корозирани цевки, недостиг на тушеви или неодржани и 
искршени тушеви и сл. 

Констатација број 3: Несоодветни услови, надвор од сите стандарди, во 
кои корисниците ја конзумираат храната, која се служи во инпровизирани 
трпезарии кои се наоѓаат во ходниците, веднаш до санитарните јазли, што 
претставува реална опасност од пренесување на инфекции и заразни болести.

Констатација број 4: Неподнослива и силна смрдеа на урина, ниско ниво 
на хигиена, лоша состојба на санитарните јазли и нефункционални тоалети, 
појава на голем број инсекти, влага и сл., што влијае на исклучително лошите 
услови за престој, кои не ги задоволуваат минимум стандардите неопходни за 
функционирање на институција од ваков вид.

Нов објект
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Констатација број 5: Недостаток на соодветни душеци, чиста постелнина 
и перници во дел од просториите, особено во Одделот Ц, како и оштетен 
инвентар и тоа ормарите за чување облека, маси и столчиња кои се оштетени и 
нефункционални.

Констатација број 6: Појава на вошки кај корисниците, што претставува 
реална опасност за нивното здравје, односно извор на заразни болести, појава 
на голем број инсекти, во сите делови на Специјалниот завод, вклучително и во 
кујната. 

Покрај сместувачките капацитети на Установата, НПМ тимот изврши увид и во 
пералната, надворешниот/дворски простор на Установата, салата за физикална терапија, 
како и кујната и магацинските простории.

НПМ утврди дека во магацинскиот простор се чуваат средства за одржување на 
хигиена во установата, средства за одржување на лична хигиена на корисниците, донирана 
облека,ситен инвентар и резервни делови, кои беа уредно подредени.

Салата за физикална терапија, како просторија од исклучителна важност за 
корисниците, поради непристапноста за корисниците за кои е наменета (причина - 
нефункционалноста на лифтот), е пренаменета и практично функционира како магацински 
простор во којшто се чуваат залихи на нови душици и останат инвентар.

Констатација број 7: Неможност за соодветно спроведување на физикалната 
терапија, од причина што салата за физикална терапија е надвор од употреба, а 
терапијата се спроведува во просториите за сместување. 

Кујната во којашто секојдневно се приготвува храната наменета за корисниците и 
магацинот во којшто се складираат залихите на храна, се физички одвоени од објектите 
во коишто се наоѓаат сместувачките капацитети. Ваквата оддалеченост, особено од т.н. 
„Нов објект“, предизвикува потешкотии при дистрибуцијата на приготвената храна до 
корисниците, со оглед на тоа што негователите коишто се тројца во смена, а се задолжени 
за грижа на околу 100 корисници, се приморани за сервирање на секој оброк, по неколку 
пати да одат и да се враќаат до кујната, којашто е оддалечена и повеќе од 60 метри.

Од извршениот увид во кујната на Установата тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека истата е пространа и опремена со доста кујнски апарати, но 
повеќето се нефункционални. Исто така, недостасува соодветна вентилација и хигиената 
не е на задоволително ниво.

Беше извршен увид и во санитетските книшки на вработените во кујната, од кои беше 
видно дека им се вршат редовни медицински прегледи.

Констатација број 8: Во кујната хигиената не е на потребното ниво, 
нема соодветна вентилација, недостасуваат кујнски апарати, а голем број од 
постоечките не се во функција, што во голема мера го отежнува приготвувањето 
на храната. 

Други простории
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4.1.5. Остварување права на корисници

Националниот превентивен механизам за време на посетата не забележа состојби 
кои непосредно би укажале на физичко или психичко малтретирање на корисниците, 
ниту пак доби поплаки за односот на вработените кон корисниците. Но сепак лошите 
материјални услови и ниското ниво на хигиена, во корелација со недоволниот број на 
вработени, претставуваат индикатори кои укажуваат дека степенот на квалитет на 
условите за престој не ги задоволуваат минимум стандардите неопходни за институција 
од ваков вид и влијаат третманот што го добиваат корисниците да се квалификува како 
несоодветно и понижувачко постапување.

Националниот превентивен механизам констатира дека еден од главните ризик 
фактори кои влијаат на квалитетот на третманот и степенот на остварувањето на правата 
на корисниците, е бројот на вработени кои треба да се грижат за корисниците и воопшто 
за функционирањето и управувањето со Установата. 

НПМ утврди дека поради недостатокот од негователи, не се запазува ниту неделниот 
список за капење и според вработените веќе вообичаена пракса е корисниците да се 
капат од лица кои се згрижени во Установата, или од негователи од спротивен пол. 

За време на посетата, Националниот превентивен механизам од непосредно 
извршениот увид констатира дека при сместувањето на корисниците,во некои оддели не 
се води сметка во однос на полот, имајќи предвид дека во голем број од просториите 
беа сместени лица од различен пол, што е спротивно на Програмата за активностите 
на Специјалниот завод – Демир Капија, каде е јасно предвидено дека сместувањето на 
корисниците се врши „преку прием и распределба во групи согласно полот, возраста и 
психофизичките карактеристики“.

Констатација број 9: Во сите делови на установата, освен во Одделот Ц 
нема одделување на корисници според полот, така што во една просторија 
престојуваат лица и од машки и од женски пол. Ваквото распоредување е 
спротивно на Програмата и активностите на Специјалниот завод Демир Капија.

Националниот превентивен механизам како исклучителен проблем што го нотира 
за време на посетата, е неисправноста и нефункционалноста на лифтот во т.н. „Нов 
објект“, со што на најголем дел од корисниците сместени на вториот кат од објектот 
(полуподвижни и неподвижни) им е оневозможен пристапот до окупационата терапија, 
физикалната терапија и до надворешниот простор за прошетка. 

Дополнително загрижува фактот што овој проблем е нотиран и за време на претходната 
посета на Националниот превентивен механизам во оваа Установа и дека, покрај дадените 
препораки за негово итно надминување, состојбата е непороменета. Националниот 
превентивен механизам повторно истакнува дека на овој начин се ограничува слободата и 
просторот на движење на корисниците и затоа е потребно во најкраток можен рок лифтот 
да се стави во функција, како и да се развијат алтернативни начини со кои непречено 
ќе им се овозможува пристап на корисниците до погоренаведените простории, како и 
непречен излез во дворот на Заводот.

Констатација бр. 10: Лифтот со години наназад е нефункционален, поради 
што корисниците не се во можност да го остварат правото за прошетка на 
отворен простор и остануваат заробени во просториите на катот во ,,Новиот 
објект“.

Националниот превентивен механизам, исто така, повторно го потсетува 
Министерството за труд и социјална политика дека согласно начелото за „разумно 
прилагодување“ од Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, државата 

Третман
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има обврска да обезбеди соодветна и неопходна модификација, доколку тоа е потребно 
во определен случај, за да им се обезбеди на лицата со попреченост да ги остваруваат 
човековите права и основни слободи на еднаква основа со другите. Тоа подразбира 
должност на државата (Министерството за труд и социјала политика и управата на Заводот) 
да спроведе соодветни промени во постапките и физичката поставеност на сместувачките 
капацитети, доколку истите не претставуваат непропроционален или несоодветен товар.

Во таа смисла, Националниот превентивен механизам смета дека непреченото и 
континуирано функционирање и користиње на лифтот не е непропорционален товар и 
истото претставува разумно прилагодување на потребите на корисниците. Континуираното 
избегнување на потребата од преземање мерки во насока на исполнување на начелото на 
разумно прилагодување, може да предизвика de facto лишување од слобода и создавање на 
услови на живот кои може да доведат до понижувачко, нечовечко или сурово постапување.

За потребите од здравствена заштита на корисниците во ЈУ Специјален завод 
Демир Капија, на годишно ниво обезбедени се 1.500.000,00 денари (устен податок), што 
претставува минимален буџет за институција од ваков вид и со ваков капацитет, односно 
зголемувањето на буџетот за здравствена заштита претставува ургентно прашање за 
надлежните органи.

Во установата, во редовен работен однос е еден лекар, кој веднаш по вработувањето 
бил упатен  на специјализација по неврологија, а истиот е обврзан да доаѓа во установата 
еднаш неделно. 

Услуги од примарна здравствена заштита се обезбедени со одредување на матичен 
лекар од Демир Капија за сите штитеници, со договор за ангажирање на лице за повремени 
и привремени работи, кое е обврзано да доаѓа во Заводот пред или по завршувањето на 
работното време во Приватната здравствена установа каде е вработена, еднаш неделно 
и по потреба на повик. 

Покрај матичниот лекар, Установата има склучено и договор за ангажирање на лице за 
повремени и привремени работи со лекар – невропсихијатар од Гевгелија, кој е задолжен 
за обезбедување на здравствена помош на сместените корисници во ЈУ Специјален завод 
Демир Капија 3 (три) пати месечно, а по потреба и на повик.

Заводот нема склучено договор со стоматолог и специјалист – гинеколог, како што 
бевме известени поради незаинтересираноста на здравствени лица за работа во ваков 
вид установа. 

Секојдневна здравствена заштита се спроведува и од страна на медицинските сестри, 
кои се одговорни за делење на терапија.

НПМ констатира дека бројката од 66 негователи кои се ангажирани во Установата 
е недоволна за грижа на 227 корисници, ако се има предвид дека нивната работа е 
организирана во смени и дека во нивна надлежност е секојдневната нега на корисници.

Дополнителен проблем со персоналот се јавува за време на користењето на 
годишните одмори или пак, боледувањата. Имено, Националниот превентивен механизам 
за време на посетата на т.н. „Нов објект“, констатира дека за 96 корисници, во една смена 
се грижат само 3 негователи, што само по себе говори за фактичката невозможност да 
ги исполнат сите обврски предвидени во Правилникот за систематизација на работните 
места,  а тоа директно влијае врз (не)квалитетот на услугите што ги добиваат корисниците 
во Установата.

Здравствена заштита
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Констатација број 11: ЈУ Специјалниот завод Демир Капија се соочува со 
проблем поради недостаток на лекар што ќе ја врши примарната здравствена 
заштита, а истовремено Установата е изложена на дополнителни трошоци 
за ангажирање на надворешен матичен лекар. Бројката од 66 негователи е 
недоволна за секојдневна грижа на корисниците. Невропсихијатарот е присутен 
во Установата повремено, а Установата нема склучено договор за ангажирање 
на стоматолог и нема вработено гинеколог.

Во врска со начинот на спроведување на здравствената заштита, НПМ цени дека 
е неопходно да се обезбеди регуларна и перманентна здравствена заштита, а визитите 
треба да се спроведуваат почесто.

Социјалниот работник кој е вработен од пред 2 години, има обезбедено документација 
за регуларна здравствена заштита на скоро сите штитеници, што претставува значаен 
чекор за подобрување на начинот на водење на евиденција  за здравствената заштита на 
корисниците.

Тимот на НПМ изврши разговор со неколку лица сместени во Установата, при што сите 
лица изјавија дека се задоволни од односот на вработените, како и дека имаат соодветна 
достапност на сите вработени лица во склоп со потребите. Не беше регистриран случај на 
насилство, ниту од вработените, ниту меѓу корисниците. 

Беше извршен разговор и со медицинскиот персонал – медицинските сестри, како и со 
социјалниот работник. Од увидот во документацијата НПМ констатира дека медицинскиот 
персонал доста уредно го извршува медицинскиот и административниот дел од работата, 
но дека на ефикасноста на здравствената служба негативно влијание има недостатокот 
на сепаратен буџет, како и нивниот недефиниран статус – не се признава високото 
образование на медицинските сестри.

НПМ утврди дека на лицата од женски пол им се даваат контрацепциски средства, 
а од увидот во медицинската документација видно беше дека на деловно неспособните 
лица контрацепциските средства им се даваат единствено доколку е прибавена писмена 
согласност на старателот.

Според документацијата, сите лица при приемот во установата биле прегледани, а 
прегледи на корисниците биле вршени и во случај на итна потреба. Видно од извршениот 
увид е дека се води соодветна здравствена документација како за акутните случаи, така и 
за потребите на хроничните болни.

Во поглед на достапноста на терапијата, НПМ утврди дека за хронично болните лица 
обезбеден е поголемиот дел од терапијата. Нотиран е случај на уредно дијагностицирање 
и обезбедување на долготраен третман на лице со сериозно заболување, при што бил 
навремено и адекватно обезбеден препорачаниот оперативен третман и хемотерапија. Не 
е забележан случај на лице со декубитус, што претставува показател за добрата грижа од 
страна на персоналот на Заводот кон сместените лица.

НПМ изврши увид и во Амбулантата, при што утврди дека се состои од две поврзани 
соби во кои ги има основните инструменти за здравствена заштита (апарат за мерење 
притисок, ЕКГ апарат, инхалатор, аспиратор, боца за кислород). Во склоп на системот на 
здравствена заштита има и лабораторија, која е доста стара и обезбедува само базични 
лабораториски испитувања. Евидентирана е солидна снабденост со лекови, и покрај 
недостатокот на некои поспецифични лекарства кои се со повисока цена.

НПМ нотира дека Јавната установа има проблем со транспортот на корисниците, 
бидејќи не функционира амбулантното возило, кое е во дефектна состојба и за истото е 
неопходен сервис. 
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Во поглед на исхраната на корисниците во ЈУ Специјален завод Демир Капија, тимот 
на НПМ доби на увид месечно мени – листа на јадења кои се изготвуваат за прехранување 
на корисниците во Установата. Менито е изготвено од главниот готвач со согласност на 
главната медицинска сестра, потпишано и одобрено од директорот на ЈУ Специјален 
завод Демир Капија.

Од вработените во Установата, НПМ доби информација дека во поглед на на храната, 
се настојува да се запази предвиденото мени и да им се дели на корисниците се она што 
е предвидено во него. 

Сепак, НПМ констатира дека во исхраната недостасува овошје и зеленчук иако 
беше евидентно дека во магацинот имаше доволно количество и разновидни намирници,  
според потребите на корисниците на неделно ниво.

Констатација број 12: Недостаток на свежи намирници во исхраната што 
им се дели на корисниците, како што се овошјето и зеленчукот, млеко и млечни 
производи иако истите се предвидени согласно дневното мени за исхрана.

Исхрана

4.1.6. Анимирање на корисниците
Согласно Годишната програма за активности на Установата, во рамки на предвидените 

надлежности на Службата за сместување, нега, здравствена заштита и рехабилитација е 
да спроведува активности чија цел е социјализација и интеграција на корисниците во 
непосредната и пошироката социјална средина. Во оваа смисла, секој од одделите на оваа 
Служба во своите програмски активности има предвидено структуирање на слободното 
време и спроведување на активности со корисниците, со цел збогатување на културно-
забавниот живот, преку конкретно наведени планирани активности на месечно ниво, а 
кои треба да се спроведат во текот на целата година. 

Од разговорите со лицата вработени во Установата, Националниот превентивен 
механизам доби сознанија дека повремено се организираат излети во најблиската 
околина, според можностите на воспитаниците и погодноста на теренот, а истовремено, 
во зависност од достигнатиот степен на социјална адаптација, дел од корсниците се носат 
на посети на локални театарски претстави и останати културни манифестации.

Но сепак, од разговорот со службените лица, НПМ констатираше дека неколку години 
наназад, скоро воопшто не се организираат работилници и активности кои би придонеле 
за развој на определени вештини на корисниците на Заводот.

Констатација број 13: Недостасуваат спортски, креативни и едукативни 
активности, како и повеќе организирани излети и посети на манифестации од 
културно-забавен карактер. Корисниците не се вклучени во никакви работни, 
односно окупациони активности во согласност со нивните физички и ментални 
способности.

4.1.7. Смртност во ЈУ Специјален завод Демир Капија

Од увидот во медицинските и персоналните досиеја на корисниците, Националниот 
превентивен механизам констатира дека во текот на 2016-тата година починале 6 
корисници, од кои 4 корисници починале во самата Установа, додека 2 корисници 
починале во здравствена установа (еден корисник починал на клиниките во Скопје, а 
другиот корисник во болница во Велес). За разлика од здравствените установи каде 
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смртта на секој пациент мора поединечно да биде анализирана на стручниот колегиум 
на установата каде што пациентот починал, Јавната установа Специјален Завод – Демир 
Капија нема посебно утврдена обврска да бара да се изврши обдукција врз корисникот што 
починал во рамки на Установата. 

Констатација број 14: Во последните 5 години, врз ниту еден од корисниците 
што починале во Установата не била извршена обдукција, ниту на барање на 
самата Установа, ниту на барање на центрите за социјална работа, врз основа 
на чиишто решенија се сместуваат корисниците во Установата, ниту пак на 
барање од назначените старатели на починатите корисници чијашто деловна 
способност била одземена.

4.1.8. Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со препораки, којшто го достави до Министерството за финансии, Министерството 
за труд и социјална политика, како и до ЈУ Специјален завод Демир Капија.

Од добиените одговори од Министерството за труд и социјална политика и од ЈУ 
Специјален завод Демир Капија, може да се утврди степенот на имплементација на 
дадените препораки.

Од Министерството за финансии се уште не е добиен одговор по доставениот Посебен 
извештај за спроведената редовна посета на ЈУ за социјална заштита Специјален завод – 
Демир Капија. 

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Министерството за финансии 
и МТСП да постапат согласно 
Барањата за нови вработувања на 
ЈУ Специјален завод Демир Капија 
и да овозможат вработување на 
дополнително потребниот кадар.

Согласно Годишниот план за 
вработување, нови вработувања треба 
да следуваат и по основ на остварено 
право на старосна пензија и по основ на 
нови вработувања заради обавување на 
дејноста во Установата. Министерството 
за информатичко општество и 
администрација дало позитивно мислење 
на Годишниот план за вработување за 
2017 година, согласно кој во текот на 
2017-тата година се планираат 42 нови 
вработувања.

Табела бр.23



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

106

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Неопходно е процесот на 
деинституционализација да 
продолжи, МТСП и Специјалниот 
завод да преземат конкретни 
активности за подготвување и 
сместување на корисниците во 
биолошките семејства или во друга 
форма на вонинституционална 
заштита, активно да се спроведуваат 
мерките за реализација на 
деинституционализацијата.

Од вкупниот број корисници што до 
сега се сместени во станбени единици 
за организирано живеење со поддршка, 
58 корисници се од ЈУ Специјален завод 
Демир Капија. Заради континуирано 
спроведување на процесот на 
деинституционализација, во 2015-тата 
година од страна на МТСП е изготвен 
Акциски план за проширување на 
мрежата на станбени единици (за 
следните 10 години), согласно што се 
планира опфаќање на нови 105 лица со 
попреченост во менталниот развој, од 
сите установи од ваков вид во РМ.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се обезбедат трпезарии на 
соодветно место, во кои корисниците 
ќе ја конзумираат храната во услови 
кои ќе ги задоволуваат основните 
санитарни, просторни и здравствени 
стандарди, како би се избегнала 
опасноста од пренесување инфекции 
и заразни болести

Поради немање трпезарија во А 
блок, корисниците од овој блок ќе 
ја конзумираат храната во дневните 
простории.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Да се подобри нивото на хигиена и 
состојбата со санитарните јазли и 
материјалните услови на Установата 
воопшто, преку реновирање на 
Установата и преку вработување 
повеќе хигиеничари.

Согласно Годишниот план за 
вработување на Установата, веќе се 
поднесени барања и за вработување на 
повеќе хигиеничари, за кои се очекува 
одобрение од МТСП и обезбедување 
средства од Министерството за 
финансии.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5 Потребно е доопремување на 
просториите за сместување 
со нов инвентар, замена на 
нефункционалните ормани, маси 
и столчиња и поставување нови 
душеци, перници и чиста постелнина.

Со годишниот план за јавни набавки 
за 2017 година, Установата ќе предвиди 
средства за набавка на ормани, столчиња, 
перници и постелнина, за што исто така 
ќе се очекува одобрение од МТСП.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6 Редовно да се врши дератизација, 
дезинфекција и дезинсекција на сите 
простории, со што би се отстраниле 
инсектите и појавата на заразни 
билести и инфекции.

Установата редовно врши дератизација, 
дезинфекција и дезинсекција на сите 
простории.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

7 Под итно да се оспособи салата 
за физикална терапија заради 
спроведување  соодветен медицински  
третман.

Салата за физикална терапија веќе е 
оспособена за работа со корисниците.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

8 Да се зголеми нивото на хигиена и 
одржување на кујнскиот простор, 
како и да се поправат постоечките 
и да се набават нови кујнски 
апарати, и да се поправи системот за 
вентилација.

Во однос на одржување на хигиената, 
вработените во кујната (чиј број е исто 
така намален) максимално се ангажираат 
за реализација на оваа препорака, додека 
пак, во однос на набавката на нови 
кујнски апарати, потребно е одобрение 
на средства од МТСП.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

9 Да се изврши прераспоредување 
на корисниците во просториите во 
Заводот и сместувањето да се врши 
согласно Програмата за активностите 
на Специјалниот завод Демир Капија 
и во таа смисла во една просторија да 
престојуваат лица од ист пол.

Установата презема активности за 
преместување на корисниците, во 
рамките на просторните можности.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

10

Да профункционира лифтот за да 
можат корисниците да го остварат 
правото на прошетка и да можат да 
имаат полесен пристап до салата за 
физикална терапија.

Установаат презема мерки за 
оспособување на лифтот и во тек се 
постапки за набавка на делови.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

11

Во најскоро време да се вработи 
лекар во Установата, кој постојано 
ќе биде присутен и секојдневно ќе ги 
задоволува потребите за примарна 
здравствена заштита на корисниците, 
а истовремено да се преиспита 
случајот со актуелно вработениот 
лекар. Потребно е секојдневно 
присуство на невропсихијатар и 
ангажирање на стоматолог, кој ќе 
се грижи за денталното здравје и 
хигиена на корисниците и гинеколог 
за здравјето на жените-корисници.

Вработениот лекар спогодбено го 
раскинал договорот за вработување, а 
Установата ќе бара согласност за ново 
вработување. Притоа, Установата е во 
очекување да бидат одобрени средства 
од МТСП за ангажирање на стоматолог и 
гинеколог.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

12 Да се запазува дневното мени и 
секојдневно како дел од оброците на 
корисниците да има свежо овошје и 
зеленчук, млеко и млечни производи.

Согласно склучените договори за набавка 
на храна за 2016 година, свежо овошје и 
зеленчук, млеко и млечни производи се 
набавува и во оброците на корисниците 
ги има овие намирници.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

13

Да се почитува Годишната програма 
за активности на Установата и во таа 
смисла да се организираат спортски, 
креативни, едукативни и работни 
активности за корисниците.

Со оглед на намалениот број на 
вработени лица кои директно 
работат со корисниците, Установата 
вложува напори за интензивирање на 
динамиката на спортски, креативни, 
едукативни и работни активности 
коишто соодветствуваат со Годишната 
програма за активности на Установата (се 
планираат активности на месечно ниво).

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

14

Во случај на настапување на 
невообичаена смрт кај корисниците, 
потребно е центрите за социјална 
работа, односно управата на 
Специјалниот завод да побараат да 
биде извршена обдукција, како би се 
утврдила причината за смртта.

Од страна на МТСП испратено е писмено 
известување  до ЈУ Специјален завод 
Демир Капија и писмено известување 
до центрите за социјална работа, со кое 
е укажано на потребата во случај на 
настапување на невообичаена смрт кај 
корисник, управата на ЈУ Специјален 
завод Демир Капија и центарот за 
социјална работа, со чие решение е 
сместен корисникот во установата, да 
бараат да биде извршена обдукција 
заради утврдување на причините за 
смртта.
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ПОСЕТИ НА ЦЕНТРИ ЗА 
ЗГРИЖУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА 

СТРАНЦИ, ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ И 
бАРАТЕЛИ НА АЗИЛ 5

Во 2016-тата година, Националниот превентивен механизам изврши посети и во 
установите за згрижување и сместување на странци, илегални мигранти и баратели 
на азил. Имено, во текот на извештајната година извршени беа четири посети во ЈУ 
Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово и шест посети во Прифатниот центар 
за странци Гази Баба, Скопје.

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, во текот на 
2016-тата година изврши четири посети на ЈУ Прифатен центар за баратели на азил – 
Визбегово. Првата редовна посета беше извршена на 17.05.2016 година, за што е изготвен 
Посебен извештај. Следната посета, со цел увид на новонастанати состојби во Центарот, 
беше извршена на 14.10.2016 година. На 28.10.2016 година е извршена последователна 
посета, за што е изготвен Посебен извештај за последователна посета, и на 08.11.2016 
година е извршена вонредна наменска посета на Прифатниот центар за баратели на азил 
– Визбегово.

Посета на ЈУ Прифатен центар за баратели на 
азил - Визбегово

5.1.1. Редовна посета на ЈУ Прифатен центар за баратели на 
азил – Визбегово

Во Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово, постојано се присутни повеќе 
органи и организации со поделени надлежности, кои преку заедничка координација 
учествуваат во управувањето со Центарот.

Раководењето, односно менаџирањето со Прифатниот центар за баратели на азил 
е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Вкупниот персонал 
ангажиран во Центарот брои 14 вработени, од кои 1 -директор/раководител, по професија 

Организациска поставеност и структура на вработените
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психолог, 3 лица воспитувачи во стручната служба (педагог, социолог и едно лице со 
завршен факултет за одбрана) и 10 лица технички персонал – 6 чувари, домаќин, 
хигиеничар, економист и магационер. Министерството за труд и социјална политика се 
грижи за целокупното функционирање на Центарот, вклучувајќи ги одржувањето на 
хигиената и обезбедувањето и доставата на храна. 

Во рамките на Центарот функционираат канцеларии од неколку органи и организации, 
и тоа: канцеларијата на Секторот за азил при Министерството за внатрешни работи, 
канцеларијата на Македонското здружение на млади правници, Канцеларијата на 
невладината организација „Ла Страда“, како и Канцеларијата на Језуитската служба за 
бегалци (ЈСБ) – Подружница во Република Македонија.

Констатација број 1: Постои недостаток на стручен кадар, со оглед на 
потребите за квалитетно обезбедување на психо-социјална поддршка на 
барателите на азил и извршување на останатите стручни работи, како и 
недостаток на ангажиран персонал, односно лица за обезбедување на Центарот 
за баратели на азил.

Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово има сместувачки капацитет за 
150 лица, а на денот на посетата, во него беа сместени 52 лица баратели на азил.

Од нив, 21 маж, 11 жени и 20 деца. 
Во рамките на Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово, постојат три 

одделни објекти – згради со по два ката. Првата зграда е од административен карактер, 
втората зграда се користи за сместување на барателите на азил, додека пак, третата, која 
исто така се користи за сместување на баратели на азил, во моментот на посетата беше 
надвор од функција заради реновирање.

Во објектот во кој се сместуваат барателите на азил, одделени се машките лица од 
женските лица и децата. На првиот кат се сместени самохраните мајки и децата, додека 
пак, на вториот кат се сместени машките лица баратели на азил.

Со оглед на малиот број баратели на азил, во моментот на посетата во Центарот 
не постоеше пренатрупаност, условите за сместување беа добри, во собите и тоалетите 
хигиената беше на солидно ниво, а постелнината и душеците беа чисти и во добра состојба.

Во Центарот има и терен адаптиран за спортски активности.
Во разговор со одговорните лица кои управуваат со Центарот, тимот на НПМ доби 

информации дека овие лица се сместуваат во Центарот веднаш по поднесувањето на 
писменото барање за признавање право на азил. При приемот, лицата се фотографираат 
и се врши нивна електронска евиденција во софтверот, при што им се издава 
пластифицирана картичка со која се идентификуваат како лица сместени во Прифатниот 
центар за баратели на азил. Сепак од суштинско значење е дека при прием, на овие лица 
не им се врши задолжителен медицински преглед. Тимот на НПМ  цени дека е неопходно 
на секое лице, при приемот во Прифатниот центар да му биде извршен превентивен 
преглед, како би се констатирала неговата здравствена состојба и воедно за него би се 
оформило посебно медицинско досие. 

НПМ доби информација дека, при секоја изразена потреба за напуштање на Центарот, 
барателите на азил мора да побараат потврда за излез. На барателите им е овозможено 
излегување од Центарот се до 22 часот, до кога мора да се вратат во Прифатниот центар, 
во спротивно ќе бидат одјавени од Центарот, без можност за повторен влез.

Материјални услови, третман и постапување



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 111

Здравствениот систем во Прифатниот центар за баратели на азил - Визбегово, 
е организиран на начин што Центарот има склучено договор со Приватна здравствена 
установа. Од Приватната здравствена установа во Центарот доаѓаат лекари од различна 
специјалност (зависно од тоа кој од нив е на работна смена) и работата во Центарот ја 
обавуваат два пати неделно, во времетраење од 2 до 3 часa дневно или подолго, кога за 
тоа има потреба.

НПМ изврши увид и во медицинската книга – Билтен на дневни настани и пропишани 
терапии каде уредно се води евиденција за секој извршен преглед на лицата баратели 
на азил. Од увидот во евиденицијата беше констатирано дека во просек се вршат по 5 
интервенции дневно со вообичаени дијагнози, како настинки, вирози и инфекции. Доколку 
се јави потреба од некаков посериозен медицински зафат или интервенција, лицата со 
претходно препишан упат од лекарот, се пренесуваат во локалните амбуланти и болници.

Амбулантата е опремена со лекарства и апарати потребни за изведување на основните 
интервенции и е доволно снабдена согласно потребите на лицата кои се сместени во 
Центарот.

Констатација број 2: Здравствената заштита на лицата во Прифатниот 
центар не задоволува, со оглед дека во Центарот само два пати седмично е 
присутен лекар од примарната здравствена заштита. Медицинскиот третман на 
лицата не се спроведува од страна на ист лекар, односно нема континуирано 
следење на здравствената состојба на пациентите. Иако докторот издава упати 
за специјалистички прегледи, по извршените прегледи и интервенции во 
секундарната здравствена заштита, здравствената состојба на пациентите во 
Центарот не се следи, ниту пак, за нив се водат посебни медицински досиеја.

Здравствена заштита

Храната во Прифатниот центар за баратели на азил, се служи во реновираната кујна 
која е донација од Језуитската служба за бегалци (JRS) и истата е уредна и чиста согласно 
потребните стандарди.

Покрај предвидената храна која се дели два пати во денот, на барателите на азил 
им се делат и пакети со дополнителни продукти како што се млеко, кроасани и млечни 
продукти (донација од меѓународната организација JRS).

Барателите на азил имаа забелешки за вкусот, за квалитетот, количеството и 
едноличноста на храната, за бројот на средствата за хигиена, како и за ограничувањето 
на пристапот до информативниот центар и користењето на Интернет и следењето на 
телевизиските програми.

Констатација број 3: Квалитетот и количеството на храната не задоволуваат, 
храната е еднолична и неприлагодена на вкусот на корисниците. Воедно, 
недостасува доволно количество на овошје и зеленчук, така што исхраната во 
Центарот не ги задоволува меѓународните стандарди.

При посетата на Центарот, тимот на НПМ со помош на преведувач изврши разговор 
со лица сместени во Прифатниот центар за баратели на азил, кои не се пожалија во однос 
на третманот од вработените лица и службениците. 

Лицата беа задоволни од материјалните услови во Центарот и од можноста да ги 

Исхрана

Разговор со барателите на азил
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остваруваат своите права. Истакнаа дека имаат непречена можност да го остваруваат 
своето право на прошетка, како и пристап до можностите за рекреација и спортски 
активности.  

Според информациите добиени од лицата во Центарот, хигиенските пакети кои им 
се делат на лицата за задоволување на месечните потреби, во кои се вклучени основните 
продукти за одржување на личната хигиена, квантитативно не ги задоволуваат потребите 
на едно семејство. Беше нотирано дека и покрај одличната снабденост со хигиенски 
пакети во магацините, на лицата баратели на азил не им биле овозможени дополнителни 
додатоци од овие пакети со средства за хигиена.

Констатација број 4: Хигиенските пакети кои им се делат на барателите 
на азил, не содржат доволен број средства за задоволување на неопходните 
хигиенски потреби. И покрај одличната снабденост со хигиенски пакети во 
магацинот во Центарот, на лицата баратели на азил не им биле доставени 
дополнителни средства за одржување на хигиената.

Констатација број 5: Просторијата во која е сместен информативно-
комуникацискиот центар на денот на посетата беше отворена за користење, но 
барателите на азил наведуваат дека вообичаено пристапот до информативно-
комуникацискиот центар е ограничен, така што не можат редовно да користат 
Интернет и да следат телевизиска програма. 

Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со препораки,кој го достави до Министерството за труд и социјална политика и 
до Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово.

Од добиените одговори од Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово, 
може да се утврди степенот на имплементација на дадените препораки.

Од Министерството за труд и социјална политика, и покрај дополнително доставената 
ургенција, се уште не е добиен одговор за Посебниот извештај за редовната посета на 
Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Да се ангажира дополнителен 
стручен кадар со оглед на потребите 
за квалитетна психо-социјална 
поддршка на барателите на азил и да 
се зголеми бројот на лица вработени 
во обезбедувањето на Центарот за 
баратели на азил – Визбегово.

Согласно препораките на Владата на РМ 
за пријавување на суфицит и дефицит 
на човечки ресурси, ЈУ Прифатен 
центар за баратели на азил – Визбегово, 
преку МТСП ќе направи напори да ја 
надмине состојбата со недостаток на 
лица вработени во обезбедување. Во 
поглед на констатираната потреба за 
дополнителен стручен кадар за психо-
социјална поддршка, Центарот има 
склучено меморандум за соработка со 
две невладини организации, преку кои 
им се дава психосоцијална помош на 
барателите на азил.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Неопходно е да се ангажира лекарот 
во текот на сите работни денови, 
како би се овозможил пристап 
до секојдневна медицинска нега 
согласно потребите на лицата 
сместени во Центарот. Медицинскиот 
третман на лицата да се спроведува 
од страна на ист лекар, со што 
ќе се обезбеди континуирано 
следење на здравствената состојба 
на пациентите. По извршените 
специјалистички прегледи и 
интервенции во секундарната 
здравствена заштита, лекарот да 
врши следење на здравствената 
состојба на пациентите и да води 
медицински досиеја за секој од нив.

МТСП за потребите на Установата 
перманентно обезбедува средства 
за задоволување на здравствените 
потреби на барателите на азил, преку 
кои се покриваат трошоци за хируршки 
интервенции, породување, редовно 
обезбедување на лекови и сл.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се подобри квалитетот и 
количеството на храната и да 
се вклучи овошје и зеленчук во 
секојдневната исхрана на барателите 
на азил во Прифатниотцентар за 
баратели на азил – Визбегово.

Одделението коешто постои во рамките 
на МТСП, редовно врши контрола на 
квалитетот и количеството на храната 
што им се дели на барателите на азил.

Табела бр.23
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Хигиенските пакети да не се 
складираат во магацинот, на 
барање и по потреба да се обезбедат 
дополнителни средства за хигиена, 
со што ќе се задоволат неопходните 
хигиенски потреби на барателите на 
азил.

Средствата за лична хигиена им се 
дистрибуираат на барателите на 
азил согласно предвидениот месечен 
хигиенски пакет, дефиниран со 
нормативите на Републичкиот завод за 
домаќинство.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5 На барателите на азил да им се 
овозможи пристап до непречено 
и секојдневно користење на 
информативно-комуникацискиот 
центар, користење на Интернет и 
следење на телевизиските програми.

Барателите на азил имаат пристап до 
информативно-комуникацискиот центар 
секој ден, во период којшто е пропишан 
од Установата.

5.1.2. Последователна посета на ЈУ Прифатен центар за 
баратели на азил – Визбегово

Иницијалната цел од спроведувањето на последователната посета на ЈУ Прифатниот 
центар за баратели на азил – Визбегово, на 28.10.2016 година, е следење на спроведувањето 
на препораките од Посебниот извештај на НПМ од 17.05.2016 година, како и увидување на 
новонастанати состојби во Центарот.

Во однос на степенот на имплементација на дадените препораки, затекната е 
следната состојба:
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Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Да се ангажира дополнителен 
стручен кадар со оглед на 
потребите за квалитетна психо-
социјална поддршка на барателите 
на азил и да се зголеми бројот на 
лица вработени во обезбедувањето 
на Центарот за баратели на азил – 
Визбегово.

Во Прифатниот центар за 
баратели на азил работно 
се ангажирани четири 
нови лица. Од нив тројца 
социјални работници и 
еден социолог. Сите лица се 
вклучени во Службата за 
стручни работи во Центарот, 
на полно работно време и 
работат на обезбедување 
психосоцијална поддршка 
на барателите на азил.

делумно 
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Неопходно е да се ангажира 
лекарот во текот на сите работни 
денови, како би се овозможил 
пристап до секојдневна 
медицинска нега согласно 
потребите на лицата сместени во 
Центарот. Медицинскиот третман 
на лицата да се спроведува од 
страна на ист лекар, со што ќе се 
обезбеди континуирано следење 
на здравствената состојба на 
пациентите. По извршените 
специјалистички прегледи и 
интервенции во секундарната 
здравствена заштита, лекарот да 
врши следење на здравствената 
состојба на пациентите и да води 
медицински досиеја за секој од нив.

Прифатниот центар за 
баратели на азил прави 
напори за да обезбеди 
квалитетна основна 
здравствена заштита за 
барателите на азил, но 
се уште во Центарот е 
присутен само еден лекар, 
два пати неделно, а тоа не е 
доволно.

не е 
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се подобри квалитетот и 
количеството на храната и да 
се вклучи овошје и зеленчук 
во секојдневната исхрана на 
барателите на азил во Прифатниот 
центар за баратели на азил – 
Визбегово.

На лицата сместени во 
Центарот се уште им се 
дели храна од истиот 
дистрибутер, којашто, 
ниту во квалитетот, ниту 
во количеството, ниту 
пак, во разновидноста не е 
променета.

не е 
спроведена

Табела бр.24
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Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Хигиенските пакети да не се 
складираат во магацинот, на 
барање и по потреба да се 
обезбедат дополнителни средства 
за хигиена, со што ќе се задоволат 
неопходните хигиенски потреби на 
барателите на азил.

Хигиенските пакети што им 
се делат на лицата сместени 
во Центарот се доволни 
за нивните потреби. 
Лицата беа задоволни 
и од квалитетот и од 
количеството на средствата 
наменети за нив.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

На барателите на азил да им се 
овозможи пристап до непречено 
и секојдневно користење на 
информативно-комуникацискиот 
центар, користење на Интернет 
и следење на телевизиските 
програми.

Просторијата наменета за 
користење на Интернет и 
следење на телевизиските 
програми е отворена во 
периодот пропишан од 
Центарот и барателите 
на азил имаат непречен 
пристап до Интернет и 
следење на телевизиските 
програми.

спроведена

При последователната посета, во Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово, 
беа сместени 15 лица, од кои 10 машки и 5 женски лица. Од нив 8 беа малолетни деца во 
семејства (6 машки и 2 женски деца) и 7 возрасни лица (4 машки и 3 женски).

Нови констатирани состојби

Материјални услови

Од увидот во сместувачките капацитети на Центарот, НПМ утврди дека на денот на 
посетата веќе беа завршени сите започнати активности на градење и реновирање на 
собите за сместување на баратели на азил, и истите се чисти, средени, со организирани 
легла со чиста и нова постелнина и нови и реновирани санитарни јазли. 

Притоа, во рамки на Прифатниот центар изградени се игралишта наменети за 
спортско рекреативно активнисти (фудбал, кошарка).

Право на образование

За децата во Прифатниот центар се организирани образовно-едукативни активности 
од преставниците на невладината организација „Ла Страда“, во чии рамки се изучуваат 
македонски и англиски јазик. Но, овие образовно-едукативни активности се од неформален 
карактер.

Констатација број 1: За децата баратели на азил се спроведуваат образовно-
едукативни активности од неформален карактер, но сепак се уште не се 
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остварува правото на формално образование, согласно прописите за основно и 
средно образование, како што е предвидено во Законот за азил и привремена 
заштита. 

Разговор со барателите на азил

Од разговорите со барателите на азил сместени во Центарот, НПМ утврди дека тие се 
генерално задоволни од материјалните услови и немаат поплаки во однос на третманот 
од страна на управата во Центарот.

Кај нив се уште постои незадоволство во однос на квалитетот и количеството на 
храната што ја добиваат. Воедно, лицата се пожалија и на тоа што храната им се дели 
еднаш во денот, вообичаено во 13 часот, при што одеднаш ги делат сите три дневни 
оброци. Исто така, за време на викендите доставата на храна се врши еднаш за следните 
два дена.

Во Центарот недостасува соодветен преведувач. Имено, во Центарот има преведувач 
кој е присутен само во првата смена, па недостатокот на преведувач особено се забележува 
во попладневните часови.

НПМ, исто така, доби поплаки за недостаток на дневни активности и соодветен работен 
ангажман, како на пример, посетување часови за учење јазик, креативни и рекреативни 
активности, шиење, сликање. Во оваа смисла, тимот на НПМ доби информации дека дел 
од лицата се повремено работно ангижарани во рамките на Центарот, за што добиваат и 
одреден паричен надоместок, но дека таквиот ангажман не е доволен.

За време на разговорите, барателите на азил иразија и желба за организирани посети 
надвор од градот и посети на историски знаменитости.

Констатација број 2: Во Центарот за баратели на азил, недостасува 
преведувач во попладневните и ноќните часови.

Констатација број 3: Недостасуваат дневни креативни и рекреативни 
активности и поголем работен ангажман за лицата сместени во Центарот.

Констатација број 4: Барателите на азил изразија потреба од организирани 
посети на културни манифестации и на историски знаменитости.

Народниот правобранител – НПМ за степенот на остварување на дадените препораки 
и за новите констатирани состојби изготви Посебен извештај за последователна посета, со 
нови препораки, којшто го достави до Владата на Република Македонија, Министерството 
за труд и социјална политика и до Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово.

Препораки и постапување по дадените препораки



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

118

Преглед 
на дадена препорака и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1 Министерството за образование 
да преземе конкретни мерки и 
активности за вклучување на децата во 
формалниот процес на образование, во 
согласност со прописите за основно и 
средно образование.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2 Да се обезбеди присуство на преведувач 
во попладневните и ноќните часови 
заради полесна информираност и 
комуникација. 

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3

Да се организираат креативни и 
рекреативни активности за барателите 
на азил (посетување часови за учење 
јазик, шиење, сликање, музика и сл.), 
со што би се анимирало времето што 
барателите на азил го поминуваат во 
Центарот, а тоа позитивно би влијаело 
и на нивната психофизичка состојба. 
Истовремено да се обезбедат услови и 
средства за поголем работен ангажман 
на барателите на азил.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Да се овозможат организирани посети 
на културни настани и историски 
знаменитости (посети на паркови, 
музеи, кино претстави, концерти и сл.), 
на кој начин би се анимирало времето 
на лицата сместени во Центарот.

Табела бр.25

Од надлежните институции се уште не се добиени одговори за Посебниот извештај за 
последователната посета на Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово.



НАРОДЕН ПРАВОбРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

www. ombudsman.mk 119

5.1.3. Вонредна посета на ЈУ Прифатен центар за баратели 
на азил – Визбегово

Согласно овластувањата, на 08.11.2016 година, тимот на Националниот превентивен 
механизам изврши и вонредна наменска посета на Прифатниот центар за баратели на 
азил, која имаше за цел да ги испита наводите за долгото траење на постапките за 
признавање право на азил.

Во оваа смисла, тимот на Националниот превентивен механизам изврши увид во секое 
поединечно досие што се води за барателите на азил, во однос на текот на постапката 
за признавање право на азил. Досиејата ни беа ставени на располагање од страна на 
претставниците на Македонското здружение на млади правници, коишто се официјални 
застапници на барателите на азил во постапките за признавање право на азил.

Од разговорот со претставниците на Македонското здружение на млади правници и 
од увидот во поединечните досиеја, констатирано беше дека актуелниот број на баратели 
на азил сместени во Прифатниот центар изнесува 42, од кои 21 лице се донесени од 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“ на 04.11.2016 година, додека 12 лица се 
донесени од Привремениот транзитен центар „Табановце“ на 07.11.2016 година.

Од извршениот увид беше констаирано дека пречекорување на роковите за 
одлучување во постапката за признавање на право за азил има исклучиво во делот од 
постапката што се води пред Управниот суд, на коишто одлуки се чека по шест, девет 
и единаесет месеци, и покрај тоа што согласно Законот за азил и привремена заштита, 
Управниот суд има обврска да донесе одлука во рок од два месеца (во редовна постапка), 
или во рок од 30 дена (во итна постапка), од денот на поднесувањето на тужбата20. 

Имено, неоправдано одолжување на постапката, тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира во пет постапки во коишто се опфатени шестнаесет лица.

Барателите на азил беа запознаени со можноста да поднесат претставки до 
Народниот правобранител за заштита на нивните права, доколку сметаат дека постапките 
за признавање право на азил неоправдано се одолжуваат пред Управниот и Вишиот 
управен суд.

20 Чл. 32 ст.3 и чл.37 ст.3 од Законот за азил и привремена заштита

5.1.4. Општи препораки

1. Да се ангажира лекар во текот на сите работни денови, како би се 
овозможил пристап до секојдневна медицинска нега согласно потребите 
на лицата сместени во Центарот. Медицинскиот третман на лицата да се 
спроведува од страна на ист лекар, со што ќе се обезбеди континуирано 
следење на здравствената состојба на пациентите. 

2. Да се подобри квалитетот и количеството на храната и да се вклучи 
овошје и зеленчук во секојдневната исхрана на барателите на азил, во 
Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово.

3. Да се обезбеди присуство на преведувач во попладневните и ноќните 
часови заради полесна информираност и комуникација.

4. Да се организираат креативни и рекреативни активности за барателите 
на азил (посетување часови за учење јазик, шиење, сликање, музика 
и сл.), со што би се анимирало времето што барателите на азил го 
поминуваат во Центарот, а тоа позитивно би влијаело и на нивната 
психофизичка состојба. Истовремено да се обезбедат услови и средства 
за поголем работен ангажман на барателите на азил.
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Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, во текот на 2016-
тата година изврши шест посети на Прифатниот центар за странци Гази Баба, Скопје. 
Првата редовна посета беше извршена на 26.05.2016 година, за што е изготвен Посебен 
извештај. Следните четири посети беа извршени на 05.08.2016, 12.08.2016, 16.08.2016 
и 22.08.2016 година, со цел согледување на новонастанати состојби во Центарот. На 
22.09.2016 година е извршена последователна посета, за што е изготвен Посебен извештај 
за последователна посета на Прифатниот центар за странци Гази Баба.

Посета на Прифатен центар за странци Гази Баба, 
Скопје

5.2.1. Редовна посета на Прифатен центар за странци Гази 
Баба, Скопје

Прифатниот центар за странци е сместен во објект чија првична намена била 
сместување на деца од најмала возраст (детска градинка), поради што неговата 
местоположба е во населено место, а во еден дел граничи со зелен појас, односно шума. 

Констатација број 1: Објектот во кој е сместен Прифатниот центар за 
странци е несоодветен и неговата намена не ги задоволува меѓународните 
стандарди од аспект на  местоположбата, условите за сместување и третманот 
на странци.

Во Прифатниот центар за странци Гази Баба, што функционира во рамките на 
Министерството за внатрешни работи, вработени се 30 лица од кои 1 началник, 2 самостојни 
инспектори, 1 главен советник за социјални работи, 1 главен советник – психолог, 
1 домаќин администратор, 1 општ работник и 23 лица вработени во обезбедување на 
Центарот. Обезбедувањето на Центарот работи во четири смени и вообичаено во смена 
се присутни по 1 раководител, 1 дежурен и неколку лица од обезбедување, зависно од 
потребите.

Прифатниот центар за странци Гази Баба има сместувачки капацитет од 80 до 85 
лица. На денот на посетата во Центарот беа сместени 33 лица, од кои 29 мажи и 4 жени.

Организациска поставеност и структура на вработените

Согласно Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци, лицата во 
Центарот се сместени во различни простории според пол. 

На денот на посетата, сите машки лица присутни во Центарот, беа сместени во 
три групни простории, иако голем дел од сместувачките капацитети на Центарот беа 
неисполнети. 

Констатација број 2: Пренатрупаност на лица во неколку простории и 
покрај  големиот број на  слободни сместувачки капацитети.

Просториите во кои беа сместени мигрантите/бегалците беа неваросани, со испишани 
ѕидови и иако имаа доволно природна светлина, истите беа непроветрени, воздухот во нив 
беше застоен, а беа забележани и голем број на инсекти (муви и лебарки). НПМ забележа 

Материјални услови, третман и постапување
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дека на прозорците на просториите има решетки. Во просториите каде што беа сместени 
лицата од машки пол имаше стар инвентар, стари маси и столици, а недостасуваа ормари 
за чување на предмети.

Санитарните јазли во делот каде што беа сместени лицата од машки пол беа во 
ислклучително лоша и руинирана состојба, за разлика од санитарните јазли во женскиот 
дел кои беа во подобра состојба. Во тоалетите имаше постојано топла вода, но  дел од 
славините  беа расипани и не се употребуваа.  

Националниот превентивен механизам утврди дека хигиенските услови во Центарот 
се во алармантно лоша состојба. Просториите во кои лицата беа сместени, располагаа со 
кревети и душеци, но истите беа во лоша состојба, нечисти и искинати. 

Констатација број 3: Материјалните услови и опременоста на просториите 
во кои престојуваат мигрантите/бегалците во Прифатниот центар за странци се 
исклучително лоши. 

Од добиените информации од службените лица и задржаните лица во Прифатниот 
центар, НПМ утврди дека храната што се дели е најчесто конзервирана, и истата им се 
доставува на задржаните лица еднаш дневно, за сите три оброци. Според информациите 
добиени од мигрантите/бегалците недостасува леб, свежи намирници, овошје и зеленчук, 
а малку се застапени и млечните производи.

Констатација број 4: Храната што се дели во Прифатниот центар не ги 
задоволува квалитативните ниту пак, количинските потреби на мигрантите/
бегалците.

Исхрана

Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци предвидува остварување 
на право на прошетка- излегување на чист воздух 2 пати дневно по 60 минути, рекреативни 
активности, посета во траење од 30 до 60 минути, право на користење телефон, право на 
прием на пакети и парични средства.

Националниот превентивен механизам констатира дека на лицата сместени во 
Центарот им се овозможува селективно користење на овие права.

Имено, тимот на НПМ констатира дека остварувањето на правото на прошетка 
за лицата од машки пол е селективно, од причина што само на мал број лица им се 
овозможуваат прошетки. 

На лицата од женски пол им е дозволена секојдневна прошетка во дворот на Центарот, 
во траење од десетина минути.

Мигрантите/бегалците немаа забелешки на однесувањето и третманот на службените 
лица вработени во Центарот.

НПМ констатира дека задржаните лица имаат ограничено право на користење на 
телефон, за што се води посебна евиденција, која содржи податоци за лицата што го 
користеле ова право и за времето кога го искористиле.

НПМ, исто така, утврди дека правото на преведувач не се остварува и комуникацијата 
најчесто се спроведува преку лица коишто го говорат англискиот јазик и кои им преведуваат 
на останатите мигранти/бегалци, а поплаките до управата се уште се поднесуваат усно.

Пристап до правата и третман



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

122

Констатација број 5: Селективно се остваруваат правата пропишани 
во Правилникот за куќниот ред. Имено, прошетките на чист воздух им се 
дозволуваат само на мал број лица. Правото на преведувач не се остварува,а 
поплаките се поднесуваат усно. 

За здравствената заштита на лицата сместени во Центарот е одговорен 1 општ лекар 
од примарна здравствена заштита, ангажиран од Црвениот крст на Република Македонија. 
Лекарот е присутен во Центарот од понеделник до петок, 6 часа дневно, а по потреба 
доаѓа и надвор од работното време и за викенди. 

Амбулантата во Центарот е снабдена со потребните лекови и опрема. Во Амбулантата 
се води Амбулантски дневник, во кој уредно се води евиденцијата на лица кои побарале 
редовна и итна медицинска помош. 

Здравствена заштита

Народниот правобранител констатира дека Минитерството за внатрешни работи 
спротивно на законските процедури што го уредуваат прашањето на задржување 
на странците во Прифатниот центар за странци, носи решенија со кои се ограничува 
слободата на движење на оваа категорија лица.

Фактичката состојба утврдена од извршените разговори со поголемиот број од 
задржаните лица покажува дека, овие лица најчесто се задржуваат во Центарот повеќе 
од еден месец, а вистинската причина за нивното задржување е обезбедување нивно 
присуство како сведоци во кривичните постапки што се водат против трети лица. 

Народниот правобранител констатира дека долготрајното задржување и 
ограничувањето на слободата на движење на лицата заради обезбедување нивно 
присуство како сведоци во  постапките,  е спротивно на сите правни начела и прописи, 
како во меѓународната, така и во домашната регулатива. 

Констатација број 6: Министерството за внатрешни работи носи решенија со 
кои се ограничува слободата на движење на лицата со илегален влез, спротивно 
на законските процедури што го уредуваат прашањето на задржување. 

Правна процедура

Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со препораки,кој го достави до Министерството за внатрешни работи и до 
Прифатниот центар за странци Гази Баба.

Од добиените одговори од Министерството за внатрешни работи, може да се утврди 
степенот на имплементација на дадените препораки.

Од Прифатниот центар за странци Гази Баба, не е доставен одговор на Посебниот 
извештај за редовната посета на Центарот. Министерството за внатрешни работи во 
законски предвидениот рок достави одговор.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1 Забрзување на постапката за 
дислокација на Прифатниот центар за 
странци и реализирање на најавите за 
изградба на нов и соодветен центар 
кој ќе ги задоволува меѓународните 
стандарди за објекти од ваков тип.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2 Одговорните лица во Центарот да ги 
прераспоредат мигрантите/бегалците 
во слободните и неискористени 
простории, со што на лицата во 
Центарот ќе им се овозможи подобар 
третман и подобри услови на 
сместување.

Согласно добиениот писмен допис од 
МВР, препораката е спроведена и лицата 
се прераспоредени во повеќе простории

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се реновираат просториите и 
да се обноват санитарните јазли, 
да се варосаат ѕидовите во собите 
во кои се задржуваат лицата, да се 
врши секојдневно проветрување и 
редовно да се врши дезинфекција и 
дератизација на просториите и да се 
обноват санитарните јазли.

Преземени се активности за реновирање 
и уредување на просториите и 
санитарните јазли.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Да се обезбедат нови кревети, 
здрави душеци и чисти перници и 
постелнини, да се обезбеди машина 
за перење, за поредовно одржување 
на хигиената, со што ќе се подобрат 
материјалните услови во Центарот.

Обезбедени се дел од материјалните 
средства и апарати и набавени се нови 
кревети и постелнина, а Центарот е во 
соработка и преговори со невладини 
организации заради обезбедување на 
останатата потребна опрема.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5 Потребно е да се обезбеди содветна 
исхрана на задржаните лица, да 
се обезбедат топли оброци, свежо 
овошје и зеленчук, како и млеко и 
млечни производи.

Храната во Центарот се обезбедува 
според расположливите капацитети на 
МВР, а во меѓувреме биле побарани и 
алтернативни решенија за обезбедување 
на поквалитетна и разновидна храна.

Табела бр.26
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6

Доследно да се остваруваат правата 
пропишани во Правилникот за 
куќниот ред и во таа смисла да се 
обезбедат прошетки на отворено на 
сите лица задржани во Центарот. За 
таа цел, МВР да обезбеди средства 
за заградување на дворот и за 
прераспоредување на вработените 
лица, со цел да има повеќе лица 
одговорни за обезбедување на 
просторот и лицата. Да се остваруваат 
и останатите загарантирани права, 
како што се правото на преведувач 
и правото на поднесување писмени 
поплаки.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

7

Да се почитуваат законските 
процедури што го уредуваат 
прашањето на задржување на 
странци. Решенијата за странците чиј 
идентитет не може да се утврди и со 
кои се одредува мерка „задржување 
на странец во привремен центар“ 
да бидат донесени од надлежен суд. 
Исто така, да престане долготрајното 
задржување и ограничувањето 
на слободата на движење на 
лицата заради обезбедување 
нивно присуство како сведоци во 
постапките спрема трети лица, 
бидејќи ваквата пракса е спротивна 
на сите правни начела и прописи, 
како во  меѓународната, така и во 
домашната регулатива.

5.2.2. Последователна посета на ЈУ Прифатен центар за 
странци Гази Баба, Скопје

Последователната посета на Прифатниот центар за странци, беше спроведена на 
22.09.2017 година заради следење на степенот на спроведување на препораките од 
Посебниот извештај на НПМ од 26.05.2017 година, како и увидување на новонастанати 
состојби во Центарот.
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Во однос на степенот на имплементација на дадените препораки, при последователната 
посета на Прифатниот центар за странци Гази Баба, затекната е следната состојба:

Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1 Забрзување на постапката за 
дислокација на Прифатниот 
центар за странци и 
реализирање на најавите за 
изградба на нов и соодветен 
центар, кој ќе ги задоволува 
меѓународните стандарди за 
објекти од ваков тип.

Центарот се уште е на 
истата локација и НПМ 
нема информации за скоро 
дислоцирање и градење нов 
објект. 

не е 
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Одговорните лица 
во Центарот да ги 
прераспоредат мигрантите/
бегалците во слободните и 
неискористени простории, со 
што на лицата во Центарот 
ќе им се овозможи подобар 
третман и подобри услови на 
сместување.

НПМ при извршениот увид 
во сместувачките капацитети, 
утврди дека лицата сместени 
во Центарот се распоредени во 
неколку различни простории, 
со тоа што во секоја засебна 
просторија се сместени 
помал број лица, со што им се 
овозможени подобри сместувачки 
услови и подобар третман.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3

Да се реновираат 
просториите и да се обноват 
санитарните јазли, да се 
варосаат ѕидовите во собите 
во кои се задржуваат лицата, 
да се врши секојдневно 
проветрување и редовно 
да се врши дезинфекција и 
дератизација на просториите 
и да се обноват санитарните 
јазли.

НПМ констатира дека 
просториите за сместување во 
Центарот се реновирани, сменети 
се влезните врати, прозорците, 
реновирани се подовите и 
севкупниот санитарен јазол, 
поправена е инсталацијата за 
парно греење и монтирани се две 
кујни. Во центарот се ангажираат 
и служби за редовно вршење 
дезинфекција и дератизација.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4

Да се обезбедат нови кревети, 
здрави душеци и чисти 
перници и постелнини, да се 
обезбеди машина за перење, 
за поредовно одржување 
на хигиената, со што ќе се 
подобрат материјалните 
услови во Центарот.

Во делот од сместувачките 
простории каде се сместени 
женските лице, комплетно се 
сменети креветите, душеците 
и постелнините. Сепак, НПМ 
утврди дека и понатаму останува 
да се обезбедат нови кревети и 
постелнина во просториите каде 
што се сместени машките лица 
мигранти/бегалци.

делумно
спроведена

Табела бр.27
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Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Потребно е да се обезбеди 
содветна исхрана на 
задржаните лица, да се 
обезбедат топли оброци, 
свежо овошје и зеленчук, 
како и млеко и млечни 
производи.

Во однос на подобрување на 
квалитетот и количеството на 
храната ништо не е променето. 
Лицата сместени во Центарот 
се се уште незадоволни, 
храната се уште се дели еднаш 
дневно и најчесто се состои 
од сува и конзервирана храна, 
а недостасува свежа храна и 
млечни продукти. И покрај 
наводите, за обиди на Центарот 
да организира набавка на 
поквалитетна храна, заклучокот 
е дека оваа состојба е во целост 
непроменета.

не е 
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6

Доследно да се остваруваат 
правата пропишани во 
Правилникот за куќниот 
ред и во таа смисла да се 
обезбедат прошетки на 
отворено на сите лица 
задржани во Центарот. 
За таа цел, МВР да 
обезбеди средства за 
заградување на дворот и 
за прераспоредување на 
вработените лица, со цел да 
има повеќе лица одговорни за 
обезбедување на просторот 
и лицата. Да се остваруваат 
и останатите загарантирани 
права, како што се правото 
на преведувач и правото 
на поднесување писмени 
поплаки.

Дворскиот дел на Центарот 
не е ограден, дел од лицата и 
понатаму воопшто не излегуваат 
на прошетки и свеж воздух. НПМ 
констатира дека и понатаму не се 
остварува правото на преведувач 
за лицата сместени во Центарот.

не е 
спроведена
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Нови констатирани состојби

Разговор со управата и увид во евиденцијата

При последователната посета на Прифатниот центар за странци Гази Баба, НПМ 
констатира дека во Центарот се сместени 29 лица, од кои 18 машки и 11 женски лица.

Увид во персоналните досиеја

Од извршениот увид во персоналните досиеја на лицата задржани во Центарот, 
Националниот превентивен механизам констатира дека Прифатниот центар се уште 
продолжува со праксата на задржување лица во Центарот врз основа на Решенија за 
привремено задржување на странец, донесени од ненадлежен орган (Регионалниот 
центар за гранични работи Север на Министерството за внатрешни работи (РЦ за ГР Север 
на МВР)). 

Лицата сместени во Прифатниот центар за странци Гази Баба се примаат и се 
задржуваат во Центарот на начин кој не е опфатен со законската регулатива (Закон за 
странците и Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци).

Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

7

Да се почитуваат законските 
процедури што го уредуваат 
прашањето на задржување 
на странци. Решенијата за 
странците чиј идентитет 
не може да се утврди и 
со кои се одредува мерка 
„задржување на странец 
во привремен центар“ да 
бидат донесени од надлежен 
суд. Исто така, да престане 
долготрајното задржување и 
ограничувањето на слободата 
на движење на лицата 
заради обезбедување нивно 
присуство како сведоци во 
постапките спрема трети 
лица, бидејќи ваквата пракса 
е спротивна на сите правни 
начела и прописи, како во 
меѓународната, така и во 
домашната регулатива.

Се продолжува и понатаму со 
праксата на неспроведување 
на правната процедура за 
задржување на странец во 
Центарот. Притоа, во Центарот 
се уште се сместуваат лица кои 
се користат како сведоци во 
постапки спрема трети лица 
и истите противправно се 
задржуваат подолго време, и 
покрај фактот што оваа пракса е 
незаконита.

не е 
спроведена
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Разговор со задржани лица во Центарот

Од разговорите со задржаните лица во Центарот, НПМ утврди дека се уште не 
се почитуваат целосно правата на задржаните лица, загарантирани со правниот акт 
Правилник за куќниот ред на Прифатниот центар за странци. Имено, лицето со кое беше 
спроведен разговорот, покрај тоа што не беше информирано за причините за неговото 
задржување (спротивно на член 7 од Правилникот), се пожали и на оневозможеност 
од телефонски разговор за остварување контакт со семејството, со што е постапено 
спротивно на член 16 од Правилникот.

НПМ наиде на уште еден конкретен случај на задржано лице чии права беа повредени. 
Имено, лицето беше задржано во Центарот без да биде информирано за причините за 
задржувањето, и притоа се пожали дека му е оневозможено да оствари телефонски 
разговор со семејството и со правен застапник – адвокат. Лицето поднесе претставка до 
Народниот Правобраните заради заштита на своите права. Претставката беше спроведена 
од Одделението за заштита во Народниот правобранител, а по спроведените дејствија, 
случајот беше позитивно завршен.

Констатација број 4: На задржаните лица во Центарот и натаму не им се 
овозможува остварување на правата кои согласно Правилникот за куќниот ред 
на Прифатниот центар за странци им следуваат. 

Констатација број 5: Лицата задржани во Центарот се жалат и на 
неможноста од користење телефонски разговори заради остварување контакти 
со семејството и со бранител/адвокат.

Констатација број 1: Прифатниот центар за странци Гази Баба, нема 
законски основ за прифат на странци врз основа на издадените решенија 
од Регионалниот центар за гранични работи Север на Министерството за 
внатрешни работи.

Констатација број 2: Согласно член 132 од Законот за странците, 
задржување на странец во Прифатниот центар за странци заради утврдување 
на идентитет, возможно е исклучиво врз основа на Решение за задржување на 
странец донесено од надлежниот суд.

НПМ утврди дека на лицата кои се задржуваат во Центарот не им се врачуваат 
примероци од издадените решенија за задржување, и со тоа им се оневозможува да го 
користат правото на правна заштита. 

Констатација број 3: Регионалниот центар за гранични работи Север на 
Министерството за внатрешни работи (согласно член 79, 80 и 83 од Законот за 
општата управна постапка) има законска обврска примерок од Решението за 
привремено задржување да им издаде на лицата кои се сместуваат во Центарот, 
за да можат навремено да го користат правото на правна заштита. 

При посетата на Центарот, откако беше утврдено дека задржаните лица не 
поседуваат примерок од овие решенија, а со тоа и не се запознаени со причините за 
нивното задржување, тимот на НПМ интервенираше кај управителот на Центарот. По 
интервенцијата и препораките на Националниот превентивен механизам, од страна на 
управата на Ценарот на сите задржани лица им се врачени примероци од решенијата 
(фотокопии) и делумно им се објаснети причините за нивното задржување.

НПМ укажува на обврската доставата на решенијата да се врши од доносителот 
на решението (Регионалниот центар за гранични работи Север на Министерството за 
внатрешни работи), а за истото да се обезбеди и соодветен доказ (доставница), од кој би 
се утврдил датумот на извршената достава, со оглед на тоа што од тогаш течат роковите 
за вложување на жалба.
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Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за степенот на остварување на дадените препораки 
и за новите констатирани состојби изготви Посебен извештај за последователна посета, со 
нови препораки, којшто го достави до Владата на Република Македонија, Министерството 
за внатрешни работи и до Прифатниот центар за странци Гази Баба.

Народниот правобранител упати писмен допис - Укажување до претседателот на 
Владата на Република Македонија и побара Посебниот извештај да биде разгледан на 
седница на Владата, на која ќе се донесе Заклучок, со кој ќе се задолжат надлежните 
органи и институции да преземат мерки за подобрување на условите и третманот на 
мигрантите во транзитните центри. 

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Управата на Прифатниот центар за 
странци Гази Баба, итно да преземе 
одговорност за незаконитото 
задржување на лицата во Центарот 
и да запре праксата на задржување 
странци во Центарот, врз основа на 
Решенија за задржување на странец 
заради утврдување идентитет, 
донесени од Регионалниот центар за 
гранични работи Север на МВР.

МВР – Оддел за гранични работи и 
миграции при Бирото за јавна безбедност 
во МВР, по одржани состаноци со 
Министерство за труд и социјална 
политика, повеќе невладини организации 
и УНХЦР, најави дека во 2017 година 
ќе започне изградба на нов објект на 
Прифатниот центар за странци, за кој се 
бара соодветна локација.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2 Да престане незаконското 
задржување на странците во 
Прифатниот центар заради 
утврдување на идентитет, а 
задржаните лица да се дислоцираат од 
Центарот.

Правниот основ за сместување во 
Прифатниот центар за странци е во 
согласност со Законот за странци и секое 
нивно сместување е во координација 
со Основното јавно обвинителство за 
организиран криминал. Поголем дел од 
лицата сместени во Центарот, се лица 
кои биле криумчарени.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Регионалниот центар за гранични 
работи Север на МВР, задолжително 
да им издава на лицата кои се 
сместуваат во Центарот примерок 
од Решението за привремено 
задржување, на кој начин би можеле 
да го користат правото на правна 
заштита.

Табела бр.28



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

130

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Задржаните лица при прием во 
Центарот, задолжително, јасно и 
на јазик за нив разбирлив да се 
информираат за причините за 
нивното задржување.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5 На задржаните лица во Центарот 
да им се овозможува редовно 
остварување на телефонски 
разговори заради остварување 
контакти со семејството и со 
бранител/адвокат.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6

Доследно  да се остваруваат  правата 
пропишани во Правилникот за 
куќниот ред и во таа смисла да се 
обезбедат прошетки на отворено на 
сите лица задржани во Центарот. За 
таа цел, МВР да обезбеди средства 
за заградување на дворот и за 
прераспоредување на вработените 
лица, со цел да има повеќе лица 
одговорни за обезбедување на 
просторот и лицата. Да се остваруваат 
и останатите загарантирани права, 
како што се правото на преведувач 
и правото на поднесување писмени 
поплаки.

5.2.3. Општи препораки за Прифатниот центар за странци 
Гази Баба

1. Да се преземат конкретни активности во насока на забрзување 
на постапката за дислокација на Прифатниот центар за странци и 
реализирање на најавите за изградба на нов и соодветен Центар, кој ќе 
ги задоволи меѓународните стандарди  за објекти од ваков тип.

2. Да запре праксата на прием на лица во Центарот врз основа на 
решенија донесени од ненадлежен орган, како и да запре долготрајното 
задржување на лицата во Центарот заради основ кој е спротивен на 
законот.
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Во текот на 2016 година, тимот на Националниот превентивен механизам спроведе 
вкупно 13 ненајавени посети во Привремениот транзитен центар „Винојуг“, за што 
соодветно беа изготвени 2 Посебни извештаи со конкретни констатации и препораки 
упатени до соодветните министерства, органи и институции.

Првиот Посебен извештај е резултат на затекнатите состојби за време на првата 
редовна посета спроведена на 16.05.2016 година, додека вториот последователен 
извештај е изготвен по спроведената посета на 17.10.2016 година.

Во оваа смисла, во продолжение ќе бидат истакнати констатациите, препораките и 
укажувањата упатени до надлежните органи и институции за надминување и отстранување 
на констатираните негативни состојби, како и доставените одговори и преземените 
активности во оваа насока.

Посети на привремен транзитен центар „Винојуг“

5.3.1. Редовна посета на Привремениот транзитен центар 
„Винојуг“ - Гевгелија

Во Привремениот транзитен центар постојано се присутни повеќе органи и организации 
со поделени надлежности и функции, кои преку заедничка комуникација и координација 
учествуваат во раководењето и управувањето со Центарот.

Основната функционално - управувачка улога за раководење со Привремениот 
транзитен центар е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика 
(МТСП), кое во координација со Центарот за управување со кризи (ЦУК), чијашто 
проширена надлежност го опфаќа целото кризно подрачје и надвор од Привремениот 
транзитен центар, се грижат за целокупното функционирање на Центарот, почнувајќи 
од доделувањето на пропусници, преку одржувањето на хигиената, па се до приемот и 
распределбата на сите прехранбени и непрехранбени производи.

Министерството за внатрешни работи (МВР) е надлежно за обезбедување на сигурноста, 
редот, дисциплината и објектите што се во рамките на Привремениот транзитен центар, 
а ваквата безбедносно - надзорна функција ја вршат и врз шаторот на „Хабитат“, што се 

Организациска поставеност и функционална надлежност на 
органите и организациите во Привремениот транзитен центар

3. Да им се овозможи на лицата остварување на правото на излегување и 
прошетка на чист воздух. Да се обезбедат преведувачи за соодветните 
јазици кои ги зборуваат лицата сместени во Центарот, со што би можело 
полесно да се комуницира со нив и би се информирале за своите права, 
како и за причините за нивното задржување во Центарот.

4. Да се обезбедат по три оброци дневно кои ќе се распределуваат во 
соодветни интервали согласно член 13 од Правилникот за куќниот 
ред на Прифатниот центар за странци, и истите да бидат согласно 
предвидените стандарди.



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

132

наоѓа непосредно до Привремениот транзитен центар.
Задолжени за медицинска грижа и здравствена заштита на лицата задржани во 

Привремениот транзитен центар, се претставниците од Министерството за здравство, 
Центрите за јавно здравје и Црвениот крст на РМ.

Покрај претставниците на државните органи и институции, голем број на активности 
во рамките на Привремениот транзитен центар се организирани и спроведувани од страна 
на претставниците на меѓународните и домашните невладини организации коишто се 
постојано присутни на терен.

Организации кои се со постојано присуство на свои претставници во ПТЦ се: 
Меѓународната организација за миграции - International organisation for migration (IOM-
ИОМ) која ги води и ажурира списоците за примени и сместени лица во Центарот, 
Македонското здружение на млади правници (МЗМП) кое врши советување и застапување 
во однос на постапката за признавање право на азил, Отворена Порта – Здружение за 
акција против насилство и трговија со луѓе (La Straда) кое презема активности за пружање 
на психо-социјална помош и заштита, како и голем број други невладини организации кои 
со своите активности им пружаат дополнителна помош и поддршка на лицата задржани 
во Центарот.

За време на посетата извршена на 16.05.2016 година, Националниот превентивен 
механизам од непосредно утврдената фактичка состојба, како и од разговорите со 
службените лица во Центарот и претставниците на меѓународните и невладините 
организации, утврди дека соработката и координацијата меѓу надлежните органи коишто 
учествуваат во управувањето и организирањето на Прифатниот транзитен центар не е на 
потребното ниво, исто како и нивниот однос, соработка и координација со невладините и 
меѓународните организации присутни на самото место. 

Истовремено, Националниот превентивен механизам (НПМ) остро го осуди обидот 
на претставниците на Центарот за управување со кризи да го попречат тимот на НПМ 
во остварување на својот мандат, преку оневозможување на увид во документацијата 
и дневните извештаи што се однесуваа на лицата задржани во Центарот, за време на 
посетата на 16.05.2016 година.

Констатација број 1: Соработката и координацијата меѓу надлежните органи 
коишто учествуваат во управувањето и организирањето на Привремениот 
транзитен центар не е на потребното ниво, исто како и нивниот однос, соработка 
и координација со невладините и меѓународните организации присутни на 
самото место. 

Констатација број 2: Попречување на тимот на НПМ во остварување на 
својот мандат, преку оневозможување на увид во документацијата и дневните 
извештаи што се однесуваа на лицата задржани во Центарот.

За време на посетите во Привремениот транзитен центар, во однос на материјалните 
услови во сместувачките капацитети, Националниот превентивен механизам го нотираше 
подобрувањето на материјалната инфраструктура, што се должи првенствено на 
донациите на меѓународните и невладините организации.

Имено, за разлика од почетоците на бегалската криза, кога лицата беа сместувани 
во големи шатори по неколку фамилии, сега за секоја фамилија е обезбеден посебен 
контејнер за живеење. Овие контејнери се со стандардна големина од околу 15 м2 и во 
нив се сместуваат во просек од 3 до 5 лица. Опремени се со кревет и душек за секое лице 
и клима уред, но сепак поради малиот простор недостасуваат шкафчиња каде што лицата 
би можеле да ги чуваат своите лични работи, облека и останати продукти. 

Материјални услови
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Во Центарот се поставени колективни санитарни јазли, посебно за мажите и посебно 
за жените, коишто се истовремено приспособени за децата и за потребите на лицата со 
инвалидитет. 

Сепак, Националниот превентивен механизам констатира дека сместувањето, 
односно задржувањето во рамките на Привремениот транзитен центар, се врши само на 
лицата коишто пристигнале и се затекнати во Република Македонија пред официјалното 
затворање на границите и на т.н. „Балканска рута“. 

За разлика од нив, оние лица коишто се затекнати на територјата на Република 
Македонија по затворањето на границите се задржувани во така наречениот „шатор 
на Хабитат“, којшто се наоѓа веднаш до Привремениот транзитен центар. На денот 
на посетата (16.05.2016 година), Националниот превентивен механизам констатира 
дијаметрално спротивна фактичка состојба од затекната во рамките на Привремениот 
транзитен центар, која упатува на хаотично управување кое не ги задоволува ни мимумим 
стандардите за привремено сместување. Имено, во шаторот беа сместени 84 лица во 
супстандардни услови. Оваа бројка постојано варира, со оглед дека сместувањето на 
овие лица е од привремен и краткотраен карактер (најчесто 12 до 15 часа) и трае се 
до нивното повторно депортирање во земјата од којашто нерегуларно извршиле влез на 
територијата на Република Македонија. Во шаторот единствено имаше дрвени клупи, а 
лицата беа исполегнати на подот. Хигиената беше на исклучително ниско ниво и насекаде 
беа расфрлани остатоци и отпадоци од храна.

Констатација број 3: Супстандардни и несоодветни услови за престој во 
шаторот „Хабитат“.

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, посвети особено 
внимание на можноста лицата сместени во Привремениот транзитен центар и во шаторот 
на „Хабитат“, што се наоѓа непосредно до Центарот, да пристапат до постапката за 
признавање на правото на азил, поради што и поголемиот дел од посетата беше посветен 
во испитување на фактичката состојба во оваа насока.

Од непосредно извршените разговори, Националниот превентивен механизам 
констатира дека лицата сместени во рамките на Привремениот транзитен центар се 
поучени и запознаени со можноста да поднесат барање за признавање право на азил во 
Република Македонија, и дека на располагање за правни совети и правна помош во секое 
време можат да се обратат до претставниците на Здружението на млади правници, кои се 
постојано присутни во Центарот. 

За разлика од нив, Националниот превентивен механизам констатираше дека лицата 
сместени во шаторот на „Хабитат“, воопшто не се запознаени со можноста да поднесат 
барање за признавање право на азил во Република Македонија, ниту пак, им е овозможен 
официјален пристап на претставниците на Здружението на млади правници за да ги поучат 
за нивните права.

Констатација број 4: Забранет пристап на невладините организации што 
вршат правно советување и застапување во постапките за призанавање право 
на азил до шаторот на „Хабитат“

Од разговорот извршен со дел од лицата сместени во Шаторот, беа добиени особено 
загрижувачки податоци, кои упатуваат на фактот дека лицата што непосредно пред 
овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи изјавиле јасна 
намера да поднесат барање за признавање право на азил, биле одбивани со образложение 
дека такво право не им следува во Република Македонија и дека истото може да го 
остваруваат по депортирањето, односно во земјата од којашто нерегуларно извршиле влез 
на територијата на Република Македонија.

Пристап до постапката за признавање на правото на азил
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Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со препораки, кој го достави до надлежните органи и институции. 

Во продолжение ќе бидат истакнати добиените одговори од Центарот за управање со 
кризи по однос на упатените препораки:

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1 Да се подобри соработката и 
координацијата меѓу надлежните 
органи коишто учествуваат во 
управувањето и организирањето на 
ПТЦ и соработката со невладините и 
меѓународните организации.

Од ЦУК е добиен одговор дека секое 
утро во рамките на тековното работење 
постои брифинг состанок помеѓу 
претставниците на МВР, МТСП и ЦУК, 
а исто така секој четврток се одржува 
координативен состанок со сите 
институции и невладини организации 
кои работат во ПТЦ.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2 Претставниците на Центарот за 
управување со кризи да престанат 
со попречувањето на НПМ 
во извршувањето на неговите 
надлежности, и да му овозможат увид 
во дневните извештаи и целокупната 
документација што ја поседуваат.

Подрачното одделение – Регионален 
центар за управување со кризи 
Гевгелија по добивање на согласност 
од директорот на ЦУК, доставување на 
информации по однос на актуелните 
состојби во ПТЦ „Винојуг“, истите до 
НП ќе се доставуваат електронски на 
дневна основа.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се подобрат условите за престој 
во шаторот „Хабитат“, да се зголеми 
нивото на хигиена и чистота и да 
се намали пренатрупаноста во овој 
Шатор, со префрлување на лицата во 
кругот на ПТЦ, со оглед дека во него 
има голем број слободни сместувачки 
капацитети.

По однос на оваа препорака од ЦУК 
е добиен одговор дека се работи на 
подобрување на условите за престој и 
на хигиенските услови во шаторот на 
„Хабитат“.

Табела бр.29

Констатација број 5: Оневозможен пристап до постапката за признавање 
право на азил на лицата сместени во шаторот „Хабитат“ и нивно групно 
депортирање во Р. Грција, без соодветна процедура и без да се води официјална 
евиденција за тоа;

Констатација број 6: Отсуство на претставници на Секторот за азил при 
МВР во Привремениот транзитен центар, со што би се олеснил пристапот до 
постапката за признавање право на азил и би се овозможила непречена 
регистрација на барателите на азил.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 Да им се овозможи непречен пристап 
на невладините организации до 
шаторот „Хабитат“, како би им 
пружиле ефективна и соодветна 
правна помош и заштита на 
мигрантите/бегалците.

Подрачното одделение – Регионален 
центар за управување со кризи Гевгелија 
одговори дека активностите надвор од 
ПТЦ се во надлежност на безбедностите 
служби и нивна е проценката за тоа кој, 
кога и како ќе извршува активности 
надвор од ПТЦ во врска со нелегално 
влезените мигранти.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Да им се овозможи непречен 
пристап на мигрантите/бегалците 
до постапката за признавање право 
на азил и да престане групното 
депортирање. МВР да води евиденција 
за бројот на лица примени во 
шаторот „Хабитат“ и да води 
официјална документација за начинот 
и постапката за нивно враќање 
во земјата од којашто извршиле 
нерегуларен влез.

По оваа препорака не е добиен одговор. 
Препораката воопшто не е земена 
предвид во доставеното Известување 
како одговор на Посебен извештај на 
НПМ од 01.06.2016 година.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6

Да се обезбеди присуството на 
претставници од Секторот за азил 
во ПТЦ „Винојуг“, со цел полесен 
пристап на мигрантите/бегалците до 
постапката за признавање на правото 
на азил

По однос на оваа препорака, од ЦУК 
е добиен одговор дека на четириесет 
и деветтата седница на генералниот 
штаб е донесен заклучок за дислокација 
на три контејнери од граничниот 
камен број 59, непосредно до влезот 
на ПТЦ „Винојуг“, со што ќе се 
овозможи континуирано присуство на 
вработените од Секторот за азил

5.3.2. Последователни посети на Привремениот транзитен 
центар

Целта на последователните посети беше следење на степенот на спроведувањето на 
упатените препораки и увидување на новонастанати состојби во Центарот.

Во однос на степенот на имплементација на дадените препораки, при последователните 
посети на Привремениот транзитен центар, затекната е следната состојба:
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Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Да се подобри соработката 
и координацијата меѓу 
надлежните органи коишто 
учествуваат во управувањето 
и организирањето на ПТЦ и 
соработката со невладините и 
меѓународните организации.

Тимот на НПМ констатира 
дека е подобрена соработката и 
координацијата меѓу надлежните 
органи што учествуваат во 
управувањето и организирањето 
на ПТЦ, а истовремено е 
подобрена и соработката со 
меѓународните и невладините 
организиции присутни на терен, 
со кои во неколку наврати биле 
извршени и координативни 
состаноци..

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Претставниците на Центарот 
за управување со кризи да 
престанат со попречувањето 
на НПМ во извршувањето 
на неговите надлежности, 
и да му овозможат увид 
во дневните извештаи и 
целокупната документација 
што ја поседуваат.

За време на последователните 
посети, тимот на НПМ 
наиде на добра соработка 
и кооперативност од 
претставниците на ЦУК. 
Извештаите за состојбата на 
терен и преземените активности 
од органите и организациите 
во рамките на Привремениот 
центар, до НПМ ги доставуваат 
електронски, на дневна основа..

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3

Да се подобрат условите за 
престој во шаторот „Хабитат“, 
да се зголеми нивото на 
хигиена и чистота и да се 
намали пренатрупаноста во 
овој шатор со префрлување 
на лицата во кругот на 
ПТЦ, со оглед дека во него 
има голем број слободни 
сместувачки капацитети.

Тимот на НПМ констатира дека 
е воспоставена нова пракса по 
однос на мигрантите/бегалците 
коишто се сместуваат во шаторот 
„Хабитат“. Имено, за време на 
посетите не беше забележена 
пренатрупаност во шаторот, 
со оглед дека само еден дел 
од нерегуларните мигранти 
затекнтати на територијата на 
РМ се носат во шаторот и истите 
повеќе не се сместуваат таму со 
денови, туку само краткотрајно  
се задржуваат (по неколу часа), 
пред да бидат депортирани во 
земјата од каде што го извршиле 
влезот во РМ (најчесто Грција).

спроведена

Табела бр.30
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Преглед 
на степенот на иплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4

Да им се овозможи непречен 
пристап на невладините 
организации до шаторот 
„Хабитат“, како би им 
пружиле ефективна и 
соодветна правна помош 
и заштита на мигрантите/
бегалците.

Од извршените разговори со 
претставниците на меѓународните 
и невладините организации 
коишто пружаат правна помош 
и заштита на мигрантите/
бегалците, тимот на НПМ 
констатира дека на истите им е 
овозможен пристап до шаторот 
„Хабитат“ и им се дозволува да 
вршат разговори со мигрантите/
бегалците.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Да им се овозможи непречен 
пристап на мигрантите/
бегалците до постапката 
за признавање право на 
азил и да запре групното 
депортирање. МВР да води 
евиденција за бројот на 
лица примени во шаторот 
„Хабитат“ и да води 
официјална документација 
за начинот и постапката за 
нивно враќање во земјата 
од којашто извршиле 
нерегуларен влез.

Тимот на НПМ констатира 
дека продолжува праксата 
нерегуларните мигранти 
затекнати на територијата на РМ, 
по неколкучасовно краткотрајно 
сместување во шаторот „Хабитат“, 
групно да се депортираат во 
земјата од каде што го извршиле 
влезот (најчесто Грција), без 
никакви формалности и без да се 
води официјална евиденција за 
тоа.

не е 
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

6

Да се обезбеди присуството 
на претставници од Секторот 
за азил во ПТЦ „Винојуг“, 
со цел полесен пристап на 
мигрантите/бегалците до 
постапката за признавање на 
правото на азил.

Тимот на НПМ констатира дека 
Секторот за азил при МВР нема 
обезбедено постојано присуство 
на свои претставници во рамките 
на ПТЦ, но дека во случаите 
кога имало потреба, како на 
пример: заради регистрирање 
на лицата кои поднеле барање за 
признавање право на азил или 
заради вршење на интервјуа со 
барателите на азил, претставници 
од Секторот во неколку наврати 
го посетувале ПТЦ.

делумно
спроведена
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Нови констатирани состојби

Третман на барателите на азил

Тимот на Националниот превентивен механизам за време на посетите утврди дека 
барателите на азил од Привремениот транзитен центар „Винојуг“, за разлика од претходно, 
повеќе не се носат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово – Скопје, туку 
се сместуваат во куќарки (контејнери) коишто се поставени непосредно до оградениот дел 
на Привремениот транзитен центар „Винојуг“.

Констатација бр. 1. Нововоспоставена пракса барателите на азил од 
Привремениот транзитен центар „Винојуг“ да се сместуваат во куќарки 
(контејнери) коишто се поставени непосредно до оградениот дел на Центарот.

Имено, во моментот на последно извршената последователна посета 21 лице имаа 
поднесено барање за признавање право на азил, а од нив 11 лица беа сместени надвор од 
оградениот простор, непосредно до Привремениот транзитен центар, додека останатите 
10 лица се уште беа сместени во рамки на Центарот.

Тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека сместувањето на 
барателите на азил во рамки на Привремениот транзитен центар „Винојуг“ е врз основа 
на решенија донесени од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија. 

На барателите на азил им се издадени идентификациски исправи, со кои согласно 
Законот за азил и привремена заштита им се потврдува правото на престој на територијата 
на Република Македонија, но и покрај тоа не им е дозволено слободно да го напуштаат 
или пак, да се оддалечуваат од Привремениот транзитен центар. 

Констатација бр.2 И покрај тоа што на барателите на азил им се издадени 
идентификациони исправи, не им е дозволено слободно да го напуштаат или 
пак, да се оддалечуваат од Привремениот транзитенцентар;

Барателите на азил сместени во куќарките (контејнери), поставени надвор од 
оградениот дел на Привремениот транзитен центар истакнаа дека не се сигурни и дека 
чувствуваат страв за нивната безбедност. Имено, истите неколку пати забележале како во 
близина на контејнерите каде што си играат децата, кружат автомобили во кои имало луѓе 
кои се обидувале да ги залажат децата, нудејќи им слатки за да појдат со нив. 

Според Националниот превентивен механизам неприфатливо и неоправдано е 
сместувањето на барателите на азил во куќарки (контејнери) коишто се поставени 
непосредно до оградениот дел на Привремениот транзитен центар, во услови кога 
има слободни сместувачки капацитети во Прифатниот центар за баратели на азил во 
Визбегово-Скопје.

Во оваа смисла, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека 
вака воспоставената пракса упатува на нееднакво, селективно и дискриминаторско 
постапување со барателите на азил од Привремениот транзитен центар „Винојуг“-
Гевгелија, во однос на останатите баратели на азил коишто се сместуваат во Прифатниот 
центар за баратели на азил во Визбегово – Скопје. 

Дополнително во прилог на фактот дека ваквиот третман кон барателите на азил 
е несоодветен, говори тоа што овие лица, покрај чувството на несигурност и страв за 
својата безбедност, се ограничени во слободата на движење, односно им е оневозможено 
слободно и без придружба да го напуштаат, или да се оддалечуваат од Привремениот 
транзитен центар, коешто право, согласно интерните акти на установата, го уживаат 
барателите на азил сместени во Прифантиот центар за баратели на азил во Визбегово-
Скопје.

Врз основа на вака утврденото, Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам препорача барателите на азил од Привремениот транзитен 
ценатр веднаш да се префрлат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово – 
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Материјални услови и третман на останатите лица

Националниот превентивен механизам констатира дека се преземени повеќе 
активности од инфраструктурен карактер, насочени кон подобрување на материјалните 
услови во рамките на Привремениот транзитен центар „Винојуг“. Во оваа смисла беше 
утврдено дека е изградено детско игралиште наменето за најмладите, а изградени се 
и патеки со бекатон плочки. Сите куќарки (контејнери) каде што преноќуваат лица се 
опремени со грејни тела, а поставени се и ТВ-приемници во големите шатори (Rubb hall), 
каде што лицата поминуваат одреден дел во текот на денот. 

Секојдневно се преземаат активности за редовно функционирање и одржување, како 
што се одржување на хигиената во дворното место, тоалетите и кујната, извршување 
на помали поправки на електричната и водоводната инфраструктура, а на одредени 
временски интервали се спроведува и дезинфекција и дезинсекција во рамки на целиот 
Привремен транзитен центар. 

Во однос на здравствената заштита во Привремениот транзитен центар, Црвениот 
крст на РМ има обезбедено дополнително присуство и на педијатар за децата, секој 
вторник и четврток, а од разговорите со службените лица присутни на теренот, НПМ доби 
информација дека се прават напори да се обезбеди и дополнителен посебен контејнер 
наменет за медицински активности.

Тимот на Националниот превентивен механизам од извршените разговори со 
лицата сместени во рамките на Привремениот транзитен центар, констатира дека тие 
се генерално задоволни и немаат некои поплаки во однос на материјалните услови, но 
сепак, очигледен е револтот што овие лица го чувствуваат и манифестираат поради 
повеќемесечното задржување во рамки на Привремениот транзитен центар „Винојуг“, без 
да имаат информации за причините поради кои се ограничени во слободата на движење 
и статусот што го имаат во оваа држава.

Констатација бр.3 Мигрантите/бегалците јавно го манифестираат револтот 
што го чувствуваат поради повеќемесечното задржување во рамките на 
Привремениот транзитен центар и неопределувањето на правниот статус.

Од непосредните контакти со задржаните лица и од разговорите со претставниците на 
невладините организации кои пружаат психо-социјална поддршка, тимот на Националниот 
превентивен механизам дојде до сознанија дека повеќемесечното задржување на бегалците 
во Привремениот транзитен центар без можност слободно да излезат од неговите граници 
или да го напуштат, се манифестира и со промени во нивното ментално задравје. 

Ваквите сознанија доведоа до потреба да се спроведе сеопфатно истражување на 
психичката состојба на бегалците, поради што Националниот превентивен механизам 
ангажира надворешни сорботници, членови на Здружението на психијатри на РМ и 
Комората на психолози, кои имаа за цел по спроведените истражувања за менталното 
здравје на задржаните лица, да изготват извештај со конкретни констатации и препораки 
за надминување на евентуално утврдените негативни состојби. 

За оваа цел, во текот на месец август 2016 година, надворешните соработници 
извршија неколку последователни посети, при што ги опсервираа тековните активности, 
однесувањето и невербалната комуникација на децата, адолесцентите и возрасните. 
Воедно беа извршени разговори со волонтерите и медицинскиот персонал присутни на 
теренот, а беа обработени и специфично структурираните прашалници наменети за децата 
и возрасните задржани во прифатните транзитни центри. Како резулатат на спроведеното 

Скопје и да им се овозможи непречено и рамноправно користење на сите права коишто им 
следуваат како баратели на азил, согласно Законот за азил и привремена заштита.
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истражување е изготвен Посебен извештај за состојбата на бегалците во Привремените 
транзитни центри21. 

Имено, во извештајот се наведува дека условите во Привремениот транзитен центар 
вршат рестрикција во секојдневниот живот на мигрантите/бегалците во нивните навики, 
секојдневни обврски и активности, што сериозно им создава незадоволство, анксиозност, 
чувство на немање слобода и немање контрола врз нивните животи и сето тоа има 
негативен импакт на нивното ментално здравје.

Заканите по психолошкото здравје на бегалците кои произлегуваат од преживеаните 
трауматски искуства и актуелните услови во кои се наоѓаат, ангажираните надворешни 
соработници ги презентираа во своето истражување

Констатација бр.4 Присуство на депресивност и анксиозност кај мигрантите/
бегалците сместени и задржани во Привремениот транзитен центар; 
Генерализирана анксиозност и депресивност и кај децата што предизвикува 
нарушување на нивното внимание и однесување;

21 Интегралниот текст на Посебениот извештај за состојбата на бегалците во Прифатните транзитни центри е 
составен дел од овој Годишен извештај

Образовно-едукативни активности

Тимот на Националниот превентивен механизам, за време на извршените посети 
утврди дека за децата во Привремениот транзитен центар се спроведуваат образовно-
едукативни активности, од страна на претставници на меѓународните и невладините 
организации чиишто активности се насочени кон пружање на помош и поддршка на 
децата бегалци, врз основа на програма одобрена од Министерството за труд и социјална 
политика. 

Националниот превентивен механизам смета дека ова претставува позитивен исчекор  
кон образовниот развој на децата сместени во Привремениот транзитен центар „Винојуг“, 
но цени дека е потребно учество и на Министерството за образование.

Но сепак, НПМ цени дека е потребно претставниците на Министерството за 
образование да дадат свое мислење и оценка за соодветноста на образовната програма 
и начинот на којшто се спроведува, да преземат конкретни мерки за верификување на 
соодветно завршениот степен на образование, со што би се овозможило продолжување 
на образовниот процес на децата. 

Констатација бр.5 Министерството за образование не е доволно вклучено 
во спроведувањето на образовно-едукативните активности и нема преземено 
мерки кои би имале за цел верификување на соодветно завршениот степен на 
образование.

По однос на децата со статус баратели на азил, Националниот превентивен механизам 
препорачува да се преземат конктретни мерки и активности за вклучување на истите во  
формалниот процес на образование, во согласност со прописите за основно и средно 
образование, со оглед дека ова право го уживаат барателите на азил, согласно Законот за 
азил и привремена заштита.

За новите констатирани состојби, Народниот правобранител – НПМ упати нови 
препораки до Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство 
и Министерството за образование, а Посебниот извештај беше доставен и до Владата 
на Република Македонија, од каде беше добиен одговор дека истиот е доставен на 
разгледување до Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за 
управување со кризи.
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

МТСП да преземе мерки и 
активности, барателите на азил од 
ПТЦ, веднаш да се префрлат во 
Прифатниот центар за баратели на 
азил во Визбегово – Скопје и да им се 
овозможи непречено и рамноправно 
користење на сите права коишто 
им следуваат како баратели на 
азил, согласно Законот за азил и 
привремена заштита.

МТСП не достави писмен одговор за 
активностите што ќе ги преземат за 
исполнување на дадените препораки, но 
од непосредно извршените разговори 
со претставниците на држаните органи 
и претставниците на меѓународните и 
невладините организации коишто се 
постојано присутни во ПТЦ „Винојуг“, 
НПМ констатира дека е во целост 
постапено по однос на првата препорака 
и сите баратели на азил се префрлени 
и сместени во Прифатниот центар за 
баратели на азил во Визбегово, додека 
по однос на втората препорака НПМ 
констатира дека истата е само делумно 
исполнета и дека на мигрантите/
бегалците им се дозволува да излезат 
надвор од рамките на ПТЦ „Винојуг“ 
само во придружба со претставници од 
Црвениот крст на РМ.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

МТСП да преземе мерки и 
активности со кои на мигрантите/
беглаците сместени во ПТЦ „Винојуг“ 
нема да им се ограничува слободата 
на движење и да им се дозволи 
слободно да го напуштаат Центарот.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 МВР да преземе конкретни мерки 
за регулирање на првниот статус на 
лицата сместени во ПТЦ „Вунојуг“.

Од МВР беше добиен одговор дека 
мигрантите сместени во ПТЦ „Винојуг“, 
со оглед на фактот што немаат поднесено 
барање за признавање право на азил 
немаат законски регулиран престој во 
државата и се третираат како странци со 
нелегален престој, согласно Законот за 
странци.

Табела бр.31

Дополнително, Народниот правобранител упати писмен допис-Укажување до 
претседателот на Владата на Република Македонија и побара Посебниот извештај да биде 
разгледан на седница на Владата, на која ќе се донесе Заклучок со кој ќе се задолжат 
надлежните органи и институции да преземат мерки за подобрување на условите и 
третманот на мигрантите во транзитните центри.

Препораки и постапување по дадените препораки
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4

За мигрантите/бегалците кои 
манифестираат нагласени симптоми 
на пострауматско стресно растројство 
(ПТСР), анксиозност и депресија 
МТСП и Министерството за 
здравство да се обезбеди комбиниран 
психијатриско-психолошки, 
медикаментозен и психотерапевтски 
третман, а за оние кои немаат силно 
изразени симптоми да се овозможи 
психолошка поддршка. Истовремено, 
да се овозможи соодветен третман 
и за децата кои имаат психолошки 
проблеми.

Од Министерството за здравство беше 
добиен одговор дека потребата од 
специјалистичка психијатриска помош 
за секој возрасен мигрант/бегалец, како 
и за децата, се обезбедува во рамките на 
Општата Болница Гевгелија, во рамки 
на специјалистичко-консултативната 
амбуланта, по издаден упат од страна на 
лекарот од амбулантата во транзитниот 
центар.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Министерството за образование 
да даде свое мислење и оценка 
за соодветноста на образовната 
програма и начинот на којшто се 
спроведува истата во рамките на ПТЦ 
„Винојуг“ и да се преземат конкретни 
мерки за верификување на соодветно 
завршениот степен на образование, со 
што би се овозможило продолжување 
на образовниот процес на децата.

Од Министерството за образование 
воопшто не беше доставен писмен 
одговор за активностите што ќе се 
преземат кон исполнување на дадената 
препорака.

Националниот превентивен механизам во текот на 2016-тата година изврши 13 
превентивни посети на Привремениот транзитен центар Табановце, за што соодветно 
беа изготвени 3 Посебни извештаи со конкретни констатации и препораки упатени до 
соодветните министерства, органи и институции.

За разлика од посетата извршена на 22.02.2016 којашто им беше најавена на 
надлежните во Привремениот транзитен центар, сите останати посети беа спроведени без 
претходна најава.

Посети на Привремениот транзитен центар 
„Tабановце“
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5.4.1. Вонредна посета на Привремениот транзитен центар 
Табановце

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, на 22.02.2016 
година, спроведе посета на Привремениот транзитeн центар, заедно со Омбудсманот 
на Р. Албанија, Омбудсманот на Кралството Шпанија и советник на Асоцијацијата на 
омбудсмани на Медитеранот АОМ.

Целта на оваа посета беше да се утврдат промените во условите за прифат и престој 
на бегалците во Привремениот транзитeн центар, споредбено со фактичката состојба 
затекната од последната посета што Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам ја изврши на 10.12. 2015 година.

Заедничката посета истовремено имаше за цел споделување и размена на искуства 
во начинот на прифат и третман на мигрантите/бегалците, како и можност за размена на 
различни погледи во однос на справување со предизвиците кои ги носи оваа проблематика 
и бегалска криза во овие земји, со надеж за зајакнување на соработката на Омбудсман 
институциите за прашањата поврзани со мигрантите/бегалците. 

Поради сериозноста која со себе ја носи самата бегалска/мигрантска криза и 
зголемениот прилив на масовни движења, а во насока на што поефикасно менаџирање 
и справување со предизвиците кои се јавуваат, Народниот Правобранител – Национален 
превентивен механизам инсистираше да се вложат максимални напори од сите активни 
чинители за да се почитува остварувањето на правата на бегалците загарантирани со 
националните закони и меѓународните акти, особено со Женевската конвенција за статусот 
на бегалците од 1951 и да се идентификуваат сите можни ризици заради спречување 
на каков било вид тортура и друг вид сурово, нечовечко и понижувачко постапување и 
казнување.

За време на посетата беше извршен увид во материјалните услови и сместувачките 
капацитети, а беа извршени разговори со управникот на Центарот, а беа остварени и 
непосредни средби со бегалците сместени во Центарот во моментот на посетата.

Управувањето со Привремениот транзитен центар, исто како и во текот на 2015 
година, НПМ констатира дека е во надлежност на Центарот за управување со кризи, а во 
управувањето е вклучено и Министерството за труд и социјална политика.

Бегалците организирано пристигнуваат во Прифатниот транзитен центар „Табановце“ 
од Привремениот транзитен центар ,,Винојуг“, со патнички возови, организирани од МЖ 
„Транспорт“-Македонски железници, а поретко и со автобуси и такси возила. 

По пристигнувањето на бегалците во околината на Табановце, се пречекуваат 
од страна на вработените во Центарот за управување со кризи, кои во соработка со 
претставници на домашните и странски хуманитарни организации ги примаат бегалците 
и им ги делат сите потребни продукти и намирници (храна, вода, сокови, хигиенски 
материјал, ќебиња...)

Во однос на транспортот на бегалците/мигрантите, Народниот правобранител 
– Национален превентивен механизам констатира дека нема соодветна и правична 
категоризација на цената на билетите за железничкиот транспорт, односно дека цената е 
превисока, а бегалците/мигрантите кои плаќаат 25 евра за билет се ставени во нееднаква 
положба во однос на македонските граѓани. За ваквите констатации е упатена Препорака 
до Владата на Република Македонија и до транспортното претпријатие, во која се побара 
намалување на цената на билетите.

Народниот правобранител заедно со претставниците на омбудсман институциите од 
Шпанија и Албанија, за време на посетата се упати и ја помина патеката која води до 
граничниот премин со Р. Србија.

Во оваа смисла беше констатирано дека за разлика од последната посета во текот 
на 2015 година, патеката е тампонирана и осветлена, на неа има поставено табли со 
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информации за оддалеченоста на граничниот премин, а од двете страни е заградена со 
жица, со што бегалците се заштитени од железничкиот коловоз, кој е во непосредна 
близина. 

Управникот на Транзитниот центар информираше дека лицата со физичка попреченост 
и немоќните лица, се пренесуваат до граничниот премин со посебни возила. Народниот 
правобранител смета дека тоа е позитивен пример, но и натаму останува забелешката 
за нехуман третман спрема децата  и бремените жени, кои како ранлива категорија на 
лица оваа патека треба да ја минат пеш, а потоа дополнително да пешачат уште цели два 
километра до прифатниот центар ,,Миратовци“ во Р. Србија.

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, од увидот во 
материјалните услови и сместувачки капацитети во Привремениот транзитен центар 
Табановце, изразува загриженост во однос на преку бројноста во Привремениот транзитен 
центар,особено поради фактот што недостасува сеопфатна грижа за ранливите групи, од 
причина што нема доволно објекти наменети за ранливи групи. Во најголем број случаи 
децата, жените, трудниците, старите лица и лицата со инвалидност се сместуваат во 
објекти кои се несоодветни за престој на овие лица. Исто така, Центарот нема капацитет 
да обезбеди соодветна здравствена помош и заштита на сите лица.

Бегалците/мигрантите се пожалија на квалитетот и количеството на храната, особено 
што храната не е прилагодена на нивната култура и потреби  и наведоа дека повремено 
има недостаток на вода. Во однос на здравствената заштита, истакнаа дека медицинската 
екипа иако е присутна не може да ги прими сите пациенти. Во услови на преполнетост 
на Центарот, Народниот правобранител воочи низок степен на одржување на хигиената, 
а бегалците се пожалија дека нема топла вода, така што и личната хигиена е на многу 
ниско ниво.    

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам од заедничката 
посета со претставниците на Омбудсман институциите од Шпанија и Албанија, како 
најсериозни проблеми и пропусти ги детектираше следните:

• Неорганизираност и некординирност во раководењето на Привремените 
транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“ и несоодветност на условите за 
краткотраен престој;

• Слаб систем на евиденција, односно регистрацијата на бегалците/мигрантите, се 
врши единствено врз основа на документи издадени во Р. Грција;

• Несоодветна безбедносна контрола на багажот и лицата што транзитираат и се 
сместуваат во Привремениот транзитен центар;

• Слаба координација на пограничните полициски служби на Република Македонија, 
Република Србија и Република Грција, што често резултира со пристигнување на 
неколку илјади бегалци/мигранти на граничните премини, изложени по неколку 
часа на отворено, на неповолни временски услови;

• Меѓународните организации и  невладините организации се присутни на терен 
и даваат материјална помош и поддршка на бегалците, но сепак во одредени 
случаи постои недоволна соработка со надлежните институции и органи на 
Република Македонија.
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5.4.2. Редовна посета на Привремениот транзитен центар 
Табановце

По официјалното затворање на границите и на т.н. „Балканска рута“, Привремените 
транзитни центри чијашто првична намена беше кратоктрајно сместување и обезбедување 
на првична помош и задоволување на елементарните потреби, беа фактички пренаменети 
во еден вид на бегалски кампови за мигрантите/бегалците коишто беа затекнати на 
територијата на Република Македонија.

Со цел утврдување на материјалните услови, третманот врз лицата сместени во овој 
Центар и степенот на остварување на нивните права, како и заради идентификување 
на можни ризици од тортура и друго сурово, нечовечко и понижувачко постапување и 
казнување, тимот на Националниот превентивен механизам на 20.05.2016 година спроведе 
редовна ненајавена посета.

Во Привремениот транзитен центар „Табановце“, постојано се присутни на терен 
повеќе органи и организации со поделени надлежности, кои преку заедничка комуникација 
и координација учествуваат во раководењето и управувањето со Центарот.

Центарот за управување со кризи, во координација со Министерството за труд и 
социјална политика (МТСП), се грижи за целокупното функционирање на Привремениот 
транзитен центар „Табановце“. Министерството за внатрешни работи (МВР) пак, е 
надлежно за обезбедување на сигурноста, редот и дисциплината кај лицата и објектите 
во рамките на Привремениот транзитен центар.

Од меѓународните организации активни во доделување помош во Табановце, покрај 
UNHCR (УНХЦР) присутни беа и International organisation for migration – IOM (ИОМ), UNICEF 
(УНИЦЕФ) и СОС „Детско село“, додека од невладиниот сектор со постојано присуство на 
нивни претставници на терен, покрај останатите, активни се и Македонското здружение 
на млади правници (МЗМП) и Здружението на граѓани „Легис“, кои секојдневно со своите 
услуги им нудат правна и здравствена помош на бегалците/мигрантите сместени во овој 
Центар.

Констатација бр 1: Националниот превентивен механизам, констатира 
декасоработката и координацијата меѓу надлежните органи коишто учествуваат 
во управувањето и организирањето на Привремениот транзитен центар не е 
на потребното ниво, исто како и нивниот однос, соработка и координација со 
невладините и меѓународните организации присутни на терен.

Задолжени за пружање на медицински услуги, здравствена грижа и заштита на 
мигрантите/бегалците сместени во Привремениот транзитен центар се Министерството 
за здравство, Центрите за јавно здравје, како и Црвениот крст на Република Македонија. 
Извршителите на здравствената заштита, ангажирани во Центарот, се црпат од два извори 
– преку „Project hope“, проект на ангажирани луѓе преку Министерството за здравство и 
преку вработени претставници од здравствените домови, и тоа Здравствен дом Куманово, 
Здравствен дом Крива Паланка, Здравствен дом Кратово и Здравствена станица Липково. 

Организациска поставеност и функционална надлежност на 
органите и организациите во Привремениот транзитен центар 
Табановце
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Во Привремениот транзитен центар „Табановце“, постојано се присутни на терен 
повеќе органи и организации со поделени надлежности, кои преку заедничка комуникација 
и координација учествуваат во раководењето и управувањето со Центарот.

Центарот за управување со кризи, во координација со Министерството за труд и 
социјална политика (МТСП), се грижи за целокупното функционирање на Привремениот 
транзитен центар „Табановце“. Министерството за внатрешни работи (МВР) пак, е 
надлежно за обезбедување на сигурноста, редот и дисциплината кај лицата и објектите 
во рамките на Привремениот транзитен центар.

Од меѓународните организации активни во доделување помош во Табановце, покрај 
UNHCR (УНХЦР) присутни беа и International organisation for migration – IOM (ИОМ), UNICEF 
(УНИЦЕФ) и СОС „Детско село“, додека од невладиниот сектор со постојано присуство на 
нивни претставници на терен, покрај останатите се Македонското здружение на млади 
правници (МЗМП) и Здружението на граѓани „Легис“, кои секојдневно со своите услуги 
им нудат правна и здравствена помош на бегалците/мигрантите сместени во овој Центар.

Констатација бр 1: Националниот превентивен механизам, констатира дека 
соработката и координацијата меѓу надлежните органи коишто учествуваат 
во управувањето и организирањето на Привремениот транзитен центар не е 
на потребното ниво, исто како и нивниот однос, соработка и координација со 
невладините и меѓународните организации присутни на терен.

Задолжени за пружање на медицински услуги, здравствена грижа и заштита на 
мигрантите/бегалците сместени во Привремениот транзитен центар се Министерството 
за здравство, Центрите за јавно здравје, како и Црвениот крст на Република Македонија. 

Материјални услови

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, од разговорите со 
претставници на неколку невладни организации присутни на терен, како и од непосредно 
извршените разговори со три лица од Сирија кои изразија јасна намера за поднесување 
барање за признавање право на азил, констатира дека на овие лица,од страна на 
припадниците на Министерството за внатрешни работи им е оневозможено да поднесат 
барање за признавање право на азил

Имено, лицата кои имаат намера да поднесат барање за признавање право на азил, 
од страна на припадниците на МВР се одвраќани/премислувани на најразлични начини, 
при што се користат различни методи да ги премислат во нивната намера (во смисла, 
„повторно да размислат и да се преиспитаат дали навистина сакаат да поднесат барање 
за признавање право на азил“, како и честите наводи од полициските службеници дека 
треба да се консултираат со раководните службени лица, во однос на овозможување на 
поднесување на барање за остварување на правото на азил). 

Во таа насока, НПМ препорача Министерството за внатрешни работи да обезбеди 
присуство на претставници од Секторот за азил во Привремениот транзитен центар, со цел 
непречен пристап до постапката за признавање право на азил и навремена регистрација 
на барателите на азил.

Констатација бр. 4: Во привремениот транзитен центар нема претставници 
од Секторот за азил.

Пристап до постапката за признавање право на азил
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Препораки и постапување по дадените препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби изготви Посебен 
извештај со препораки,кој го достави до надлежните органи и институции.

Во продолжение ќе бидат истакнати и дел од добиените одговори од надлежните 
органи, по дадените препораки на Националниот превентивен механизам.

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Неопходна е подобра и поефективна 
соработка и координација помеѓу 
органите кои управуваат и раководат 
со ПТЦ.

Координацијата се одвива во рамки 
на неделни нивоа (координативни 
состаноци, организирани еднаш 
седмично-секој четврток) со 
институциите на системот, како и 
невладиниот сектор и Меѓународните 
организации, застапени во ПТЦ 
Табановце, а во рамки на тековното 
работење секое утро се одржуваат 
брифинг состаноци меѓу командирот на 
ГС Север, МТСП и Управителот на ПТЦ 
Табановце, кој е воедно претставник на 
ЦУК.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Поголема кооперативност на 
теренските претставници на 
надлежните органи и организации 
и овозможување непречен увид на 
НПМ во листата за евиденција на 
присутни лица во Центарот.

Водењето на евиденцијата на лица со 
име и презиме, пол, возраст, место 
на раѓање и земја на доаѓање го 
врши МТСП и за истите е изготвена 
соодветна евиденциска и персонална 
документација, како и соодветен 
документ во форма на лична карта 
со слика и идентификациски 
податоци. Исто така, обезбедени се и 
идентификациски картички со бар-код 
отчитувачи за задоложување со храна и 
други продукти за секое лице посебно. 

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се води официјална и ажурна 
евиденција за бројот на пристигнати 
лица и лица кои трајно или 
повремено го напуштаат Центарот 
(категоризирани по возраст, пол, 
датум на пристигнување и слично).

Водењето на евиденција на лица со 
име и презиме, пол, возраст, место 
на раѓање и земја на доаѓање го 
врши МТСП и за истата е изготвена 
соодветна евиденциска и персонална 
документација, како и соодветен 
документ во форма на лична карта со 
слика и идентификациски податоци.

Табела бр.32
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4 МВР да обезбеди присуство на 
претставници од Секторот за азил 
во ПТЦ, со цел информирање за 
правото на поднесување барање за 
признавање на правото на азил и да 
се овозможи непречен пристап до 
постапката.

По оваа препорака не е добиен 
одговор. До денот на изготвување 
на овој Последователен извештај, до 
канцеларијата на НП се уште нема 
пристигнато никаков одговор од страна 
на МВР, иако е пратена и Ургенција за 
доставување на одговор на 20.07.2016 
година.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5 Надлежните органи да обезбедат 
поголема транспарентност во 
дистрибуцијата на донираните 
средства.

По оваа препорака не е добиен 
одговор. До денот на изготвување 
на овој Последователен извештај, до 
Канцеларијата на НП се уште нема 
доставено никаков одговор од страна на 
надлежните органи и институции.

5.4.3. Последователни посети на Привремениот транзитен 
центар Табановце

Последователната посета на Привремениот транзитен центар спроведена на 
28.09.2016 година, имаше за цел следење на степенот на спроведувањето на препораките 
од Посебниот извештај на НПМ од 20.05.2016 година, како и увидување на новонастанати 
состојби во Центарот.

Во однос на степенот на имплементација на дадените препораки, при последователната 
посета на Привремениот транзитен центар „Табановце“, затекната е следната состојба:
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Преглед 
на степенот на имплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1

Неопходна е подобра и 
поефективна соработка и 
координација меѓу органите 
кои управуваат и раководат 
со Привремениот транзитен 
центар „Табановце“.

За време на посетата, како и при 
претходните последователни 
посети, тимот на НПМ можеше 
да увиди дека соработката и 
координацијата меѓу органите 
и организациите присутни 
на терен е далеку подобра и 
поефикасна, и е во насока на 
што подобро функцонирање и 
организирање на активностите во 
Привремениот транзитен центар 
„Табановце“.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Поголема кооперативност 
на теренските претставници 
на надлежните органи 
и организации и 
овозможување непречен 
увид на тимот на 
Национален превентивен 
механизам во листата за 
евиденција на присутни лица 
во Центарот.

Во однос на оваа препорака, 
тимот на НПМ по дадените 
препораки има добра соработка 
со надлежните институции, 
во насока на овозможување на 
непречен увид во листата за 
евиденција на присутни лица 
сместени во Привремениот 
транзитен центар „Табановце“. 
Одговорните органи и 
институции за водење на овие 
евиденции, при секоја посета 
на тимот на НПМ им ги даваат 
на увид листите со моментално 
присутни лица и се она што 
дополнително ќе биде побарано 
на увид од страна на тимот на 
НПМ.

спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3 Да се води официјална и 
ажурна евиденција за бројот 
на пристигнати лица и лица 
кои трајно или повремено 
го напуштаат Центарот 
(категоризирани по возраст, 
пол, датум на пристигнување 
и слично).

Од утврдената фактичка состојба, 
тимот на НПМ констатира дека 
уредно се води евиденцијата за 
бројот на официјално сместени 
и задржани лица во ПТЦ 
„Табановце“.

спроведена

Табела бр.33
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Преглед 
на степенот на имплементација на дадена препорака

Препораки Степен на имплементација Констатација 
на нПМ

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4

МВР да обезбеди присуство 
на претставници од 
Секторот за азил во ПТЦ, со 
цел информирање за правото 
на поднесување барање за 
признавање на право на азил 
и да се овозможи непречен 
увид во постапката.

Екипи на Секторот за азил не 
се присутни во рамките на овој 
Центар, со оглед на изменетата 
фактичка состојба и намалениот 
број на лица бегалци сместени 
во Центарот, а сите информации 
и правни совети во однос на 
постапката за признавање на 
право на азил и понатаму се 
овозможуваат преку разговори 
со теренските претставници 
на Македонското здружение на 
млади правници (МИЛА).

делумно
спроведена

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Надлежните органи 
да обезбедат поголема 
транспарентност во 
дистрибуцијата на 
донираните средства.

За време на посетата, како и при 
последователните посети, тимот 
на НПМ доби информација дека 
во однос на дадената препорака 
за потранспарентна дистрибуција 
на донираните средства и 
намирници, екипите на Црвен 
крст пред дистрибутивниот 
центар имаат поставено листа, 
преведена на англиски и арапски 
јазик, на донирани средства и 
материјални продукти кои им 
следуваат на неделно, месечно и 
тромесечно ниво на бегалците во 
ПТЦ „Табановце“.

спроведена

Нови констатирани состојби

Со цел непосредно следење на третманот со мигрантите/бегалците и степенот на 
остварување на нивните права, тимот на Националниот превентивен механизам продолжи 
со вршење континуирани превентивени ненајавени посети во Привремениот транзитен 
центар.

Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам констатира тренд на опаѓање 
на бројката на вкупно сместени лица, што се должи првенствено на фактот дека лицата 
сместени во овој Привремен транзитен центар можат многу полесно да го напуштат 
иститот, за разлика од Привремениот транзитен центар „Винојуг“, каде што бројот на 
лица подолг временски период е константен.

Од разговорот со претставниците на невладините организации, тимот на НПМ 
доби информација дека во Прифатниот транзитен центар „Табановце“ пристигнуваат и 
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краткотрајно се сместуваат и задржуваат групи на ирегуларни мигранти, затекнати на 
територијата на Република Македонија. 

Она што особено загрижува е фактот што дел од овие лица се непридружувани 
малолетници, за кои не се спроведуваат Стандардните оперативни процедури 
запостапување со непридружувани деца-странци, бидејќи за истите не се информира 
веднаш Центарот за социјална работа, кој би требало да им назначи старател.

Констатација бр. 1: Непочитување и нецелосно постапување согласно 
Стандардните оперативни процедури за постапување со непридружувани 
малолетници;

Националниот превентивен механизам од извршениот увид во материјалните услови, 
утврди дека во Привремениот  транзитен центар „Табановце“ се преземени мерки за 
подобрување на материјалната инфраструктура, односно постоечките куќички се заменети 
со контејнери за живеење, а во однос на храната и нејзиното обезбедување и снабдување, 
одговорноста премина исклучиво во надлежност на Црвениот крст.

Истовремено, реализирана е изградба на детско игралиште во соработка на „UNICEF“ 
и „СОС Детско село“, а поставени се и комарници на прозорите во сместувачките 
капацитите на мигрантите.Отпочната е изградбата и на био- пречистителна станица, а се 
планира изградба и на бекатон патеки за полесно движење во рамките на Привремениот 
транзитен центар „Табановце“.

Тимот на Националниот превентивен механизам за време на посетите констатира 
евидентно влошување на психичка состојба на лицата сместени во Привремениот 
транзитен центар, што се должи на недостатокот од информации за статусот што го 
уживаат во оваа држава и неизвесноста за нивната иднина.     

Програмските активности за децата се поделени на рекреативни и образовно-
едукативни часови и се приспособени и структуирани согласно нивната возраст. Како 
најпродуктивни беа издвоени надворешните активност („outdoor activities“), а истовремено 
беше напоменато дека од часовите по „art therapy“ се дознава многу за психолошката 
состојба на децата. Во оваа смисла, беше истакнато дека кај децата веќе се чувствува 
хиперактивност и мала агресија, поради ограничениот простор во којшто се наоѓаат. 

Констатација бр. 2:  Организирање на рекреативни и образовно – едукативни 
часови за децата, приспособени согласно нивната возраст.

Од разговорите со психологот и социјалните работници ангажирани во дел 
од невладините организации, НПМ дојде до сознанија дека кај лицата сместени во 
Привремениот транзитен центар владее состојба на анксиозност, депресивност, 
исчекување, високо ниво на депресивност, што доведува и до несоници, тахикардии, па 
дури и до случаи во кои одредени лица пројавиле суицидни намери.

Констатација бр. 3: Присуство на депресивност и анксиозност кај 
мигрантите/бегалците сместени и задржани во Прифатниот транзитен центар.

Токму поради овие новонастанати состојби, Националниот превентивен механизам 
во однос на проблемот со влошената психичка состојба на бегалците во Привремениот 
транзитен центар „Табановце“, во текот на месец август ангажираше надворешни 
соработници од Здружението на психијатри на РМ, со чија помош е изготвено истражување 
во однос на психичката состојба на мигрантите/бегалците сместени во Привремените 
транзитни центри.



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

152

Актуелна состојба во однос на образовно - едукативните акивности 
што се наменети за најмладите

Од разговорите со преставниците на „UNICEF“ како и надлежните органи и институции 
одговорни за раководењето и координирањето со Привремениот транзитен центар 
„Табановце“, тимот на НПМ доби информација околу спроведувањето и започнувањето 
на образовно – едукативна програма за децата во Центарот, која е одобрена од 
Министерството за труд и социјална политика. 

Образовно – едукативната програма е од формален карактер и има за цел да им 
овозможи на децата секојдневно да посетуваат часови каде ќе имаат можност да учат и 
да ги надоградуваат своите знаење, во обид што помалку да заостануваат во поглед на 
образованието, споредено со своите врсници ширум светот.

Националниот превентивен механизам смета дека ова претставува позитивен исчекор 
кон образовниот развој на децата сместени во Привремениот транзитен центар, но цени 
дека е потребно учество и на Министерството за образование.

Констатација бр. 4: Министерството за образование не е доволно вклучено 
во спроведувањето на образовно – едукативните активности и нема преземено 
мерки за верификување на соодветно завршениот степен на образование.

Во оваа смисла потребно е претставниците на Министерството за образование да 
дадат свое мислење и оценка за соодветноста на образовната програма и начинот на којшто 
се спроведува, да преземат конкретни мерки за верификување на соодветно завршениот 
степен на образование, со што би се овозможило продолжување на образовниот процес 
на децата. 

Покрај спроведувањето на оваа образовно – едукативна програма за децата, 
надлежните органи и институции информираа и за воспоставената пракса, еднаш до два 
пати месечно да се организира прошетка на бегалците во градот Куманово и околината 
на градот.

Сепак, од разговорите со дел од бегалците, НПМ констатираше дека и натаму 
најсериозен проблем претставува нерегулираниот статус на бегалците кои веќе 
неколку месеци се во истата ситуација, што само ја зголемува нивната нетрпеливост 
и вознемиреност, кои заглавени на територија на Република Македонија постојано се 
надеваат дека во скоро време ќе се отворат границите, како би можеле слободно да 
транзитираат до посакуваната дестинација. 

Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

1 Да се преземат конкретни мерки за 
регулирање на статусот на лицата 
сместени во ПТЦ „Табановце“.

Од МВР беше добиен одговор 
дека мигрантите сместени во ПТЦ 
„Табановце“, со оглед на фактот што 
немаат поднесено барање за признавање 
право на азил немаат законски регулиран 
престој во државата и се третираат како 
странци со нелегален престој, согласно 
Законот за странци.

Табела бр.34

Препораки и постапување по дадените препораки
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Преглед 
на дадени препораки и одговори по дадени препораки

Препораки Одговор по препорака

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

2

Во секој поединечен случај 
навремено да се спроведуваат 
процедурите за непридржувани деца, 
согласно Стандардните оперативни 
процедури за постапување со 
непридружувани деца – странци.

По однос на дадената препорака нема 
доставен писмен одговор од страна 
на надлежните институции, а од 
разговорите со претставниците на 
невладините организации присутни на 
терен, тимот на НПМ доби информации 
дека постојат случаи во кои не се 
постапува согласно Стандардно 
оперативните процедури за постапување 
со непридружувани деца – странци. 

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

3

За бегалците кои манифестираат 
нагласени симптоми на 
пострауматско стресно растројство, 
анксиозност и депресија, неопходен 
е комбиниран психијатриско – 
психолошки, медикаментозен и 
психотераписки третман.

Од Министерството за здравство беше 
добиен одговор дека потребата од 
специјалистичка психијатриска помош 
за секој возрасен мигрант/бегалец, како 
и за децата, се обезбедува во рамките на 
Општата БолницаКуманово, во рамки 
на специјалистичко-консултативната 
амбуланта, по издаден упат од страна на 
лекарот од амбулантата во транзитниот 
центар.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

4

Да се организираат различни 
психолошки работилници за децата 
заради справување со психолошките 
тешкотии и разбирање, а по 
потреба да се обезбеди потребен 
психијатриско медикаментозен 
третман.

По однос на дадената препорака 
нема доставен писмен одговор од 
страна на надлежните институции, а 
од разговорите со службените лица 
во Центарот и претставниците на 
невладините организации присутни 
на терен, тимот на НПМ констатира 
дека надлежните органи и организации 
воопшто не преземаат активности во 
насока на исполнување на дадената 
препорака и истото е оставено 
во надлежност на невладините и 
меѓународните организации.

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

5

Министерството за образование 
да даде свое мислење и оценка 
за соодветноста на образовната 
програма и начинот на којшто се 
спроведува истата во рамките на 
ПТЦ „Винојуг“ и да се преземат 
конкретни мерки за верификување 
на соодветно завршениот степен 
на образование, со што би се 
овозможило продолжување на 
образовниот процес на децата.

Од Министерството за образование 
воопшто не беше доставен писмен 
одговор за активностите што ќе се 
преземат кон исполнување на дадената 
препорака.
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Анекс 1:  Истражување на проф. д-р Лилјана Игњатовска

Националниот превентивен механизам, во соработка со претставник од Здружението 
на психијатри, за време на посетата на КПУ-КПД „Идризово“посвети особено внимание 
на испитување на состојбите, третманот и грижата што го добиваат осудените лица 
корисници на психотропни супстанци.

Во рамки на однапред определената методологија, беа спроведени повеќе 
интервјуа со службени лица и осуденици селектирани во фокус групи, беше извршена 
обсервација, како и анализа на содржината во лекарската ординација – амбуланта и во 
повеќе одделенија каде што се сместени осудени лица коишто злоупотребуваат дрога 
и психоактивни супстанци (амбулатно, школарци, старечко, крилата 2, 3, 5 и 8, како и 
женското одделение).

Индивидуални интервјуа беа направени со 14 лица лишени од слобода (9 машки и 5 
женски), а разговори во фокус групи со по 2-10 лица лишени од слобода беа реализирани 
на осум одделенија. Интервју беше направено со вработени од обезбедување, психијатар, 
вработени од оделение за рехабилитација, како и со лица лишени од слобода кои се 
лекуваат со метадон или бупренорфин, лица кои апстинираат и лица кои употребуваат 
психоактивни супстанции.

Анализа на третманот и грижата за лицата кои 
злоупотребуваат дрога во КПУ-КПД „Идризово“

Разговор со вработени
Од разговорот со службените лица, како и од увидот во евиденцијата што се води 

за осудените лица коишто злоупотребуваат дрога и други психоактивни супстанци, беше 
констатирано дека од вкупниот број на осудени лица во Установата 221 лице е на терапија 
со опиоиден агонист, од кои 214 мажи и 7 жени. 

Сепак, претпоставената реална бројка на лица кои злоупотребуваат психоактивни 
супстанции е многу поголема, а проценката се разликува во зависност од тоа дали е 
направена од службените лица или осудениците, така што се движи од 700 до 1000 лица.

Најголем број на зависници од дрога, во однос на капацитетот на одделението во кое 
се сместени, се наоѓаат во т.н. одделение - „Школарци“ каде што има дури 80 зависници, 
од кои поголемиот дел се Роми, коишто се со низок степен на образование или без никакво 
образование.

Загрижува фактот што за овие лица воопшто не се се спроведува образовен процес, 
односно нема никаков организиран систем на едукација и описменување на оние кои 
немаат завршено ни основно образование.

Констатација: Препорака:

 Нема организиран систем за едукација 
и описменување на лицата лишени од 
слобода на кои им недостасува основно 
образование.

 Обезбедување услови за 
задолжително
образование/квалификување.

 Очекуван резултат:
- Стекнување со образовни кфалификациски вештини што може да доведе до 

намалување на рецидивисти во затвор.
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Разговор со вработени

Од извршените разговори со воспитувачите, беа добиени информации дека во 
Установата воопшто нема психосоцијална поддршка како форма на третман за лицата со 
растројство од употреба на дрога, ниту пак воспитувачите се обучени за психосоцијален 
третман.

Во оваа смисла, покрај тоа што не се доволно квалификувани и едуцирани за работа 
со лица кои се зависници од дрога и други психоактивни супстанци, воспитувачите се 
пожалија и на недостаток од пишана литература за оваа проблематика, во форма на 
прирачници и водичи. Истовремено, беше истакнато дека малиот и недоволен број 
на вработени во овој сектор се соочува со практична невозможност да одговори на 
преголемиот обем на работи и да ги задоволи потребите на сите осудени лица.

Констатација: Препорака:

 Недостаток на работни квалификации 
и недоволна стручна едукација за 
персоналот, како и недостаток на 
пишана литература во форма на 
прирачници и водичи.

 Обуки за персоналот, 
атрективизирање на медицински и 
друг кадар за работа во затвор и 
превенција на синдром од прегорување 
кај вработените во затворот 
(обезбедување здраво и безбедно 
работно место)

 Спроведување обуки за превенција од 
предозирање, припреми пред 
испуштање од затвор, а на 
доброволна основа и евентуална 
реинтоксикација со супституциска 
терапија кај лица кај кои постои висок 
ризик за рецидив.

 Очекуван резултат:
- Подобар квалитет на третман за лицата лишени од слобода со растројство 

предизвикано од употреба на дрога;
- Намалување на смртноста од предозирање после излегување од затвор.

 

Воспитувачите истакнаа дека лицата со растројство од употреба на дроги имаат 
минамални можности за работно ангажирање и со тоа помали шанси за здобивање и 
користење на поволностите предвидени во Куќниот ред. Имено, воспоставената пракса 
упатува на фактот дека овие лица имаат можност да бидат работно ангажирани единствено 
за одржување на хигиената во просториите и околината, но во никој случај во кујната или 
пекарница, со образложение дека кај нив се присутни други коморбидни болести, како 
што се хепатит Б, Ц, ТБЦ, ХИВ и др.

 

Констатација: Препорака:

 Недостасува работна ангажираност 
за сите лица лишени од слобода, а 
особено за лицата со растројство од 
употреба на дрога.

 Обезбедување работна, окупациона 
терапија за лицата зависни од дрога.

 Очекуван резултат:
- Подобар одговор од третманот на зависноста, подеднакви права за користење 

одмор и финансиска надокнада.

 

Интервју со психијатар

Од извршениот разговор со психијатарот во Установата, беа добиени информации 
дека секое осудено лице, односно пациент кој ќе побара третман со метадон, а за тоа 
постои индикација, истиот му е веднаш достапен и дека за истото нема листи на чекање. 
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Информации за третманот може да се добијат во амбулантата од доктор, од 
воспитувачите и други затворски работници. 

Третман со бупренорфин достапен за лекување и го примаат само оние осудени 
лица кои дошле во Установата со веќе започнат третман на Клиниката за токсикологија и 
ургентна медицина, каде всушност и продолжува нивниот третман. Имено, за овие лица се 
зема биолошки материјал – урина во присуство на лица за обезбедување и истата се носи 
на Клиниката за токсикологија и ургентна медицина каде што се прави токсиколошката 
анализа за присуство на одредени дроги и се подига одредена количина бупренорфин. 

Преоптовареноста со работа, потребата да се чека по 5-10 минути за сублингвалната 
таблета бупренорфин да се стопи под јазикот на секој пациент и можноста од злоупотреба 
на таблетите бупренорфин, односно можноста тие да се продаваат од страна на лицата 
лишени од слобода, се наведуваат како причини поради кои бупренорфин не би требало 
да се ординира во Устанвоата.

Во оваа смисла, психијатарот наведува и дека бупренорфинот е поатрактивен меѓу 
осудениците, поради што и можноста за препродавање од страна на осудените лица со 
растројство од употреба на дрога кои би го употребувале е многу поголема. 

Во КПУ-КПД „Идризово“ не постои посебно одделение за детоксификација, поради 
што редукцијата на метадонот во случаите кога тоа го бара пациентот се прави во 
амбулантски услови, без истото да биде проследно со психосоцијална поддршка за време 
на намалување на дозата.  

Лековите за третман на психијатриски коморбидитет во затворот се достапни, но и 
покрај тоа што им се препишани на некои клиенти може да се случи тие да не ја добијат 
терапијата затоа што лековите до нив ги носи осудено лице, а не медицинско лице. Некои 
од пациентите, лековите ги пијат под надзор, но тоа не е секогаш случај. 

Големиот број на пациенти, а малиот број на лекари и медицински кадар, психијатарот 
ја наведува како причина за неможност да се користи стандарден инструмент за процена 
на статустот на пациентот, како и за достапноста на евиденцијата на пациентот до 
немедицински лица кои понекогаш ги носат медицинските картони до лекарот.

Услугите во амбулантата не се насочени кон исполнување на потребите на пациентите 
со коморбидни соматски состојби, па иако голем број од лицата зависни од психоактивни 
супстанци имаат хепатит Ц, тие не се подложени на посебен третман на лекување.

Кај некои од пациентите се спроведува третман заради тромбоза и воспаление на 
вените, а исто така достапен е третман за ТБЦ и СИДА. Сепак, како еден од проблемите 
во оваа смисла беше наведен недостатокот од вакцини. 

Покрај тоа, лицата лишени од слобода употребуваат хероин, марихуана, психотропни 
лекови, а многу поретко стимуланси.

За време на разговорот, психијатарот наведе дека имало случаи на предозирање од 
хероин, метадон, таблети и сл., но дека нема евиденција за инциденцата и преваленцата 
на таа појава, ниту пак, е сигурен дали во аптеката има антидот за предозирање. 

Лицата кои се предозирани се упатуваат на Клиника за токсикологија и ургентна 
медицина. 

Психијатарот наведе дека не се случило предозирање на лице кое прима бупренорфин, 
со оглед дека истиот се квалификува како безбеден лек и не доведува до предозирање 
доколку не се комбинира со други психоактивни супстанции. 

Пред излегување од Установата на осудените лица со растројство од употреба на 
дрога не им се врши обука за превенција од предозирање, ниту пак има некакви подготовки 
или евентуална реинтоксикација на доброволна основа, со супституциска терапија. 

Недостатокот од мултипрофесионален кадар во установата е евидентен, поради што 
и актуелниот медицински персонал во справувањето со оваа проблематика има чувство 
дека се „препуштени сами на себе“. Ова директно влијае и во амбулантата многу често  
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нема лекар со месеци, што резултира со синдром на прегорување кај медицинскиот кадар. 
Третманот на лицата со растројство од употреба на дрога се спроведува според 

протоколот за примена на метадон, а мониторинг на ваквиот третман се врши од 
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции и од Министерство за 
здравство, преку известување до тие министерства и преку извештаите од супервизии.

 

Констатација: Препорака:

 Не се спроведува терапија за лицата 
кои употребуваат дрога, а особено 
загрижува отсуството на ваква 
терапија при редукција на дозата и 
детоксификација кај лицата.

 Обезбедување психосоцијална 
поддршка (терапија) за лица кои 
употребуваат дрога, особено при 
редукција на дозата и 
детоксификацијата на лицата кои се 
лекуваат со опиоиден агонист 
(детоксификацијата без 
продолжување на третманот и 
грижата за тие лица потоа, само го 
зголемува ризикот од предозирање при 
повторниот рецидив кој се случува кај 
најголем број на лица зависни од дроги 
заради природата на болеста).

 Очекуван резултат:
- Подобра ефикасност од фармакотерапијата, односно подобри резултати од 

лекувањето со опиоиден агонист, а при потполна редукција на дозата 
намалување на ризикот од рецидив и намалување на смртноста од предозирање 
при рецидив.

 

Интервју со лица од обезбедување
Секторот за обезбедување во КПУ-КПД „Идризово“ подолго време се соочува со 

огромен недостаток од кадар, а работните активности на службените лица од овој сектор 
се насочени кон одржување на мирот и безбедноста на осудените лица во установата, 
спречување на бегства, како и детектирање на дрога, мобилни телефони и други 
недозволени предмети и средства.

Службените лица од овој сектор истакнаа дека се многу чести случаите на 
меѓуосуденичко насилство во коешто се инволвирани осуденици коишто злоупотребуваат 
дрога и други психоактивни супстанци и дека најчести превентивни мерки што се преземаат 
за спречување на оваа појава се одвојувањето, односно раздвојувањето и сместувањето 
на овие лица во различни одделенија. 

Службените лица наведоа и пример од минатото кога некое осудено лице жалејќи се 
дека се не му е добро и дека е предозирано било однесено во болница, а таму службените 
лица од секторот за обезбедување биле пресретнати од поголема група машки лица 
коишто му помогнале и му овозможиле бегство на осуденикот. 

Ваквите непријатни искуства на службените лица од секторот за обезбедување ги 
тераат да бидат многу претпазливи во положувањето верба на исказите на осудените 
лица, а особено на зависниците од дрога коишто бараат медицинска помош.

Набљудување
Извршениот мониторинг врз материјалните услови во сместувачки капацитети, 

непосредно упатуваат на фактот дека просториите во коишто се сместени осудените 
лица зависници од дроги и психоактивни супстанци се наоѓаат во исклучително лоша 
состојба. Скоро сите простории се пренатрупани, нечисти, со непријатна миризба, со 
скршени прозори, искршени санитарни елементи, а особено загржувачки е тоа што некои 
од лицата спијат на душеци поставени на земја и по ходниците.
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Констатација: Препорака:

 Лоши и нечовечки материјални услови, 
неприфатливи за сместување лица.

 Подобрување на условите за живот и 
подобрување на хигиената (да се 
намали пренатрупаноста, да има 
достапен кревет, душек и доволен 
простор за секого, средства за 
хигиена, одржување на хигиената и др).

 Очекуван резултат:
- Подобар квалитет на живот и превенирање на ширење на разни инфекции.

 

Индивидуални интервјуа и фокус групи со лицата со 
растројство од употреба на дроги
Извршените индивидуални разговори со осудените лица и со фокус групите со 

лицата со растројство од употреба на дроги имаа за цел добивање на повеќе информации 
поврзани со нивниот третман, достапноста на дроги, лекови и слично.

Достапност на лекови според медицина базирана на докази за 
третман на опијатна зависност
На осудените лица зависници од дроги и психоактивни супстанци во КПУ-КПД 

„Идризово“ им е достапна метадонската терапија, односно третманот со метадон. 
Кај дел од лицата со растројство од употреба на дрога кои не апстинираат од дрога е 

присутно уверувањето дека од метадонот може да им се расипат забите дека тој навлегува 
во коските и дека е штетен, поради што се одлучуваат да продолжат со користењето на 
илегалните дроги и тоа најчесто хероин.

Недостапноста на бупренорфин во Установата игра значајна улога за дел од 
осудените лица да продолжат да употребуваат илегални дроги или да се обидуваат 
лекот да го набават „на црно“. Имено, со оглед на фактот што метадонот е многу повеќе 
стигматизиран од бупренорфинот, дел од осудените лица со растројство од употреба на 
дроги се обидуваат и најчесто успеваат да стигнат до бупренорфинот, којшто „на црно“ 
чини од 300 до 400 денари за 8 мг.

При разговорот со осудените лица беше истакната „добра пракса“ на успешна 
самоиницијативна детоксификација со бупренорфин кај едно лице, коешто за време на 
издржување на казната затвор илегално набавувало бупренорфин по цена од 350 денари 
за 8 мг и успеало да се детоксифицира, односно да апстинира од дрога.

Дел од осудените лица истакнаа дека и покрај желбата да им биде овозможен третман 
со бупренорфин, истиот не им е овозможен во рамки на Установата, а беше истакнат и 
случај каде што едно осудено лице како казна, затоа што се дал во бегство, по неговото 
враќање му била давана помала доза на бупренорфин.
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Констатација: Препорака:

 Стигматизацијата на методатнот од 
страна на зависниците и отежнат 
пристап до бупренорфин, директно 
влијае врз отварањето на т.н. „црн 
пазар“ со бупренофрин.

 Достапност на лекот бупренорфин 
до сите зависници за коишто ќе се 
утврди потреба од третман со 
бупренорфин;

 Опфаќање на што поголем број на 
лица кои употребуваат дрога и имаат 
развиено зависност од истата во 
програмата за третман со опиоиден 
агонист (метадон или бупренорфин).

 Очекуван резултат:
- Зголемување на бројот на лица кои употребуваат дроги во програмите за 

третман (препорака 1) (со бупренорфин ќе се опфатат лица кои употребуваат 
дрога, а за кои метадонот не е атрактивен или не дава добар резултат); 
намалување на црн пазар со бупренорфин, намалување на насилство заради 
долгови, намалување на ризикот од предозирање и смрт од предозирање (лекот 
е парцијален агонист и е побезбеден од метадонот во смисла на предозирање);

- Намалување на употреба на илегални дроги и психотропни супстанции набавени 
на црно; намалено насилство и други илегални активности во затворот; 
намалена употреба на игли; подобрување на соматското здравје; намалување на 
по крвен пат преносливи инфекции.

 

Во установата, исто така, не се достапни ниту антагонисти за опијати, кои се 
употребуваат за превенција на рецидив од опијати кај силно мотивирани лица за 
апстиненција.

Особено загрижува фактот што во КПУ-КПД „Идризово“ не се спроведуваат програми за 
детоксификација,ниту пак специјални програми за грижа по извршената детоксификација.

Во КПУ-КПД „Идризово“ не е достапен опијатен антипод, кој се употребува во случај 
на предозирање од опијати. Согласно добиените информации од извршените разговори, 
лицата кои се предозирале се упатуваат на Клиниката за токсигологија, но сепак патот 
до клиниката може во одредени итни ситуации да се покаже како предолг за да се спаси 
животот на зависникот. 

Констатација: Препорака:

 Недостапност на антидот може да 
предизвика тешки последици, па дури и 
смрт од предозираност.

 Да се обезбеди опијатен антипод во 
Установата како би можело навремено 
да се санираат последиците од 
предозираноста).

 Очекуван резултат:
- Намалување и превенирање од тешки последици или евентуална  смртност од 

предозирање.
 

Пристап до илегални дроги и психоактивни супстанции
Од извршените разговори со осудените лица, Националниот превентивен механизам 

констатира широка распространетост на разни видови дроги и психактивни супстанции во 
Установата по „многу поволни цени“. 

Имено, сите осудени лица со коишто беа изврши разговори истакнаа дека пристапот 
до дроги во Установата е многу полесен од надвор (мислат на надвор од Установата) и 
дека со оглед на нејзината лесна достапност и широкараспространетост цената на истите 
е многу поволна, односно иста, па дури и поевтина од надвор.

Предмет на трговија е и бупренорфинот, чијашто цена „на црно“ се движи од 300 
до 400 денари за 8мг или 100 денари за таблета од 2мг. Поради леснопристапноста 
метадонот е многу поефтин и истиот набавен „на црно“ чини 10 денари за еден милиграм. 
Многу често се случува да се продаваат и таблети за смирување, како и други лекови, па 
така една таблета дијазепам чини 10 до 20 денари.
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Особено загрижувачки е фактот што голем број лица кои поминале успешна 
апстиненција започнале одново да употребуваат дрога во КПУ „Идризово“, а познати се и 
случаи на осудени лица кои за прв пат земале, односно започнале да користат дрога во 
установата. 

НПМ доби информација од лице кое во моментот на посетата апстинираше, е многу 
тешко да се апстинира на оддел каде од 11 лица 10 „стонираат“(се под интензивно дејство 
на дрога) и дека повеќе пати до управата упатил барање за преместување во друг оддел, 
но Управата се уште не му доставила одговор. Дел од затворениците наведоа дека од 
истите причини, безброј пати (некои наведуваат и по 40 пати) доставиле писмени барања 
до директорот за префрлање во други оддели на установата, но за жал, на барањата не 
им е позитивно одговорено.

Насилство и малтретирање
Злоупотребата на дрога во Установата директно влијае врз појавата на должничко-

доверителски меѓуосуденички односи со многу големи или т.н. „лихварски“ камати, кои 
многу често подоцна се појавуваат како причина за насилни инциденти.

Имено, од извршените разговори со осудените лица беше констатирано дека 
зависниците од дрога многу често се одлучуваат да „позајмат“ пари со многу високи 
каматни стапки како би можеле да дојдат до дрога, а токму невозможноста да се вратат 
земените пари доведува до физичко насилство врз „должникот“, до запленување на 
пакети со храна што им се праќаат од надвор или до продавање на разни лични предмети. 

Едно од лицата со коешто беше извршен индивидуален разговор истакна конкретен 
пример каде што за позајмени 300 денари, за една недела требал да врати 1000 денари, 
или за позајмени 500 денари, требал да врати 2000 денари за една недела, а доколку 
позајмените пари не ги врател во определениот рок, му се заканувале со физичко 
насилство.

Националниот превентивен механизам констатира дека поради широко 
распространетоста на „позајмувањето“ пари со високи камати, должниците коишто во 
најголемиот број на случи се зависници од дроги, постојано се изложени на психичко 
и физичко малтретирање, а беа истакнати наводи и за сексуално вознемирување и 
насилство. 

Особено загружувачки се наводите дека службените лица од секторот за обезбедување 
и покрај тоа што во одредени ситуации се директни сведоци на ваквото малтретирање, 
само поради фактот што се работи за лица коишто злоупотребуваат дроги, спротивно на 
нивната должност, не преземаат ништо и не ги докуметираат ваквите инциденти.

Интравенска употреба
Според наводите на осудените лица во КПУ „Идризово“ може да се набави чист шприц 

и игла за 500-600 денари, но многу почесто се употребуваат употребени (валкани) игли 
и шприцеви. 

Зависниците соопштуваат дека има примери на инјекирање на метадон со вода, како 
и зависници кои покрај тоа што пијат по 12 мл метадон инјектираат и други психотропни 
супстанции.

Претпоставената бројка на лица кои инјектираат во Установата, според лицата со 
растројство од употреба на дрога во затворот, е околу 3% од сите лица со растројство од 
употреба на дрога.
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Соматски коморбидни состојби
Кај дел од осудените лица коишто беа затекнати за време на посетата беа забележани 

воспаленија на вените и отворени рани по рацете и нозете, кои поради тешко пристапната 
медицинска грижа воошто не се прегледани, ниту преврзани.

Дел од осудениците истакнаа дека користењето на валкана опрема за инјектирање 
доведува до појава на тромбофлебити (тромбоза и воспаление на вените), а лошите и 
нехигиенски материјални услови придонесуваат скоро секој втор ден некое осудено лице 
да има дијареа или повраќање.

Осудените лица истакнаа дека при приемот во Установата воопшто не им се прават 
скрининг тестови за ХИВ, хепатит Б или Ц, како и тоа дека покрај големиот број на лица 
коишто имаат хепатит Ц, тие воошто не се подложени на некаков медицински третман.  

 

 

Констатација: Препорака:

 Недостаток на тестови и прегледи за 
ХИВ, Ц и Б хепатитис, како и 
недостаток на вакцина за Б жолтица, 
што се неопходни заради намалување 
на ризикот за ширење на болестите и 
намалување на смртноста од истите. 
Исто така, недостаток на третман 
на соматските коморбидни состојби 
предизвикани и поврзани со 
употребата на дрога.

 Доброволно и доверливо советување и 
тестирање за ХИВ, Ц и Б хепатитис и 
достапен третман за Ц хепатитис за 
оние лица на кои им е потребно 
(доколку казната трае долго, болеста 
напредува до фаза кога не може да се 
третира и има лоша прогноза, така 
што, со непреземање третман во 
затворот лицето може да се доведе 
во состојба која е иреверзибилна и не 
излечива после излегување од затвор);

 Обезбедување вакцина за Б жолтица за 
доброволно тестирање на лицата кои 
употребуваат дрога;

 Третман на сите соматски 
коморбидни состојби предизвикани и 
поврзани со употребата на дрога 
(воспаление на вените, рани на 
кожата, апцеси, Б хепатитис), како и 
оние кои не се поврзани со употребата 
на дрога.

 Очекуван резултат:
- Намален ризик за ширење на болеста и намалена смртност од болеста;
- Превенција на Б жолтица;
- Подобрување на здравјето на лицата лишени од слобода, намалување на ризик 

од ширење на инфекции, намален морбидитет и намалена смртност.
 

Психички коморбидни состојби
Малиот број на медицински персонал од една страна и големиот број на осудени лица 

од друга страна доведува голем број од осудените лица што имаат потреба да останат без 
неопходната психијатриска помош.

Голем број од осудените лица истакнаа дека лицата со растројство од употреба на 
дрога се соочуваат со сериозни психички проблеми што многу често доведуваат и до 
појава на суицидни намери и до конкретни случаи на самоповредување.

 

Констатација: Препорака:

 Недостасува дијагностицирање и 
третирање на коморбидните психички 
состојби кај осудениците, заради 
подобрување на психичкото здравје и 
намален број на самоубиства.

 Самоповредите, самоубиствени 
мисли, намери и тенденции, депресија 
и други коморбидни психички состојби 
треба да се дијагностицираат, 
третираат (вклучително и 
обезбедување препишаната терапија 
да стигне до лицето за кое е 
наменета) и следат со големо 
внимание.

 Очекуван резултат:
- Подобрување на психичкото здравје и намален број на самоубиства со или без 

смртен исход.
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Услови во кои престојуваат лица лишени од слобода кои се 
зависни од супстанца
Материјалните услови во сместувачките капацитети на Установата се генерално 

лоши, но сериозно загрижуваат катастрофалните услови во просториите во коишто се 
сместени осудените лица коишто се зависни од дроги или други психотропни супстанци.

Имено, во една просторија се сместени и по 20 осудени лица на кревети по два, па 
дури и три ката. Некои од осудениците спијат по двајца во едно легло, некои на душеци 
во ходниците, а некои на под. Во одделенијата се шири непријатна смрдеа од тоалетите. 
Осудениците се жалат дека има инсекти кои ги касаат, немаат светилки, немаат средства 
за хигиена, садовите ги мијат некогаш со сапун или шампон, добиваат едно сунѓерче и 
еден сјај за 3-4 месеци за сите лица во собата (21-23 лица). Во тоалетите има искршени 
ве-це школки, во собите муви, мувла, валкани ѕидови, искршени прозори, а лебот го 
лазаат инсекти.

Како резултат на ваквата состојба  осудените лица се пожалија на чести стомачни 
потешкотии и заболувања. Исто така се пожалија дека во тоалатетот нема употребливи 
чешми, често се запушува канализацијата и газат по фекалии.Можностите за одржување 
на личната хигиена се мали, а поради недостиг на топла вода ретко имаат можност да се 
капат.

Стигматизација
Поголемиот дел од осудените лица коишто се зависници од дроги истакнаа дека се 

стигматизирани и омаловажувани од страна на останите осуденици кои ги нарекуваат со 
погрдни имиња (најчесто ги именуваат како ЗОМБИ).

Покрај стравот од вака наметнатата стигма, дел од осудените лица кријат дека се 
лица со растројство од употреба на дрога и поради воспоставената пракса зависниците да 
бидат многу ретко работно ангажирани.

Третман на женски зависнички лишени од слобода
Женските осудени лица зависни од дрога и психотропни супстанции наведоа дека 

имаат леснен пристап до разни видови дроги и во женското одделение, меѓу кои и 
хероинот како исклучетелно тешка дрога. 

Од разговорите со зависничките беа добиение информации дека се уште се случува 
некоја од осуденичките да инјектира дрога, а тоа вообичаено се прави со стари-користени 
игли.

Дел од осуденичките се пожалија дека метадонот не го добиваат на време, односно 
некогаш се случуваа да го чекаат и до 14 часот, а исто така истакнаа дека не им е достапна 
ниту терапијата со бупренорфин.

Во однос на работен ангажман женските лица со растројство од употреба на дрога се 
жалат, исто како и машките лица дека за нив нема или ретко има работа.

Условите во женското одделение се подобри од условите во останатите одделенија 
на што меѓу другото влијае и помалиот број на зависнички во однос на бројот на машките 
осуденици. 
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Анекс 2: 

Согласно мандатот и овластувањата, Народниот правобранител како Национален 
превентивен механизам покрај останатите активности, врши постојан и континуиран 
мониторинг на степенот на остварување на правата и третманот на лицата коишто 
се сместени во Привремените транзитни центри „Винојуг“ - Гевгелија и „Табановце“ 
-Куманово, заради идентификување на можни ризици од мачење и друг вид сурово или 
нечовечко постапување и казнување.

Од извршените посети, непосредните контакти со задржаните лица и од разговорите 
со претставниците на невладините организации кои пружаат психосоцијална поддршка, 
тимот на Националниот превентивен механизам дојде до сознанија дека повеќемесечното 
задржување на бегалците во Привремените транзитни центри се манифестира со промени 
во нивното ментално задравје.

Ваквите сознанија доведоа до потреба да се спроведе сеопфатно истражување на 
психичката состојба на бегалците, поради што Националниот превентивен механизам 
ангажира надворешни соработници, членови на Здружението на психијатри на РМ и 
Комората на психолози, кои имаа за цел по спроведените истражувања за менталното 
здравје на задржаните лица, да изготват извештај со конкретни констатации и препораки 
за надминување на евентуално утврдените негативни состојби.

За оваа цел, во текот на месец август 2016 година, надворешните соработници 
проф. д-р Димитар Боневски, психијатар, и д-р Андромахи Наумовска, психолог, извршија 
неколку последователни посети во Привремените транзитни центри „Винојуг“ - Гевгелија 
и „Табановце“ – Куманово, при што ги опсервираа тековните активности, однесувањето и 
невербалната комуникација на децата, адолесцентите и возрасните. Воедно беа извршени 
разговори со волонтерите и медицинскиот персонал присутни на теренот, а беа обработени 
и специфично структурираните прашалници наменети за децата и возрасните задржани 
во Привремените транзитни центри.

Како резулатат на спроведното истражување е изготвен Посебен извештај за 
состојбата на бегалците во Привремените транзитни центри.

Следење на психичката состојба на задржаните 
лица во ПТЦ во РМ

Информација за психичката состојба на бегалците во 
привремените транзитни центри во Македонија

Во последниве години во Македонија рапидно се зголемува бројот на бегалци од 
реонот на воените судири во Сирија и Авганистан, а нестабилноста на политичката 
ситуација го одржува сериозен ризикот од нови големи бранови на бегалци на нашите 
граници и на нашата територија.
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Вовед
Бегалците имаат високи стапки на фактори на ризик за ментални нарушувања. 

Несомнено е дека поголемиот дел од бегалците кои пристигнуваат во Македонија 
доживеале трауматски настани, прогон, насилство, губење на идентитетот и културата, а 
не ретко и губење на членови на семејството. Ваквите искуства имаат директно влијание 
на симптомите на психичките нарушувања на поединечно, семејно и групно ниво.

Од друга страна, тешкотиите со кои се соочуваат во живеењето на бегалската 
секојдневица дополнително придонесуваат за нарушување на психичката состојба. Многу 
е очигледно, однадвор дека, добар дел од бегалците манифестираат сериозни проблеми 
во менталното здравје. 

Проценките за застапеност на посттрауматското стресно растројство (ПТСР) кај 
возрасните бегалци во различни досега спроведени истражувања во светот се движат од 
3% до 86%, а за депресија се движат од 3% до 80%. Прифаќањето на најниските стапки 
како валидни е чекор кон занемарување на менталното здравје на бегалците, а обратното 
потенцирање на горниот крај од очекуваната застапеност на психијатриските нарушувања 
води кон стигматизирање на бегалците како популација со многу висок психијатриски 
корбидитет. 

Наоди од некои понови студии упатуваат дека кај 9% (10-11%) бегалци постои ПТСР, 
а кај 5% (4-6%) голема депресија, со многу психијатриски коморбидитет.

Поголеми истражувања даваат пониски стапки на преваленца отколку студии со 
помалку оптимални дизајни, но хетерогеност опстојува дури и во наодите од поголеми 
студии.

Сериозни мета-анализи укажуваат на тоа дека околу 1 од 10 возрасни бегалци во 
западните земји имаат пост-трауматски стрес, 1 од 20 има голема депресија, а 1 од 25 
има генерализирано анксиозно растројство, со веројатност дека овие нарушувања често 
се преклопуваат. 

ПТСР и депресијата, односно нивните симптоми, се примарно асоцирани со 
преживеаните трауми, стресните настани во текот на раселувањето, меѓутоа психолошките 
симптоми се зголемуваат дополнително од неизвесноста и нерешениот статус. 

Агресивноста и проблемите во однесувањето кои често се видливи кај бегалците, се 
показател за засегнато ментално здравје и негативно се одразуваат на нивното социјално 
функционирање.

Соматизациите кои ги пројавуваат: главоболка, стомачни болки, проблеми со 
желудникот, миалгија и сл. се всушност сигнификантна компонента од симптоматологијата 
која упатува на психолошки проблеми. 

Нарушувањата во нагонската сфера, како инсомнијата, хиперсомнијата, анорексијата 
упатуваат повторно на нивно психолошко страдање. 

Без сомнение посебно внимание треба да се обрне на менталното здравје на децата 
бегалци кои се најранлива група, бидејќи нивниот севкупен, пред сè ментален развој е 
значајно засегнат.

Битно е да се нагласи дека трауматските доживувања кај децата бегалци имаат 
акутни -непосредни, но и долготрајни последици на менталното здравје. Бројни досегашни 
истражувања упатуваат на тоа дека најчест проблем е ПТСР следено со депресија, а чести 
се и растројствата во однесувањето и на емоционален план, вклучувајќи агресивност 
и афективни растројства. Присуството на ваквите растројства во услови какви што се 
условите во привремените транзитни центри, без соодветна околина, во однос на поддршка 
и нега, особено во можно отсуство на родителите (погинати, исчезнати) дополнително и 
значително ја зголемува опасноста од сериозни последици по менталното здравје во текот 
на животот.

ПТСР и депресијата се најчесто опсервиран проблем со менталното здравје кај децата 
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бегалци и тие ги нарушуваат секојдневните интеракции со нивните семејства, пријатели, 
врсници. Над 25% деца бегалци покажуваат знаци за ПТСР, а 44% од децата бегалци 
известуваат за симптоми на депресија. Битен е и соодносот по пол -54% девојчиња, а 
26% момчиња имаат симптоми на депресија. Несомнено е дека девојчињата се под многу 
поголем ризик од депресија.

Голем е процентот на деца бегалци со психосоматски симптоми (болка во различни 
делови на телото), 25% од децата бегалци имаат болки по телото (за споредба во САД 
15% деца имаат психосоматски болки). Во контекст на културните норми за емоционална 
експресија и манифестација на психолошкиот стрес, соматизацијата е значајна компонента 
кај децата бегалци.

Кај децата бегалци се забележуваат и проблеми со вниманието, хиперактивност, 
агресивност и социјално повлекување во формални групи.

Истражување за проценка на менталното здравје на бегалците 
во двата привремени транзитни центра во Македонија, во 
периодот 2015/2016
Иако досега спроведените истражувања во светот, кои беа погоре дискутирани 

даваат релевантни податоци за увид во состојбата со менталното здравје на бегалците, 
сепак неопходно е да се направи засебна проценка на состојбата на менталното здравје 
на бегалците во двата привремени транзитни центра во Македонија („Винојуг“ -Гевгелија 
и „Табановце“ -Куманово).

За таа цел беше извршена посета на привремените транзитни центри, при што:
• се посетени и опсервирани тековните активности во привремените транзитни 

центри, 
• опсервирано е однесувањето и невербалната комуникација на децата и 

адолесцентите и возрасните,
• разговорано е со волонтерите, помагачите во привремените транзитни 

центри, медицинскиот персонал и луѓето поставени на шалтерот за 
информации.

Употребени се и специфично структурирани прашалници за самопроценка од страна 
на бегалците за психичка состојба.

За возрасните бегалци употребен е „Mental Health General Questionnaire“, а за децата 
бегалци употребен е „Child & Youth Mental Health General Questionnaire Recommendations“. 
Прашалниците беа пополнети од 1/3 од бегалците во двата центра.

Основните цели на испитувањето се утврдување на:
1. зачестеноста на психолошко-психијатриски нарушувања кај децата и 

возрасните бегалци; 
2. проценка на потребата од третман на овие нарушувања и негово 

специфицирање во условите на бегалските кампови.

Добиени податоци
Во Привремениот транзитен центар за бегалци „Табановце“ - Куманово затекнати се 

81 бегалец, од кои 40 деца на возраст до 18 години и 40 возрасни, додека во Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“ -Гевгелија затекнати се 130 бегалци, од кои 60 деца на возраст 
до 18 години и 70 возрасни.
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Од употребените структурирани прашалници, кај возрасните генерално се добиени 
податоци за зачестеност на психолошко-психијатриски нарушувања која е во рамките 
на очекуваните, во сооднос со резултатите од постојните 5 истражувања на менталното 
здравје на бегалците во светот.

Зачестеноста на ПТСР кај возрасните бегалци во двата центра е идентична (9%), 
средната зачестеност на депресивноста е 25% (значајно понагласена кај бегалците 
во Привремениот транзитен центар „Винојуг“ - Гевгелија), а средната зачестеност на 
анксиозноста е највисока (44%) (нешто поизразена кај бегалците во Привремениот 
транзитен центар „Винојуг“-Гевгелија). 

Ваквата релативно повисока застапеност на депресивноста и анксиозноста кај 
бегалците во Македонија, наспроти застапеноста на ПТСР упатува на поизразено влијание 
на сегашната ситуација во која се наоѓаат поради претрпените трауми од војните во 
нивните земји и транспортот до нашата земја. Имено, долготрајното останување во овие 
центри предизвикува многу изразено ниво на анксиозност и депресивност, след големата 
неизвесност за реализација на нивниот план за емиграција во посакуваните дестинации 
во западните земји.

Возрасните бегалци од Привремениот транзитен центар „Винојуг“ - Гевгелија имаат 
поизразена депресивност и анксиозност, што се должи на нагласената рестриктивност во 
можноста за напуштање на центарот и свесноста за физичката поголема оддалеченост 
од границата која ги води кон посакуваната дестинација. Од друга страна, кај бегалците 
во Привремениот транзитен центар „Табановце“ поприсутна е надежта и поголеми се 
очекувањата за побрзо заминување од него и одење кон саканата дестинација, што и 
реално, повремено се случува со дел од бегалците.

Кај децата бегалци генерално најизразена е сепарационата анксиозност која 
ја покажуваат 40% од децата (нешто поизразена кај децата во „Табановце“). 
Генерализираната анксиозност е присутна кај 37% од децата (понагласена кај децата 
во „Винојуг“). Депресивноста е присутна кај 35% од децата (понагласена кај децата во 
„Винојуг“). Агресивноста е присутна кај 17% (понагласено кај децата во Табановце), 
проблеми во однесувањето кај 15%, а нарушување на вниманието кај 10% (понагласено 
кај децата во „Винојуг“).

5

истражувања на мен талното здравје на бегалците во светот.

Зачестеноста на ПТСР кај возрасните бегалци во двата центра е идентична 
(9%), средната зачестеност на депресивноста е 25% (значајно понагласена кај 
бе галците во Привремениот транзитен центар „Винојуг“  Гевгелија), а средната 
за честеност на анксиозноста е највисока (44%) (нешто поизразена кај бегалците 
во Привремениот транзитен центар „Винојуг“  Гевгелија). 

Ваквата релативно повисока застапеност на депресивноста и анксиозноста 
кај бегалците во Македонија, наспроти застапеноста на ПТСР упатува на поизра
зе но влијание на сегашната ситуација во која се наоѓаат поради претр пе ните 
тра уми од војните во нивните земји и транспортот до нашата земја. Имено, дол
го трајното останување во овие центри предизвикува многу изразено ниво на анк
сиозност и депресивност, след големата неизвесност за реализација на нив ни от 
план за емиграција во посакуваните дестинации во западните земји.

Возрасните бегалци од Привремениот транзитен центар „Винојуг“  Гевгелија 
имаат поизразена депре сив ност и анксиозност, што се должи на нагласената ре
стриктивност во можноста за напуштање на центарот и свесноста за физичката 
по голема оддалеченост од гра ницата која ги води кон посакуваната дестинација. 
Од друга страна, кај бегал ци те во Привремениот транзитен центар „Табановце“ 
по присутна е надежта и поголеми се очекувањата за по брзо заминување од него 
и одење кон саканата дестинација, што и реално, по времено се случува со дел 
од бегалците.

Кај децата бегалци генерално најизразена е сепарационата анксиозност 
ко ја ја покажуваат 40% од децата (нешто поизразена кај децата во „Табановце“). 
Ге нерализираната анксиозност е присутна кај 37% од децата (понагласена кај де
цата во „Винојуг“). Депресивноста е присутна кај 35% од децата (понагласена кај 
де цата во „Винојуг“). Агресивноста е присутна кај 17% (понагласено кај децата во 
Та бановце), проблеми во однесувањето кај 15%, а нарушување на вниманието 
кај 10% (понагласено кај децата во „Винојуг“).

Децата бегалци од Привремениот транзитен центар „Винојуг“ имаат нешто 

График 1. Психолошко-психијатриски нарушувања кај возрасните бегалци

„Табановце“„Винојуг“општо

депресивност анксиозностПТСР
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по изразена генера лизи ра на анксиозност и депресивност, што се реперкуира во 
по изразено нарушување на нивното внимание и однесување. Причината за ова 
е, веројатно пренесувањето на високата анксиозност и депресивност од нивните 
родители со феноменот на психолошка индукција. Имено, децата се склони ди
рект но да ги преземаат нега тив ните емоционални доживувања од најблиските. 

Од друга страна, децата бегалци од Привремениот транзитен центар „Таба
нов це“ имаат поизразена сепарациона анксиозност и агресивност, што веројатно 
се должи на почестите бра нувања на состојбите во центарот, во смисла на доа
ѓа ње на нови и заминување на дел од бегалците.

Заканите по психолошкото здравје на бегалците кои произлегуваат од пре
жи веаните трауматски искуства и актуелните услови во кои се наоѓаат би можеле 
да ги сумираме по следниов редослед:

è висока инциденца на депресивност, анксиозност, ПТСД;

è несигурност во иднината;

è присилна зависност од системот, недостиг на автономија;

è регресивност која ја предизвикува структурата на живот во камп;

è  константни грижи и несигурност за понатамошни правни имиграциони 
процедури, особено за оние кои не се во процедура за азил;

è потреба за свое живеалиште подалеку од другите;

è  сите проблеми кои се појавуваат поради јазични и културни бариери;

è траумите кои сè уште се свежи;

è стравови дали ќе се добие азил, за оние кои тоа го бараат;

è  стравови околу обединување на фамилијата, кај оние кои се 
разделени од најблиските;

График 2. Психолошко-психијатриски нарушувања кај децата бегалци

„Табановце“„Винојуг“општо

депресивностгенерализ.
анксиозност

сепарациона
анксиозност

агресивностнарушено
внимание

нарушено
однесување

Децата бегалци од Привремениот транзитен центар „Винојуг“ имаат нешто поизразена 
генерализирана анксиозност и депресивност, што се реперкуира во поизразено нарушување 
на нивното внимание и однесување. Причината за ова е, веројатно пренесувањето на 
високата анксиозност и депресивност од нивните родители со феноменот на психолошка 
индукција. Имено, децата се склони директно да ги преземаат негативните емоционални 
доживувања од најблиските. 

Од друга страна, децата бегалци од Привремениот транзитен центар „Табановце“ 
имаат поизразена сепарациона анксиозност и агресивност, што веројатно се должи 
на почестите бранувања на состојбите во центарот, во смисла на доаѓање на нови и 
заминување на дел од бегалците.

Заканите по психолошкото здравје на бегалците кои произлегуваат од преживеаните 
трауматски искуства и актуелните услови во кои се наоѓаат би можеле да ги сумираме по 
следниов редослед:

• висока инциденца на депресивност, анксиозност, ПТСД;
• несигурност во иднината;
• присилна зависност од системот, недостиг на автономија;
• регресивност која ја предизвикува структурата на живот во камп;
• константни грижи и несигурност за понатамошни правни имиграциони 

процедури, особено за оние кои не се во процедура за азил;
• потреба за свое живеалиште подалеку од другите;
• сите проблеми кои се појавуваат поради јазични и културни бариери;
• траумите кои сè уште се свежи;
• стравови дали ќе се добие азил, за оние кои тоа го бараат;
• стравови околу обединување на фамилијата, кај оние кои се разделени од 

најблиските;
• конфликти во центарот поради етнички и национални разлики меѓу 

бегалците;
• немање психолошка помош и поддршка воопшто присутна во центрите, 

никаков вид на индивидуално или групно советување, психотерапија;
• стравови поради појавување на други здравствени проблеми.
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Актуелни активности на психосоцијален план во Привремените 
транзитни центри и препораки за нивно подобрување во 
контекст на заштита на менталното здравје
За децата постојат одредени едукативни работилници, меѓутоа тоа е далеку од 

целосна едукација која би била еквивалент за учење, со цел да се добие сертификат 
за завршување полугодие или школска година. Тоа значи дека децата страдаат и од тој 
аспект, едукативно се запоставени. Од друга страна, многу е важно и нивните родители 
да се вклучат во нивното образование, затоа што на тој начин и самите ќе имаат одредени 
активности, ќе имаат доживување дека се важни, а одредени едукативни активности 
самите може и подобро да ги координираат со актуелните едукатори. Тоа позитивно би 
делувало и на децата за нивните школски ангажмани и социјално адаптирање.

За возрасните, освен можноста за учење на јазик нема никакви организирани 
едукативни и психосоцијални активности, што ги соочува со вишок на неструктурирано 
време и придонесува за потенцирање на анксиозноста и другите психолошки потешкотии.

Воведување на психосоцијални активности за возрасните би било од големо значење 
за подобрување на севкупната психичка состојба. Во тој контекст, креирање на одредена 
окупациска работа -терапија за возрасните (особено со можност за одреден паричен 
надомест) би имала изразено позитивно влијание за подобрување на сликата за себе, 
за нивното чувство на задоволство и намалување на фрустрациите дека престојуваат во 
место каде што се затворени, во изолација, во земја во која не сакаат да бидат и при тоа 
се соочуваат со неизвесност до кога тоа ќе биде така. Со намалување на здодевноста 
и чувството на осаменост секако би се помогнало да се намалат и симптомите на 
депресивност, анксиозност, ПТСД, а истовремено би се изградило и чувство на поголема 
сигурност за нивниот нов живот и би придонело да градат и чувство на моќ, наспроти 
несигурноста, немоќта и неизвесноста која актуелно ја чувствуваат.

За таа цел за почеток може да се осмислат работилници во кои тие би се стекнувале 
со одредени вештини за работа, со цел да се подготват за работа и да можат да ја воочат 
перспективно нивната иднина, а и за да се подобри нивната психолошка состојба. На тој 
начин им се помага да изградат нов идентитет, затоа што нивниот е загубен, им се помага 
да се социјализираат во културата во која сакаат да го продолжат својот живот.

Потребно е, покрај одредени психосоцијални активности, да постои и место -катче кое 
бегалците би можеле да го користат сами како место за спонтани социјални активности. 
Тоа, психолошки би значело дека имаат свој личен простор и заеднички, групен простор 
за автономни интеракции, а не само за организирани групни активности, со што би им 
обезбедила одредена автономија која им е потребна. За тоа да се реализира потребно 
е тоа место да биде планирано и осмислено заедно со бегалците кои се во центарот. 
Зголеменото чувство на автономија и слобода со можноста делумно да живеат како што 
сакаат може да ја намали регресивната зависност и доживувањето кое им е детерминирано 
однадвор.

Потребно е да се овозможи бегалците повремено да излезат од кругот на центарот, на 
контролиран и безбеден начин, што би помогнало да се намали чувството на беспомошност 
и безизлезност и би овозможило враќање на делумно доживување на сопствена контрола. 
Имено, резултатите од ова истражување упатуваат на тоа дека кај бегалците од „Винојуг“ 
-Гевгелија, кои немаат никаква можност ниту за миг да излезат од кругот на центарот има 
понагласени симптоми на анксиозност и депресивност.

Впечаток е дека стручните лица вклучени во работа на психосоцијални активности со 
бегалците манифестираат евидентни знаци на симптоми на синдром на согорување поради 
несомнената стресност на ваквата работа, па потребна е специфична психотераписка 
поддршка за нив, за едукација за препознавање на симптомите од стресот и траума кај 
бегалците, соодветен однос кон нив и препознавање на сопствените симптоми на стрес и 
прегорување во работата и техники за ослободување од истото.
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Препораки за приоритети за третман на менталното здравје на 
бегалците

Бегалците кои се имаат соочено со раселување, напуштање на нивниот дом, 
непосредното и поширокото опкружување и својот начин на живот, имаат претрпено 
разделба од пошироките семејства, некои од нив и од примарното семејство, првично 
примарно биле насочени кон базично преживување, како обезбедување храна, вода и 
засолниште. Со други зборови, биле соочени со примарни стравови за преживување и 
безбедност за себе и своите најблиски. По нивното сместување во безбедно опкружување 
(центрите), нивната примарна грижа е насочена кон неизвесноста поврзана со нивната 
иднина. Актуелно се соочуваат со анксиозност, страв, беспомошност, депресивност, 
чувство на губиток на контрола, апатичност, замор, тагување, изолираност итн. 

Во контекст на ова, неопходно е фокусот на грижата за нив да биде ставен на нивното 
ментално здравје. 

Секако дека преживеаната траума во текот на раселувањето е почетен тригер за 
нарушување на менталното здравје, меѓутоа актуелните грижи и неизвесност за иднината 
и недостигот на секојдневни конструктивни активности дополнително атакуваат на 
нивното ментално здравје. 

Условите во камповите вршат рестрикција во секојдневниот живот на бегалците, 
во нивните навики, секојдневни обврски и активности, што сериозно им создава 
незадоволство, анксиозност, чувство на немање слобода и немање контрола врз нивните 
животи и сето тоа има негативен импакт на нивното ментално здравје. 

Ангажирањето низ одреден вид окупациска терапија (работни активности) и тренинг за 
професионално оспособување би им го пренасочило вниманието кон конкретна активност 
и би придонело да се чувствуваат корисно, активно и би ја вратиле позитивна слика за 
нивната иднина, со што би се намалиле и симптомите на анксиозност и депресивност.

За бегалците кои манифестираат нагласени симптоми на ПТСР, анксиозност и 
депресија неопходен е комбиниран психијатриско-психолошки, медикаментозен и 
психотераписки третман. 

За бегалците кои немаат изразени симптоми на овие растројства исто така е потребна 
психолошка поддршка во смисла на психотерапија -психолошко советување поради 
несомнената психолошка истрошеност во услови на преживеаните стресови и неизвесноста 
за сопствената иднина во која се наоѓаат во моментов. Имено, психотерапискиот пристап, 
односно психолошкото советување е неопходно и поради превенција, а не само поради 
третман на одредени веќе манифестни психички растројства.

Сметаме дека е потребно да му се даде приоритет на овој пристап кој досега, поради 
другите потреби што биле идентификувани, бил занемарен. 

Светските искуства упатуваат на тоа дека овој тераписки пристап покажал ефикасност 
во работа со бегалци, меѓутоа мора да се води сметка за проблемите што го следат. 
Пред сè мора да се внимава на стигмата меѓу самите бегалци во однос на третманот 
на психичките нарушувања, со оглед на различниот пристап и третман на менталните 
болести во нивните матични земји. Исто така, друга очекувана тешкотија е неможноста 
да се обезбедат стручњаци (психијатри, психолози, психотерапевти) кои го зборуваат 
нивниот јазик. 

Земајќи го предвид фактот дека децата-бегалци се највулнерабилната група меѓу 
бегалците и нарушувањата на менталното здравје во условите во кои се наоѓаат можат 
да остават многу изразени последици за севкупниот психолошки развој и понатамошното 
психолошко функционирање, се јавува најургентна потребата од нивни соодветен 
психолошко-психијатриски третман. Притоа, психијатриско-психолошкиот третман 
на децата бегалци треба да се спроведе како за оние кои манифестираат одредени 
психијатриски растројства (ПТСР, депресија, анксиозност, растројства во однесувањето и 
вниманието итн.), така и за сите останати. 
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Неопходно е психотераписките пристапи за третман на децата бегалци да се спроведат 
како со децата, така и со нивните родители, односно семејствата, како и со персоналот 
кој работи со нив на одредени програми. Во тој контекст неопходни се и дополнителни 
психосоцијални програми за децата бегалци.

Сетингот во кој актуелно се спроведуваат психосоцијалните интервенции е добро 
место за стационирање на службите за ментално здравје, со оглед на тоа што се потребни 
како групни, така и индивидуални психотераписки интервенции.

Психосоцијалните активности можат да го овозможат иницијалниот контакт со 
сервисите за ментално здравје, а тоа може да се направи преку окупациска терапија и 
едукација. Од особено значење е едукација за земјата во која се, како и за земјата каде 
сакаат да продолжат, учење на јазикот, начинот на приготвување храна, облекување и 
сл., со размена во смисла тие самите да можат да ја презентираат својата култура, преку 
приготвување на нивна традиционална храна, презентација на нивна традиционална 
облека и слично. Ваквите психосоцијални активности треба да овозможат олеснување 
на комуникацијата, да дадат можност за презентација на нивните размислувања, дилеми 
и стравови. Притоа треба да се земат предвид актуелните тригерирачки фактори за 
продолжување на стресот и да се овозможи разговор и за нив, ставајќи ги во позиција на 
активни чинители. Наведеното би го редуцирало чувството на беспомошност и би имало 
олеснувачко влијание на можноста за почеток на процесот на психотерапија. 

Користењето на техники за справување и зајакнување на личните капацитети преку 
техники како раскажување, музика, уметност, танц, се алтернативни методи, кои, исто 
така можат да го олеснат процесот на внесување на психотераписки методи.

Сместувањето на службите за психотераписки третман во ист простор со 
психосоцијалните програми што се спроведуваат може да биде момент кој помага во 
надминувањето на стигмата што ја носи какво било барање, односно прифаќање на 
психолошко-психијатриска помош и поддршка. Имено, увидот на просторот како простор 
за групни социјални активности за децата, на пример, возрасните (родителите) полесно 
би прифатиле сопствена партиципација во нив. На ваквите групни активности би се 
надоврзале индивидуални консултации поврзани со нивните деца, а на крајот би било 
можно и договарање на индивидуални консултации само со родителите. Вклучување 
на возрасните во психотерапискиот третман е од големо значење, поради тоа што 
менталното здравје и добросостојба кај родителите е и протективен фактор за децата, 
особено за децата кои се справуваат со траума и кои имаат одредени ментални проблеми. 
Менталното здравје на возрасните е исто така протективен фактор и за одржување на 
семејството и полесно адаптирање на новата култура во која доаѓаат.

Психосоцијални активности, психоедукација, советување и психотерапија во двата 
кампа, особено со возрасни, воопшто не постои како активност. 

Психотераписките модели кои треба да бидат овозможени во двата кампа треба да 
вклучуваат можности за индивидуална, семејна и групна психотерапија, превентивни 
интервенции, а за случаите со нагласени симптоми на психијатриски растројства (ПТСР, 
анксиозност, депресија) е потребно обезбедување психијатриски медикаментозен третман. 

Цели на психотерапискиот пристап: 
1. воспоставување сигурност и безбедност 
2. интеграција на поединецот и семејството во новиот културен контекст 
3. редефинирање на индивидуалниот идентитет, вклучувајќи ја акултурацијата 

и стекнување нови вештини за справување, решавање проблеми и конфликти, 
компетенциски вештини. 

Во психотерапискиот пристап на работа со бегалците особено се важни техниките на:
• вентилирање, 
• десензитизација, 
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• релаксација и 
• когнитивно реструктурирање,

и тоа како за децата, адолесцентите, така и за возрасните. 
Овие техники имаат двојна цел, лекувањето преку раскажување (вентилација) 

има важна улога за поединецот, меѓутоа примената на техниките во група е важно и 
за групата, затоа што секој има сознание дека не е сам во процесот, туку и за други 
поединци се соочуваат со исти или слични проблеми, а тоа помага и за помагачите кои 
полесно ја разбираат културата, ги запознаваат клиентите и полесно користат техники за 
интервенција. Во ситуации кога клиените се соочуваат со поизразени симптоми на ПТСД, 
анксиозност и депресија, важно е паралелно со групните интервенции да се работи и 
индивидуална психотерапија.

Со групните активности се овозможува и ориентација и едукација за новата култура 
и животот во неа, и со тоа се намалува културната разлика, како и генерациската разлика 
што се создава помеѓу родителите и децата, особено, поради тоа што децата полесно се 
адаптираат на нова култура. Битно е културно релевантните податоци да бидат споделени, 
и покрај тоа што најголем број од бегалците не бараат азил во Република Македонија. 
Имено, тие информации може да им бидат корисни, со цел да се намали анксиозноста 
поврзана со неизвесноста за нивната иднина.

Треба да се нагласи дека од посебно значење е навременото (раното) психотераписко 
третирање на децата со симптоми на ПТСД, анксиозност, депресија, растројства во 
вниманието и однесувањето итн. како превенција од последователни последици во вид на 
бројни трајни нарушувања на менталното здравје низ животот. 

Препораки за креаторите на програмите

1. Kонсултација со стручни лица - психолози, психијатри, социјални работници, 
едукатори, правници и сл. пред планирање активности со деца, адолесценти, 
родители. 

2. Да се земат предвид легислативите и правните норми кои се однесуваат на 
имиграции, бегалци и нивна адаптација во однос на секојдневието на бегалците 
кои се во земјата.

3. Обезбедување медицинска и социјална помош, која веќе ја има, меѓутоа и 
превентивни програми, како психолошка помош и поддршка и психијатриски 
третман. 

4. Да се води сметка семејството да остане заедно и да има приватност од другите 
семејства кои пристигнуваат, како и од оние кои пристигнуваат индивидуално.

5. При проценка на состојбата на бегалците да се води сметка дека искусувањето 
трауматски настани може да го изменат или да направат дисторзија на сеќавањето, 
па дискрепанциите во личните истории да не бидат веднаш забележани како 
отстапување од вистината. 

Заклучок
Сметаме дека за заштита и унапредување на менталното здравје на бегалците 

неопходно е:
Обезбедување на психолошко-психијатриски центри за третман на психички 

растројства кои се присутни кај дел од бегалците (пред се ПТСР, анксиозност и депресија), 
како и за превенција од ментални растројства кај целата бегалска популација, со посебен 
акцент на децата.
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Центрите треба да обезбедат:
1. Третман на бегалците кој би вклучил: 

1.1. индивидуално советување и психотерапија, за адолесценти и возрасни, со 
цел да се ослободат од пострауматските симптоми, да развијат механизми за 
справување, да стекнат доверба во себе;

1.2. групно советување и психотерапија, за деца, адолесценти и возрасни, со 
цел да се запознаат, стекнат меѓусебна доверба, зајакнување на кохезијата 
помеѓу бегалците;

1.3. психолошки работилници за децата за справувањe со психолошките тешкотии 
и релаксирање;

1.4. семејна терапија, согласно нивната култура, со цел да ги разберат оние 
членови кои се соочуваат со пострауматскки симптоми, и да ги разберат 
оние членови кои се секундарни жртви и не биле директно изложени на 
посериозен трауматски настан;

1.5. невербални терапии со употреба на техники преку уметност, релаксација, 
движења;

1.6. работилници за културна ориентација со културата со која треба да се соочат;
1.7. работилници за стекнување вештини со цел да можат полесно да се вработат 

во иднина;
1.8. по потреба и психијатриско медикаментозен третман за децата, адолесцентите 

и возрасните со изразени симптоми на ПТСР, анксиозност и депресија.
2. Психолошка поддршка на стручните лица вклучени во работата со бегалците која 

би вклучила:
2.1. обука на сите кои се за едукативна и социјална поддршка да ги препознаваат 

знаците на траума и развивање на вештини за да им помогнат;
2.2. соодветен психотераписки третман за професионалците вклучени во 

помагање на бегалците за надминување на нивниот сопствен стрес од 
ваквата работа и превенирање на синдромот на согорување. 

Препорака за лоцираност на центрите

1. Ваквите центри треба да бидат лоцирани, просторно во веќе постојните пунктови 
за психосоцијална поддршка, што би го олеснило нивното функционирање и би 
придонела за намалување на стигмата кај бегалците.

Скопје, 26. 09. 2016
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Анекс 3:  Преглед на посети и активности на Националниот превентивен 
механизам во 2016 година

- превентивни посети

- посети во рамки на проект

- домашни и меѓународни активности

Датум Место Активност Учесници Организатор

22.02.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце 

НП – НПМ, Омбудсман 
Шпанија, Омбудсман 
Албанија

НПМ

13-15.04.2016 Охрид Работилница „Стандардно 
оперативни процедури за 
постапување со ранлива 
категорија лица“

НПМ, државни 
институции, невладини и 
меѓународни организации

Сектор за азил 
и Министерство 
за внатрешни 
работи

05.05.2016 Скопје Вонредни посети Затвор Скопје и 
КПУ – КПД Идризово

НПМ НПМ

09/10/11.05.2016 Приштина, 
Косово

Тренинг „Зајакнување на 
вештините за мониторирање на 
малолетничките затвори во 
Р.Албанија, Р.Косово и 
Р.Македонија“

Регионални Омбудсман 
институции и Регионални 
невладини организации

Матра 
КоПРОЛ, 
Холандско 
Министерство 
за надворешни 
работи

16.05.2016 Гевгелија Редовна посета на Привремен 
транзитен центар Винојуг

НПМ НПМ

17.05. 2016 Скопје Редовна посета на Прифатен 
центар за баратели на азил

НПМ НПМ

20.05.2016 Табановце Редовна посета на Привремен 
транзитен центар Табановце

НПМ НПМ

23.05.2016 Гевгелија Редовна посета на Привремен 
транзитен центар Винојуг

НПМ НПМ

26. 05. 2016 Скопје Редовна Посета на Прифатен 
центар за странци

НПМ НПМ

31.05. 2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

03. 06.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

10. 06. 2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

23/25/27.06.2016 Демир 
Капија

Посета на ЈУ Специјален завод 
Демир Капија

НПМ со претставник од 
Здружение на психијатри 
на РМ

НПМ

28.06.2016 Париз, 
Франција

Конференција за „Заштита на 
децата бегалци“

НПМ, Омбудсман 
институции и 
Меѓународни организации

Совет на 
Европа

01.07.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

08.07.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

14.07.2016 Берово Редовна посета на ПС ОН Берово НПМ со претставник од 
Здружение за кривично 
право и криминологија

НПМ

15.06.2016 Ресен Редовна посета на ПС ОН Ресен НПМ со претставник од 
Здружението за кривично 
право и криминологија

НПМ

22.07.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

27.07.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

29.07.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

04.08.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

05.08.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
странци Гази Баба

НПМ НПМ

10.08.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

 

 

 



Г
О

Д
И

ш
Е

Н
 И

З
В

Е
ш

Т
А

Ј 
2

0
1

6

174

12.08.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
странци Гази Баба

НПМ НПМ

16.08.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
странци Гази Баба

НПМ НПМ

18.08.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

22.08.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
странци Гази Баба

НПМ НПМ

23/24.08.2016 Велес Обука „Стандардните оперативни 
процедури за Прифатниот центар 
за странци“

НПМ, Државни 
институции и 
Меѓународни организации

ИОМ

24.08.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

01/02/05/06/13.0
9.2016

Скопје Редовна посета на КПУ – КПД 
Идризово 

НПМ во соработка со 
неколку Здруженија

НПМ

22.09.2016 Скопје Последователна посета на 
Прифатен центар за странци Гази 
Баба

НПМ НПМ

23.09.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центер Винојуг

НПМ НПМ

28.09.2016 Гевгелија Последователна посета на 
Привремен транзитен центар 
Винојуг

НПМ НПМ

06.10. 2016 Скопје Редовна посета на ПС ОН Чаир НПМ НПМ
10-12.10.2016 Виена, 

Австрија
Конференција на Југоисточна 
европска мрежа на НПМ „Домови 
за стари лица“

НПМ, Меѓународни 
Омбудсман институции и 
Меѓународни организации

ОБСЕ/ОДИХР

12.10.2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

13.10.2016 Гевгелија Посета на Привремен  транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

14.10.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
баратели на азил

НПМ НПМ

17.10.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

28.10.2016 Скопје Последователна посета на 
Прифатен центар за баратели на 
азил

НПМ НПМ

03/04.11.2016 Охрид Регионална Конференција 
„Пристап до право на азил“

НПМ, регионални 
Омбудсман институции, 
Меѓународни и невладини 
организации

НПМ и УНХЦР

08.11.2016 Скопје Посета на Прифатен центар за 
баратели на азил

НПМ НПМ

22-24.11.2016 Рабат, 
Мароко

Конференција на тема „Деца во 
движење“

НПМ, Омбудсман 
институции и 
Меѓународни организации

АОМ

25.11.2016 Тетово Редовна посета на ПС ОН Тетово НПМ со претставник од 
Македонско здружение на 
млади правници и 
Здружение за кривично 
право и криминологија

НПМ

29/30.11.2016 Загреб, 
Хрватска

Конференција по повод 10 години 
од ОПКАТ

Регионални Омбудсман 
институции 

Омбудсман 
Хрватска

29.11. 2016 Табановце Посета на Привремен транзитен 
центар Табановце

НПМ НПМ

30.11.2016 Гевгелија Посета на Привремен транзитен 
центар Винојуг

НПМ НПМ

02.12.2016 Крива 
Паланка

Редовна посета на ПС ОН Крива 
Паланка

НПМ со претставник од 
Македонско здружение на 
млади правници и 
Здружение за кривично 
право и криминологија

НПМ

08/09.12.2016 Женева, 
Швајцарија

Конференција „Деца во движење“ Омбудсман институции и 
меѓународни организации

УНХЦР

12.12.2016 Гевгелија Редовна посета на ПС ОН 
Гевгелија

НПМ со претставник од 
Македонско здружение на 
млади правници и 
Здружение за кривично 
право и криминологија

НПМ
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13/14.12.2016 Белград, 
Србија

Конференција на тема „Заштита 
на човековите права за мигранти 
и бегалци – превентивен пристап“

НПМ, Регионални 
омбудсман институции и 
меѓународни организации

Омбудсман 
Србија

26/27.12.2016 Струга Последователна посета на КПУ -
КПД од отворен вид Струга

НПМ во соработка со 
неколку здруженија

НПМ

28.12.2016 Струга Редовна посета на ПС ОН Струга НПМ НПМ
28.12.2016 Струга Редовна посета на ПС за ГН 

Франгово
НПМ  со претставник на 
Македонското здружение 
на млади правници

НПМ
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Анекс 4: Листа на надворешни соработници

1. проф. д-р  Трпе Стојановски – Здружение за кривично право и криминологија;
2. проф. д-р Стојанка Мирчева – Здружение за кривично право и криминологија;
3. асс. д-р Горан Павловски – Здружение по судска медицина при Македонско 

лекарско друштво на Република Македонија;
4. проф. д-р Верица Попоска – Здружение по судска медицина при Македонско 

лекарско друштво на Република Македонија;
5. Велка Лукиќ, Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на 

Република Македонија;
6. м-р Александра Цонева – Здружение на социјални работници на град Скопје; 
7. асс. д-р Владимир Илиевски – Здружение на социјални работници на град Скопје;
8. д-р Стојан Бајрактаров – Здружение на психијатри на Република Македонија;
9. д-р Владимир Ортаков – Здружение на психијатри на Република Македонија;
10. проф. д-р Димитар Боневски– Здружение на психијатри на Република Македонија;
11. проф. д-р Лилјана Игњатова – Здружение на психијатри на Република Македонија;
12. д-р Андромахи Наумовска – Комора на психолози на Република Македонија;
13. Јасмин Реџепи – Здружение на граѓани Легис;
14. Светлана Ќосева – Македонско здружение на млади правници;
15. Мартина Мартинова – Македонско здружение на млади правници;
16. Назиф Авди – Македонско здружение на млади правници;
17. Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ – Македонско здружение на млади правници;
18. Александра Цветановска – Македонско здружение на млади правници;
19. Гоце Коцевски – Македонско здружение на млади правници.


