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Почитувани, 

Пред вас е седмиот по ред Годишен извештај на 
Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам, којшто ги потврдува континуираните заложби за 
сеопфатна броба против тортурата и нулта толеранција во 
случај на нејзино постоење.

Извештајот содржи приказ на состојбите во местата 
на лишување и ограничување на слободата на движење 
и анализа на преземените активности за превенирање 
од тортура и друго сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување во овие места.

Констатираните состојби и упатените препораки до надлежните власти за 
надминување на утврдените недостатоци се резултат на вкупно 48 превентивни посети, 
што тимот на Националниот превентивен механизам ги спроведе во текот на 2017 година. 
Воспоставената пракса за ангажирање на експерти од различни профили и институции 
за време на овие посети, придонесе за обезбедување на мултипрофесионален пристап 
во работата на Националниот превентивен механизам и дополнително јакнење на 
капацитетите.

Сепак, мора да нагласам дека реализацијата на предвидената програма за работа 
на Националниот превентивен механизам и во текот на 2017 година беше главно поради 
соработката што Народниот правобранител ја има воспоставено со меѓународните 
организации, пред сѐ со Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје 
(УНХЦР), којашто во рамки на потпишаниот Меморандум за соработка и оваа извештајна 
година обезбеди средства за времено ангажирање на повеќе лица коишто учествуваа 
во спроведувањето на надлежностите на Народниот правобранител - Национален 
превентивен механизам. 

                                                                        Народен правобранител 
                                                                                  Иџет Мемети
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ОВЛАСТУВАЊА И АКТИВНОСТИ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ 

ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Овластувања 
и мандат на 
Националниот 
превентивен 
механизам

Конвенцијата на ОН против тортура и друг вид сурово и 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување од 
1984 година, предвидува апсолутна забрана на тортура и други 
форми на сурово и нечовечко постапување. Ценејќи дека се 
неопходни дополнителни мерки за да се постигнат целите на 
Конвенцијата и со цел  зајакнување на заштитата на лицата 
лишени од слобода преку примена на вонсудски средства од 
превентивен карактер, од страна на Генералното собрание на 
ОН дополнително беше усвоен Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата на ОН против тортура (ОПКАТ), кој стапи во сила 
во 2006 година. 

Кон крајот на 2008 година Факултативниот протокол 
кон Конвенцијата против тортура (ОПКАТ), беше ратифи-
куван од страна на Собранието на Република Македонија, со 
што Народниот правобранител е назначен да дејствува како 
Национален превентивен механизам и со тоа да ја преземе 
обврската за почитување на заложбите на државите-членки на 
ОН за сеопфатна борба против тортурата и нулта толеранција 
во случај на нејзино постоење.

Во 2009 година со измените на Законот за народниот 
правобранител, во рамките на Народниот правобранител 
е формирано посебно одделение Национален превентивен 
механизам чија основна задача е превенција од тортура и друг 
вид сурово и нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување. 

Согласно Факултативниот протокол и Законот за народ-
ниот правобранител, Националниот превентивен механизам 

1
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има надлежност редовно да го испитува постапувањето кон 
лицата лишени од слобода, да дава препораки на релевантните 
органи, со цел спречување на тортура и други облици на 
нехумано постапување, како и да поднесува предлози и 
согледувања во врска со постоечкото или нацрт  законодавство. 

 Националниот превентивен механизам има овластување 
за непречен пристап до сите места на лишување од слобода, 
пристап до сите информации што се однесуваат на бројот на 
лица лишени од слобода, како и пристап до информациите 
кои се однесуваат на постапувањето со лицата и условите за 
нивното лишување од слобода. 

НПМ спроведува посети во местата на лишување од 
слобода што сам ги избира, за да оствари разговори лично 
или со преведувач, со кое било лице по сопствен избор, а 
има можност и да контактира со Поткомитетот за превенција 
од тортура, да му испраќа информации и со него да одржува 
состаноци.

Национален превентивен механизам има изготвено и 
посебен Правилник за начинот на вршење превенција од 
тортура и Методологија за начинот на вршење на редовни 
и последователни превентивни посети на места каде се или 
може да бидат сместени лица лишени од слобода.

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

Организациска 
поставеност 
и буџет на 
Националниот 
превентивен 
механизам

Законот за народниот правобранител предвидува Нацио-
налниот превентивен механизам  да функционира во рамките 
на инститицијата Народен правобранител како посебна 
организациска единица. 

Република Македонија како држава која го има ратифи-
кувано Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура, презема обврска да обезбеди финансиски средства 
за кадровската екипираност на Националниот превентивен 
механизам, како еден од предусловите за негово непречено и 
успешно функционирање.

Сепак, веќе трета година државата не ги обезбедува 
потребните материјални средства за вработување на лица 
на упразнетите работни места, со што го доведе во прашање 
постоењето на Националниот превентивен механизам и 
спроведувањето на предвидените надлежности.
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Националниот превентивен механизам и во текот на 2017 
година продолжи да функционира со времено ангажирани лица 
и со финансиски средства обезбедени од Високиот комесаријат 
за бегалци на ОН-УНХЦР.

Иако согласно потпишаниот Меморандум за соработка 
со Високиот комесаријат за бегалци на ОН-УНХЦР, основната 
задача на ангажираните лица беше вршење мониторинг 
на условите, постапувањето и третманот на мигрантите/
бегалците во сместувачките капацитети, времено ангажи-
раните лица успеаја да го остварат планот предвиден во 
Годишната програма и да извршат посети и на останатите 
места на лишување од слобода.

Во таа смисла, во текот на 2017 година беа спроведени 
18 превентивни посети на места на лишување на слободата, 
односно на ограничување на слободата на движење и 30 
посети на местата каде се сместени/задржани мигрантите/
бегалците.

И натаму останува ставот на Народниот правобранител 
дека за остварување на надлежностите на Националниот 
превентивен механизам потребни се кадровски, материјални 
и финансиски средства кои ќе бидат обезбедени од Буџетот 
на Република Македонија и дека државата не смее да дозволи 
НПМ да работи со средства добиени по пат на донации.

Националниот превентивен механизам и во извештајната 
година располагаше со буџет со кој беа опфатени средства 
за ангажирање на надворешни соработници и за трошоци за 
објавување на годишниот извештај.  

Сепак, НПМ покрај вршењето на превентивни посети во 
местата на лишување од слобода, има мандат да спроведува 
промотивни, едукативни и меѓународни активности, за кои во 
Буџетот наменет за Националниот превентивен механизам не 
се предвидени средства. 

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

Постапувајќи по препораката на Асоцијата за превенција 
од тортура за вклучување на лица од други професии кои со 
својата експертиза ќе помогнат во изработка на сеопфатна 
анализа за можните ризици од тортура и друг вид на нехумано 
постапување, Националниот превентивен механизам  во 2017 
година повторно потпиша меморандуми за соработка со повеќе 
стручни здруженија.

Во таа смисла беа склучени меморандуми за соработка 
со: Здружението на психијатри, Здружението на социјални 
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работници на Град Скопје, Комората на психолози, Сојузот 
на дефектолози на Република Македонија, Здружението на 
форензичари при Институтот за судска медицина на Меди-
цинскиот факултет-Скопје, Здружение на медицински сестри, 
техничари и акушерки на РМ, Здружението за кривично право 
и криминологија, како и Македонското здружение на млади 
правници, Здружение на граѓани „Легис“, Хелсиншки комитет 
за човекови права“ и Здружението за акција против насилство 
и трговија со луѓе „Отворена порта-Ла страда“.

Надворешните соработници обезбедија експертски и 
стручен пристап при анализа на состојбите, постапувањето 
и условите во местата на лишување или ограничување на 
слободата на движење, а нивните експертски анализи беа 
вклучени во посебните извештаи кои НПМ ги доставуваше до 
надлежните органи и институции.

Соработка со 
органите и 
институциите

Законот за народниот правобранител во членот 31-б 
предвидува дека 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 инфор-
мации кои се однесуваат на лицата лишени од слобода, како 
и непречен пристап до местата на лишување од слобода и 
нивните објекти.

Воедно, овие лица се должни да ги испитаат укажувањата 
и препораките на Народниот правобранител–Национален 
превентивен механизам и да го известат најдоцна во рок од 30 
дена од денот на приемот на посебниот извештај, за можните 
мерки на примена и за насоките на дејствување и постапување. 

Во текот на извештајната година, Националниот превен-
тивен механизам оствари конструктивна соработка со 
службените лица во установите и институциите во кои беа 
спроведени превентивните редовни и последователни посети.

Притоа, тимот на Националниот превентивен механизам 
вршеше непречен увид во материјалните услови на местата 
каде престојуваат или се задржуваат лица лишени од слобода 
и спроведе разговор со голем број службени лица и лица 
лишени од слобода по сопствен избор, без надзор и сведоци. 
На тимот на Националниот превентивен механизам во ниту 
една установа, односно институција не му беше ограничена, 
ниту слободата на избор на лица, ниту местото за вршење 
разговор. 

Како и претходната и оваа година, за дел од испратените 
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посебни извештаи НПМ во законски утврдениот рок доби 
навремени одговори, но во одредени случаи поради недоста-
вување одговор, до одредени институции, установи и над-
лежни министерства  достави писмени ургенции. 

Но, и покрај доставените ургенции, одредени министер-
ства не постапија по барањата на Народниот правобранител. 
Во таа смисла, Министерството за здравство не достави одговор 
по доставениот извештај за посетата на ЈЗУ Психи-јатриска 
болница „Негорци“, а Министерството за труд и социјални 
работи во однос на извештајот за Прифатниот центар за 
баратели на азил „Визбегово“.

Исто така, Центарот за управување со кризи не го 
достави бараниот одговор за ПТЦ „Табановце“, а Народниот 
правобранител не доби одговор на доставениот извештај ниту 
од управата на Прифатниот центар за странци.

Иницијативи и 
мислења

Меѓународни 
активности и 
соработка на 
Националниот 
превентивен 
механизам со 
меѓународни 
тела

Националниот превентивен механизам учествуваше 
на состанок со претставници од Министерството за внат-
решни работи на којшто беше разгледуван Прегледот на 
Стандардните оперативни процедури за постапување со лица 
лишени од слобода изработени од меѓународниот консултант. 
На состанокот, претставниците на НПМ имаа можност да дадат 
свои предлози и мислења во однос на Прегледот.

По состанокот, беше изготвена Ревидирана верзија на 
Стандардно оперативните процедури, којашто беше повторно 
доставена на увид и мислење до Националниот превентивен 
механизам.

Мислењето во однос на Ревидираната верзија на Стан-
дардно оперативните процедури е составен дел од овој 
извештај и е приложен во Анекс 1.

Во поглед на меѓународните активности во 2017 година, 
претставници на Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам имаа активно учество на повеќе 
конференции и работилници кои се одржаа на различни 
тематски содржини. 

Претставници на Националниот превентивен механизам 
учествуваа на состаноците во рамките на НПМ мрежата на 
Југоисточна Европа кои се одржаа во Белград- Србија и 
Подгорица- Црна Гора, на кои се дискутираше на тематски 
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содржини кои се од интерес за остварување на мандатот на 
националните превентивни механизми од регионот.

Исто така, Националниот превентивен механизам 
присуствуваше на неколку работни состаноци во Брисел- 
Белгија, организирани во рамките на активностите на 
Европската мрежа на национални институции за заштита 
на човековите права, како и во Казабланка, Мароко, каде 
се организираше тренинг сесија на тема „Деонтологија на 
безбедносните сили и правата на мигрантите за време на 
миграциските движења: улогата на Омбудсман институциите“. 

На Конференцијата одржана во Сараево, на тема 
„Економски и социјални права на присилно раселените 
лица од конфликтот во поранешна Југославија“, што беше 
организирана од Советот на Европа, претставникот на НПМ ја 
презентираше состојбата на косовските бегалци и раселените 
лица во Република Македонија

Кон крајот на годината, на покана на Омбудсман инсти-
туцијата на Шпанија, претставник на НПМ учествуваше и на 
студиска посета како дел од работната група на децата мигранти 
во рамки на Асоцијацијата на Омбудсмани од Медитеранот, во 
Мадрид- Шпанија.

НПМ, исто така присуствуваше и на Европскиот форум 
на национални превентивни механизми, одржан во Прага- 
Р.Чешка, организиран од страна на чешкиот Омбудсман.

Во месец ноември 2017 година, Народниот Правобранител 
– Национален превентивен механизам во соработка со Високиот 
Комесаријат за бегалци на Обединетите Нации, организираше 
Регионална конференција на тема: „Интег-рација на косовските 
бегалци, трајни решенија и доброволно враќање“. 

На конференцијата, покрај Националниот Превентивен 
Механизам на Република Македонија, учество земаа и 
регионални претставници на Омбудсман институции од 
Р.Албанија, Р.Црна Гора и Р.Косово, како и претставници 
на државни органи, невладини организации и меѓународни 
организации кои ги презентираа своите искуства, во однос на 
постапувањето во насока на решавање на проблемите со кои 
се соочуваат бегалците од Косовската криза.

Притоа, во насока на полесно изнаоѓање на решенија за 
споменатиот проблем, беше презентирано и истражување кое 
беше спроведено од ангажиран надворешен експерт, кој даде 
еден посеопфатен осврт на состојбите и проблемите со кои 
се соочуваат косовските бегалци, со констатации и соодветни 
препораки за начинот на нивното решавање.
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Посета на 
Поткомитетот 
за превенција 
од тортура 
(SPT)

Активности на 
Националниот 
превентивен 
механизам на 
национално 
ниво

Поткомитетот за превенција од тортура во согласност 
со мандатот и надлежностите утврдени во Протоколот кон 
Конвенцијата против тортура, во периодот од 23-29ти април 
оствари посета на Република Македонија. 

За време на посетата, покрај со претставници на државните 
власти и други органи и организации, Поткомитетот оствари 
средба и со Народниот правобранител и претставниците на 
Националниот превентивен механизам.

На средбите се разговараше за мандатот, организацијата 
и начинот на постапување на Националниот превентивен 
механизам и можностите за зајакнување и подобрување на 
капацитетите на механизмот.

Со цел подобро запознавање со работата на НПМ во 
пракса, претставници од Поткомитетот остварија заедничка 
посета со Националниот превентивен механизам во Притвор-
ското одделение на Затворот Скопје.

По извршената посета, Подкомитетот за превенција 
од тортура изготви Посебен извештај до Националниот 
превентивен механизам со конкретни констатации и препораки, 
за кој Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам одлучи да даде дозвола истиот да биде јавно 
објавен.

Линк од публикуваниот извештај:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyex-

ternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fMKD%
2f2&Lang=en

Националниот превентивен механизам присуствуваше на 
бројни работилници и обуки кои се организираа во државата, 
заедно со државни институции и органи, претставници од 
граѓанскиот сектор и меѓународни организации.

Во таа смисла, претставник на НПМ учествуваше на 
конференцијата која се одржа во Струмица на тема „Улогата 
на општините во процесот на интеграција на бегалците 
во Република Македонија“, организирана од страна на 
Македонското здружение на млади правници, каде беа 
презентирани предизвиците со кои се соочуваат општините во 
процесот на интеграција на бегалците.

Со конференција, одржана во Охрид, на која присуствуваа 
и претставници на НПМ, се одбележа и заокружи завршната 
фаза на проектот „Зајакнување на локалните актери во проце-
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Промоција на 
Националниот 
превентивен 
механизам и 
јакнење на 
капацитетите

Во рамките на промотивните активности, претставник на 
НПМ учествуваше на обука - летна школа со наслов  „Примена 
на Стандардните минимални правила на Обединетите нации 
за третман  на осудени лица – Мандела правила – при 
мониторирање на казнено-поправни установи“, што беше 
спроведена во Бристол, Велика Британија.

На покана од  Високиот Комесаријат за бегалци на 
Обединетите нации, а во соработка со Европската Унија, 
претставници на НПМ присуствуваа на обука што се одржа 
во Бејрут-Либан, на тема „Мониторирање на имиграцискиот 
притвор“, а учествуваа и на обуката на тема „Различните 
алтернативи на притвор во контекст на глобалната бегалска 
криза“, која се одржа во Брисел- Белгија.

Воедно, Националниот превентивен механизам присус-
твуваше и на повеќе работилници и обуки кои се органи-
зираа во државата, заедно со државни институции и 
органи, претставници од граѓанскиот сектор и меѓународни 
организации.

Во првата половина на 2017 година, Националниот 
превентивен механизам организира работилница на тема 
„Состојбите со бегалците затекнати во РМ од периодот 
на Kосовската криза“, на која активно учество земаа и 
претставници на Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за труд и социјална политика, Министерството 
за правда, претставници од судската власт, претставници 
на невладиниот сектор и меѓународни организации кои се 
директно вклучени во решавање на проблемите на бегалците 
од Kосовската криза.  

На работилницата беа презентирани заедничките 
заклучоци кои произлегоа од работата по групи на сите 
учесници, преку кои се предложија можни решенија за 
надминување и решавање на дел од проблемите со кои се 
соочуваат бегалците од Kосово.

Резултатите кои произлегоа од работилницата пона-

сот на интеграција на бегалците во Македонија“, каде што 
беше презентирано и истражување изработено во рамките на 
самиот проект.

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобра-
нител – Национален превентивен механизам присуствуваше 
на Консултативна работилница за Стратегијата за интеграција 
на бегалци и странци 2017 - 2027, во организација на 
Министерството за труд и социјална политика, со поддршка на 
Високиот Комесаријат за бегалци на Обединетите Нации.
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таму беа споделени и дискутирани на работни средби 
кои Националниот превентивен механизам ги одржа со 
претставници на државните институции, како и домашни и 
меѓународни организации кои се активни чинители во целиот 
процес на решавање на овој повеќегодишен проблем со коj се 
соочуваат овие лица.

Претставник на Националниот превентивен механизам 
учествуваше во подготвување на Документот за јавни 
политики „Подобрување на пристапот до правата и заштитата 
на бегалците и мигрантите со фокус на ранливите групи“, што 
беше подготвен од Здружението на граѓани „Легис“, а јавно 
презентиран и публикуван кон крајот на 2017 година.

Во рамките на промотивните активности, НПМ изготви и 
брошура наменета за бегалците од Косовската криза, со назив 
„Трајни решенија и доброволно враќање“.

Видливост и 
танспарен-
тност во 
работата

Во текот на 2017 година, Националниот превентивен 
механизам континуирано ја известуваше јавноста со кратки 
соопштенија објавени на веб -страницата за сите активности 
во однос на спроведените редовни и последователни посети 
и за останатите активности спроведени на меѓунареден и 
национален план.

h t t p : w w w . o m b u d s m a n . m k / o m b u d s m a n /
MK.nacionalen_preventiven_mehanizam

Сите прилози објавени на веб-страницата се достапни на 
македонски, албански и англиски јазик, со што се овозможи 
поголема транспарентност на податоците и информациите.

Претставување 
и промоција 
на Годишниот 
извештај

Народниот правобранител на прес-конференција одр-жана 
на 18.07.2017 година го презентираше Годишниот извештај на 
Националниот превентивен механизам за 2016 година.

Според утврдената пракса од претходните години и овој 
извештај беше доставен до Владата на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, надлежните 
министерства, и до останатите органи, институции и установи 
каде се врши лишување или ограничување на слободата на 
движење.

Исто така, Годишниот извештај беше доставен до Потко-
митетот за превенција од тортура на Обединетите Нации 
(СПТ), до Европскиот комитет за спречување на тортура и 
нечовечно и понижувачко постапување или казнување (ЦПТ), 
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до Асоцијацијата за превенција од тортура (АПТ), Високиот 
комесаријат за бегалци на Обединетите нации (УНХЦР), и до 
други меѓународни институции и организации кои работат на 
полето на превенција и заштита на човековите права.
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ПОСЕТИ НА ПОЛИЦИСКИ 
СТАНИЦИ И КОНСТАТИРАНИ 

СОСТОЈБИ

Народниот Правобранител-Национален превентивен механизам во рамките на 
својот мандат и надлежности, во текот на 2017 година продолжи со спроведување и 
реализирање на обврските коишто произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура на Обединетите Нации и заложбите за борба против 
тортура и нулта толеранција, во случај на нејзино постоење.

Посетите на полициските станици во текот на 2017 година беа спроведени без 
претходна најава од страна на тимот на НПМ, во согласност со претходно утврдена 
Годишна програма за спроведување на превентивни посети. 

Најголемиот дел од посетите, тимот на НПМ ги спроведе во соработка со 
надворешни соработници од повеќе здруженија со кои Народниот правобранител-
Национален превентивен механизам има склучено Меморандум за соработка, а кои 
се претходно запознаени со мониторинг методологијата и начинот на постапување 
на Националниот превентивен механизам.

Во текот на 2017 година Националниот превентивен механизам – НПМ спроведе 
вкупно 13 превентивни посети на полициски станици, од кои 12 беа редовни посети и 
1 последователна посета, спроведена на Полициската станица Охрид. НПМ спроведе 
редовни посети на полициски станици од општа надлежност и тоа: ПС Драчево, 
ПС Аеродром, ПС Куманово, ПС Свети Николе, ПС Македонски Брод, ПС Велес, ПС 
Валандово, ПС Битола, ПС Виница, ПС Кичево и ПС Струмица, а беше спроведена и 
1 редовна посета на Полициската станица за граничен надзор Сопот. 

Во текот на сите реализирани посети, тимот на НПМ наиде на ефикасна и 
конструктивна соработка од страна на службените лица и раководните лица во 
полициските станици, при што му беше овозможен непречен увид во комплетната 
документација, увид во сите простории и материјални капацитети со кои располагаат 
истите, разговори со сите лица по сопствен избор, во целосна доверливост и без 
никакво присуство и надзор од службените лица.

2
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Притоа, НПМ констатира дека дури во 9 од вкупно 12 полициски станици, 
просториите наменети за задржување на лица не ги исполнуваат минимум 
предвидените меѓународни стандарди за задржување на лица.

Воедно, беше утврдено дека ниту една од полициските станици нема предвидено, 
ниту пак, обезбедено посебни простории за распит и разговор со лица лишени од 
слобода, приведени и задржани лица, а само 2 полициски станици (ПС Битола и ПС 
Струмица) имаат адаптирано простории за разговор со малолетни лица, согласно 
одредбите од Законот за правда на детето. 

 Во посетените полициски станици НПМ ги утврди следните посериозни проблеми 
и недостатоци: во 6 од посетените полициски станици има недостаток на пристапни 
рампи за лица со физичка попреченост, има недостатокот на посебни тоалети за 
службените лица и задржаните лица во полициските станици, како и проблемот со 
техничко-материјални средства, за што се пожалија безмалку сите командири од 
посетените полициски станици.

Иако НПМ доби одговори од Министерството за внатрешни работи и од 
командирите на полициските станици, по повод доставените извештаи од спро-
ведените посети, сепак останува проблемот со имплементацијата на дадените 
препораки и насоки за подобрување на негативните состојби.

Во оваа смисла, во одговорите кои беа доставени од Министерството за 
внатрешни работи и од командирите на полициските станици, беше очигледно дека 
се прават напори да се подобрат некои пропусти и недостатоци кои зависат од 
самата полициска станица. 

Сепак, во однос на укажувањата и препораките на НПМ за реновирање и 
адаптирање на просториите за разговор и распит со лица лишени од слобода, 
приведени или задржани лица, како и посебни простории за разговор со малолетни 
лица, Министерството за внатрешни работи достави одговор дека за 2017 година 
нема планирано средства за реновирање на објекти, односно нема издвоено 
финансиски средства за оваа намена.

Националниот превентивен механизам изразува сериозна загриженост што и 
покрај тоа што повеќе години наназад алармира и препорачува подобрување на 
материјалните услови во полициските станици и натаму состојбите остануваат 
непроменети.

Евидентно е дека препораките на Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам чиешто спроведување зависи од обезбедување на 
позначителни финансиски средства, остануваат нереализирани со образложение 
дека средства не можат да бидат обезбедени.

Сепак, радува фактот дека во Буџетот на Министерството за внатрешни работи 
за 2018 година има предвидено финансиски средства за санација на 15 полициски 
станици, што беше најавено и од министерот за внатрешни работи.

Во таа смисла, во однос на препораките за соодветно опремување на просториите 
во кои се врши испитување на лицата лишени од слобода со аудио или видео надзор, 
Министерството за внатрешни работи одговори дека во Планот за Јавни набавки за 
2018 година предвидени се набавки за адаптирање и прилагодување на просториите 
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за распит на лица лишени од слобода и задржани лица.   
Останува, во текот на својот мандат, Народниот правобранител-Национален 

превентивен механизам преку спроведување на последователни посети во 
полициските станици и останатите места каде престојуваат лица лишени од слобода 
или лица со ограничена слобода на движење, континуирано да ја следи состојбата 
во овие места, како и степенот на имплементација на веќе дадените препораки.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ АЕРОДРОМ

На 21.03.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Аеродром.

Полициската станица Aеродром 
организациски е во состав на Сек-
торот за внатрешни работи Скопје, 
а нејзината месна надлежност за 
вршење на полициски работи го 
опфаќа подрачјето на територијата 
на општина Аеродром. 

ПС Аеродром е сместена во стара 
барака (чијашто првична намена била 
да функционира само како привремен 
полициски објект) во општина Аеро-
дром и е полициска станица од општа 
надлежност.

Од разговорот со командирот на 

Командирот на полициската 
станица информираше дека бро-
јот на униформирани полициски 
службеници е далеку под бројот 
предвиден во Актот за система-
тизација и организација на работ-
ни места и дека е недоволен за 
ефикасно функционирање на ПС 
Аеродром.

На влезот на Полициската ста-
ница има скали, но не и пристапна 
рампа за лица со одредена физичка 
попреченост.

2.1
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2.1.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Простории за задржување

Полициската станица беше добиена информација дека се спроведуваат редовни и 
континуирани обуки за вработените и тоа на најразлични тематски содржини.

Имајќи предвид дека во Поли-
циската станица нема определено и 
адаптирано посебна просторија за 
разговор, 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 изврши увид и 
во овие простории и констатира дека 
во истите не се истакнати правата на 
овие лица.

Токму недостатокот на посебна 
просторија за разговор со малолетни лица, наложува во ПС Аеродром со децата 
разговорите да се водат во просторијата кај инспекторот за малолетничка 
деликвенција, во присуство  на родителот на детето и стручно лице социјален 
работник. 

При спроведена посета во 
2011 година, тимот на НПМ даде 
препорака тогашната просторија за 
задржување во ПС Аеродром да не се 
користи за долготрајни задржувања, 
поради неисполнување на основни 
мининални стандарди за задржување 
на лица лишени од слобода.  

При извршениот увид од спро-
ведената редовна ненајавена посета 
на 21.03.2017 година, Националниот 
превентивен механизам констатира 

Полициската станица Аеро-
дром не располага со посебна прос-
торија за задржување на приведени 
лица и лица лишени од слобода, па 
така во секоја ситуација кога ќе 
се јави потреба од задржување на 
одредено лице, веднаш се упатува 
во други полициски станици кои 
имаат соод-ветни услови за задр-
жување на лица (ПС Кисела Вода и 
ПС Гази Баба).

Полициската станица од оп-
шта надлежност Аеродром не 
располага со посебна просторија 
за разговор и распит со лица 
лишени од слобода, задржани и 
приведени лица.

Во Полициската станица 
Аеродром нема ниту посебна прос-
торија за разговор со малолетни 
лица, согласно одредбите од 
Законот за правда на децата.
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Санитарен јазол

Во ПС Аеродром има само еден тоалет кој го користат службените лица и лицата 
лишени од слобода/задржаните лица. Ова неспорно упатува на потребата од посебни 
тоалети за лицата лишени од слобода и странките, кои ќе бидат уредени согласно 
безбедносните принципи за заштита на оваа категорија на лица. 

дека дадената препорака е импле-ментирана, така што поранешната просторија 
за краткотрајни задржувања е пренаменета во просторија која се употребува за 
копирање на службен материјал во ПС Аеродром.

2.1.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Од увидот во Полициската станица Аеродром, 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 канцеларијата на 
сменоводителот. Еден од постерите е изготвен на 3 јазици (македонски, албански и 
англиски), а вториот на 7 јазици (македонски, албански, англиски, турски, ромски, 
влашки и српски).

Во моментот на посета на ПС Аеродром, Националниот превентивен механизам 
затекна две лица лишени од слобода којшто беа задржани во Полициската станица и 
сместени во една од просториите за распит која се користи од страна на инспекторите 
за имотни деликти и малолетничка деликвенција.

Тимот на НПМ изврши разговор со овие лица во поглед на третманот од страна 
на полициските службеници и степенот на остварување на нивните права.

Од разговорот беше утврдено дека овие лица биле затекнати при вршење на 
кривично дело (тешка кражба) во раните утрински часови – 04:00 часот и веднаш 
лишени од слобода од страна на униформирани полициски службеници кои ги 
спровеле  до полициската станица.

Лицата го информираа тимот на НПМ дека односот на полициските службеници 
во моментот на лишување од слобода, како и за целото време на задржување бил 
коректен и веднаш биле информирани за правото на бранител, лекарска помош и 
правото да известат трето лице за нивното лишување од слобода и задржување. Исто 
така, им бил обезбеден и оброк од нивни сопствени средства, согласно стандардните 
оперативни процедури на МВР кои  предвидуваат минимум еден оброк во периодот 
на задржување (доколку лицето е задржано повеќе од 6 часа). 

Сепак, Националниот превентивен механизам изразува сериозна загриженост 
поради фактот што овие лица беа задржани во просторијата на инспекторите 8 часа, 
во просторија која никако не смее да се користи за долготрајни задржувања. Токму 
поради фактот што ПС Аеродром не располага со просторија за задржување, овие 
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2.1.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица лица

Од увидот во книгите за евиденција може да се констатира дека истите се 
водат уредно, се препознава хронолошки тек на евидентираните настани, а со мали 
исклучоци, не се забележани непополнети рубрики, ниту пак употреба на коректурен 
лак.

При проверката на усогласеноста на настаните впишани во Регистарот за 
дневни настани со останатите книги за евиденција, препознатлива е хронолигајата 
и поврзаноста на евидентираните настани.

Од увидот во Регистарот за евиден-
ција на лица лишени од слобода и задр-
жани лица во Полициската станица Аеро-
дром, констатирано е дека од почетокот 
на 2017-та година до денот на посетата, 
биле лишени од слобода вкупно 43 лица, 
а од нив само еден случај кога спо-
ред евидентираниот настан, лицето е 
задржано повеќе од 6 часа и пренесено 
во Полициска станица Кисела Вода (од 
причина што во ПС Аеродром воопшто 
не се задржуваат лица).

Симптоматичен е фактот 
што во сета евиденција се 
забележува дека лицата лишени 
од слобода се „држат“ лишени 
по неколку часа (не повеќе од 3 
до 4 часа), а токму лишените 
лица затекнати на денот на 
посетата од страна на НПМ 
тимот, беа задржани над 8 часа 
во самата Полициска станица.

2.1.4. 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 Аеродром.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи. Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам не доби никаков одговор на упатените препораки од 
командирот на ПС Аеродром и покрај упатената Ургенција.

лица, а и сите оние кои со Решение за задржување треба да се задржат повеќе од 6 
часа мора да бидат спроведени во ПС Кисела Вода или ПС Гази Баба како полициски 
станици со соодветни простории за задржување. 
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Министерството за внатрешни 
работи да обезбеди вработување 
на дополнителен кадар во ПС 
ОН Аеродром, согласно актот за 
систематизација и организација 
на работните места.

Од страна на СВР Скопје ќе биде разгледана 
можноста за пополнување на работните 
места согласно актот за систематизација со 
полициски службеници од други полициски 
станици со цел спроведување на дадената 
препорака.

Да се обезбеди или адаптира 
посебна просторија за разговор 
и распит на приведени и лица 
лишени од слобода или задржани 
лица, како и посебна просторија 
за разговор со малолетни лица.

Во предлог буџетската пресметка за 2018 
година ќе предвиди финансиски средства за 
реновирање на простории за задржување, 
како и адаптирање на посебни простории 
за разговор и распит со приведени и лица 
лишени од слобода или задржани лица, 
како и посебна просторија за разговор со 
малолетни лица.

Да се зголеми бројот на службени 
возила во Полициската станица 
Аеродром.

Во предлог буџетската пресметка за 2018 
година се предвидени и средства за набавка 
на службени возила за потребите на ПС ОН 
Аеродром.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Аеродром

Препораки Одговор по препорака

На влезот на ПС Аеродром да се изгради 
пристапна рампа за лицата со одредена физичка 
попречност

Од Полициската станица 
Аеродром, до изготвувањето 
на Годишниот извештај не 
беше добиен никаков одговор 
по дадените препораки и 
покрај испратената Ургенција 
од Народниот правобранител 
– Национален превентивен 
механизам.

Полициската станица Аеродром итно да ја 
запре праксата на задржување на лицата во 
простоиите на полициската станица;
Да се приспособат посебни тоалети за 
приведените и лицата лишени од слобода, кои ќе 
бидат уредени согласно безбедносните принципи 
за заштита на оваа категорија на лица;

Табела бр.1

Табела бр.2
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ДРАЧЕВО

На 23.03.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Драчево.

Полициската станица Драчево организациски е во состав на Секторот за 
внатрешни работи Скопје, а нејзината месна надлежност за вршење на полициски 
работи го опфаќа подрачјето на населените места Зелениково, Студеничани, с. 
Драчево и нас. Драчево.

Полициската станица Драчево е сместена во стара и дотраена барака, којашто во 
минатото се користела како амбуланта и 
се наоѓа во населба Драчево, општината 
Кисела Вода.

Од разговорот со командирот на 
Полициската станица беше добиена 
информација дека се спроведуваат 
редовни и континуирани обуки за врабо-
тените и тоа на најразлични тематски 
содржини. 

На влезот на Полициската 
станица има изградено прис-
тапна рампа со што им се 
овозможува лесен пристап до 
службените простории и на 
сите оние лица со одредена 
физичка попреченост.

2.2
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2.2.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Простории за задржување

Имајќи предвид дека во Поли-
циската станица нема определено и 
адаптирано посебна просторија за 
разговор, а разговорите со приве-
дените и лицата лишени од слобода 
најчесто се вршат во службените 
простории на инспекторите, тимот 
на Националниот превентивен меха-
низам изврши увид и во овие прос-
тории и констатира дека во истите не 
се истакнати правата на овие лица.

Токму недостатокот на посебна 
просторија за разговор со малолетни 
лица, наложува во ПС Драчево 
разговорите со малолетните лица 
да се водат во просторијата кај 
инспекторот за малолетничка дели-
квенција, во присуство  на родителот 
на детето и стручно лице - социјален 
работник. 

При извршениот увид во овие 
простории, тимот на Националниот 
превентивен механизам наиде на знаци 
и индикатори кои укажуваат дека е 
можно задржување во просториите 
(едниот кревет беше опремен со 
постелнина). Самиот факт што истите 
не се запечатени или пренаменети 
за друга цел, упатува на можноста, 
односно ризикот тие да биле или да 
бидат користени за задржување.

Полициската станица од оп-
шта надлежност Драчево не распо-
лага со посебна просторија за раз-
говор и распит со лица лишени од 
слобода, задржани и приведени ли-
ца. 

Во Полициската станица Дра-
чево нема ниту посебна просторија 
за разговор со малолетни лица, 
согласно одредбите од Законот за 
правда на децата.

Националниот превентивен ме-
ханизам констатира дека објектот 
во којшто е сместена Полициската 
станица е многу стар и дотраен. Во 
ходниците и службените простории 
беше забележана влага, одронување 
на малтерот од ѕидовите и ош-
тетување на таванската кон-
струкција.

Полициската станица Дра-
чево располага со две простории 
за индивидуално задржување, 
коишто поради неисполнување 
на општите нормативи и стан-
дарди за задржување на лица од 
20.09.2012 година не се користат 
за задржување, за што и до НП-
НПМ е доставена информација 
бр.28-4624/2 од 20.09.2012 година, 
од страна на СВР-Скопје.
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Санитарен јазол

Во тоалетот има огледала и мали 
прозорци, што упатува на можноста 
од самоповредување на лицата 
лишени од слобода во Полициската 
станица, поради што и Националниот 
превентивен меха-низам препорачува 
да се изградат посебни тоалети за 
службените лица и за приведените, 
односно  лицата лишени од слобода. 

2.2.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Летоците, преведени на повеќе јазици, со правата на приведените и лицата 
лишени од слобода се наоѓаат и во канцеларијата на сменоводителот, каде што 
најчесто се вршат првичните разговори со овие лица.

Во оваа смисла, Националниот превен-
тивен механизам препорачува постери со 
поуки за правата да се постават на видно 
место во сите простории каде што се вршат 
разговори со повиканите, приведените или 
лицата лишени од слобода.

Во Полициската станица Драчево вооп-
што не се врши аудио-видео мониторниг на 
внатрешноста или надворешноста (дворното 
место) на објектот, ниту пак, оваа Полициска 
станица располага со средства за аудио или 
видео надзор во просториите за испитување.

Со цел превенирање на тортура или друго несоодветно постапување 
со приведените или лицата лишени од слобода за време на испитувањето, 
Националниот превентивен механизам препорачува просториите во 
коишто се врши испитување на овие лица да се опремат со средства за 
аудио или видео надзор.

Во склоп на Полициската стан-
ица има еден тоалет (машки и 
женски), којшто истовремено 
се користи од службените лица 
и приведените, односно лицата 
лишени од слобода. Тоалетите се 
наоѓаат во исклучително лоша 
материјална состојба и од истите 
се шири неподнислив мирис на 
урина и фекалии. 

Tимот на Национални-
от превентивен механизам 
не забележа дека се истак-
нати поуки за правата 
на приведените и лицата 
лишени од слобода, во про-
сториите каде што се 
вршат разговори со овие 
лица од страна на инспек-
торите.
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2.2.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

2.2.4. Препораки и постапување по дадени 
препораки

Од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот превентивен 
механизам утврди дека истите се водат хронолошки, воопшто не се користи коректор 
и дека, со мали исклучоци, евидентна е нумеричка поврзаност на Регистарот за 
дневни настани со останатите регистри.

Тимот на Националниот превентивен механизам при извршениот увид во 
едно од досиејата, што се водат за задржани лица, исто така, нотираше службена 
информација во која се наведува употреба на средства за присилба, за што 
соодветно е изготвено и посебно досие во кое е содржана и оценката за основаноста, 
оправданоста и правилноста за употребата на средството за присилба, но сепак 
во Регистарот за употреба на средства за присилба овој настан и ваквите факти 
воопшто не беа заведени и документирани.

 Ако се има предвид дека ова се официјални евиденции во коишто податоците и 
информациите мора дословно да ја отсликуваат фактичката состојба, Националниот 
превнетивен механизам изразува сериозна загриженост за начинот на којшто се водат 
истите и препорачува во иднина да се води поголема грижа при документирање на 
настаните во официјалните регистри, коишто мора да соодветствуваат на реалната 
фактичка состојба и на податоците содржани во поединечните предметни досиеја.

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 Драчево.

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се дислоцира ПС Драчево во зграда од 
цврста градба, со што ќе се подобрат условите 
за работа на вработените и условите за 
сместување на лицата лишени од слобода, 
или во најкус временски период да се 
преземат конкретни активности за комплетна 
реконструкција на постојниот капацитет;

Бирото за јавна безбедност 
има изработено Акциски 
план за реализација на 
наведената стратегија, во кој, 
како приоритет е предвидена 
изградба на нова зграда за ПС 
ОН Драчево до 2020 година.

Табела бр.3
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се приспособи посебна просторија за 
разговор со приведени и лица лишени од 
слобода, како и посебна просторија за распит 
и разговор со малолетни лица, согласно 
Законот за правда на децата.

На конкретната препорака не 
е добиен одговор од страна на 
Министерството за внатрешни 
работи.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Драчево

Препораки Одговор по препорака

Да се запечатат просториите за 
задржување за кои е донесена одлука 
да не се користат за таа намена и да се 
пренаменат во магацински простор 
или за некоја друга намена.

Просториите за задржување се целосно 
пренаменети и истите ги користи 
ракувачот за материјално технички 
средства каде се чуваат разни евиденции 
од претходните години.

Во сите простории каде се води 
разговор со приведените или лицата 
лишени од слобода да се истакнат 
поуки за нивните права на повеќе 
јазици.

Во сите канцеларии на видно место се 
истакнати правата, односно на ѕидовите 
од просториите во ПС ОН Кисела 
Вода, ПС Аеродром и ПС Драчево и 
просторија која е во доопремување за 
разговор за лица.

Да се приспособат посебни тоалети 
за приведените и лица лишени 
од слобода, кои ќе бидат уредени 
согласно безбедносните принципи за 
заштита на оваа категорија на лица.

Во повеќе наврати упатени се барања и 
проблемски информации до СВР Скопје, 
во врска со состојбата со тоалетите, 
а и воопшто целокупната состојба на 
објектот на ПС ОН Драчево за нивно 
реновирање.

Табела бр.4
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КУМАНОВО

На 29.03.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Куманово.

 Полициската станица Куманово е најголема полициска станица, во чиј состав 
влегуваат и Полициската канцеларија во Старо Нагоричане и Полициското одделение 
во Матејче, а нејзината месна надлежност за вршење на полициски работи го опфаќа 
подрачјето на општините Куманово, Липково и Нагоричане.

Полициската станица Куманово е 
сместена во самиот град во стара зграда, 
којашто e изградена во 1911 година и 
во којашто истовремено се сместени 
канцелариите и на Секторот за внатрешни 
работи Куманово.

Од разговорот со командирот на 
Полициската станица беше добиена 
информација дека се спроведуваат 
редовни и континуирани обуки за вработените и тоа на најразлични тематски 
содржини. 

2.3

2.3.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Од разговорот со сменоводителот и инспекторот за малолетничка деликвенција, 
тимот на НПМ беше запознаен дека не се врши задржување на малолетни лица 

На влезот на Полициската 
станица има изградено прис-
тапна рампа, со што им се 
овозможува лесен пристап до 
службените простории и на 
лицата со одредена физичка 
попреченост.
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во просториите за задржување, туку 
во исклучителни ситуации кога има 
потреба од задржување, малолетниците 
се сместуваат во една од просториите за 
состаноци, којашто се наоѓа непосредно 
до просторијата на сменоводителот. 

При секое приведување, односно 
лишување од слобода или задржување 
на малолетник, веднаш се известуваат 
и се повикуваат неговите родители и се 
обезбедува бранител. Во оваа смисла, 
од разговорот со службените лица, 
тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека полициските 
службеници се соочуваат со проблеми 
при обезбедувањето на претставници од 
Центарот за социјални работи, кога има 
потреба од тоа.

Простории за задржување

Просториите се наоѓаат во ле-
виот приземен дел на станицата, а 
од останатите службени простории 
се одделени со сигурносни железни 
врати со решетки, до коишто се 
пристапува преку неосветлен ход-
ник.

Имено, утврдените стандарди 
предвидуваат дека полициските прос-
тории кои се користат за едно лице, 
за престој од повеќе од неколку часа 
треба да бидат со големина од 7m2, 
2m растојание меѓу ѕидовите и 2,5m 
растојание меѓу подот и таванот.1

1 Стандарди на Европскиот комитет за превенција од тортура : Извадоци од Вториот Општ 
извештај (CPT/Inf(92) 3):43)

Националниот превентивен 
механизам констатира дека По-
лициската станица Куманово не 
располага со посебна просторија 
за разговор и распит на лица 
лишени од слобода, приведени 
и задржани лица ниту пак, со 
посебна просторија за разговор 
со малолетни лица.

Националниот превентивен 
механизам констатира дека во 
просториите во коишто се врши 
испитување на приведените, 
односно лицата лишени од сло-
бода и задржаните лица нема 
инсталирано систем за аудио/
видео мониторинг.

Полициската станица Кума-
ново располага со 5 простории за 
задржување, кои се користат за 
колективно сместување на задр-
жани лица, така што во 2 од прос-
ториите има по 3 кревети, додека 
во останатите 3 простории има 
по 2 кревета.

Во просториите за задржува-
ње во коишто беа поставени по 3 
кревети е измерена квадратура од 
10,26 m2, додека во просториите со 
по 2 кревета 6,7 m2, што упатува 
на фактот дека овие простории 
не ги задоволуваат предвидените 
меѓу-народни стандарди.
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Во склоп на Полициската станица Куманово има засебни тоалети за задржаните 
лица во ПС Куманово и за вработените службени лица.

Во делот каде што се наоѓаат просториите за задржување, има посебни 
тоалети кои се користат исклучиво од задржаните лица. Во моментот на посетата 
од извршениот увид во тоалетите, НПМ констатира дека истите се функционални, 
со 1 чешма и 2 санитарни јазли, но сепак не се во уредна состојба, односно се 
забележува големо количество на влага.

2.3.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе јазици 
со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, освен во 
холот, на видно место се истакнати и во канцеларијата на сменоводителот, како и 
во ходникот на горниот кат каде што се сместени останатите службени простории.

НПМ утврди дека граѓаните можат да упатат претставки и поплаки против 
постапувањето на полициските службеници директно до Секторот за внатрешни 
работи, преку посебното сандаче за таа намена поставено на влезот од Полициската 
станица.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, беше известен 
дека Полициската станица не располага со посебен буџет за храна за приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, иако согласно Стандардните 
оперативни процедури за постапување со задржани лица е предвидено дека на 
секое лице задржано повеќе од 6 часа му следува оброк.

2.3.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Генералната констатација на тимот на Националниот превентивен механизам 
е дека регистрите се пополнуваат уредно и читливо и дека во книгите има логичен 
тек и следење на настаните, без прецртување на која било од рубриките. Она, што е 
констатирано како позитивна пракса, е тоа што во оваа Полициска станица се води 
рекапитулар на настаните на месечно ниво, што овозможува подобра прегледност и 
увид во евидентираните настани.

Од извршениот увид во Евиденцијата за употреба на средства за присилба, 
утврдено е дека во текот на 2017 година, до денот на посетата, се евидентирани 
8 случаи на употреба на средства за присилба од страна на полициски службеник. 

Во оваа евиденција, што е од исклучително значење за детектирање на 
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евентуални ризици на тортура и друг вид на нечовечно постапување или казнување, 
може да се констатира дека во сите случаи од страна на полициските службеници 
биле употребени средства за врзување и во сите случаи употребата била оценета 
како оправдана од страна на командирот на полициската станица. 

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 Куманово.

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се опремат просториите во кои 
се врши испитување на лицата 
лишени од слобода или приведени 
и задржани лица со аудио или 
видео надзор.

Во Планот за јавни набавки за 2018 година 
на МВР предвидени се набавки за оваа 
намена (адаптирање и прилагодување на 
просториите за распит на лица лишени од 
слобода и задржани лица во Полициските 
станици).

Да се приспособи посебна 
просторија за распит и разговор со 
малолетни лица, согласно Законот 
за правда на детето.

Министерството за внатрешни работи 
во буџетот за претходните години, за 
одржување на објекти не располагаше со 
финансиски средства за реконструкција и 
санација на просториите за приведување и 
задржување во полициските станици.

Табела бр.5
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Куманово

Препораки Одговор по препорака

Просториите за задржување со 
квадратура од 10,26 m2,  да не се 
користат за задржување на повеќе од 2 
лица истовремено, додека просториите 
со квадратура од 6,7 m2 да се пренаменат 
за индивидуално задржување на лица;

Просториите за задржување се со 
квадратура од 10,26 m2. Во истите не 
се задржуваат повеќе од две лица, а 
во просторија со квадратура 6,7 m2  се 
задржува по едно лице и се постапува 
по препораката.

Да се води прецизно и детално 
евидентирање на часот и времетраењето 
на извршените разговори со задржаните 
лица во записникот на задржување.

Во записникот за задржување се води 
прецизно и детално евидентирање 
на часот и времетраењето на 
извршениот разговор и се постапува 
по препораката.

Табела бр.6

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ МАКЕДОНСКИ БРОД

На 11.04.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Македонски Брод.

 Полициската станица Македонски Брод е полициска станица од општа надлеж-

2.4
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ност при Секторот за внатрешни работи 
– Битола, со полициска канцеларија во 
селото Самоков. Месната надлежност 
за вршење на полициски работи го 
опфаќа подрачјето на општините 
Македонски Брод и Пласница.

Полициската станица Македонски 
Брод е сместена во зграда од тврда 
градба, која има подрумски простории, 
приземје и еден кат. Зградата е поде-
лена на два дела и тоа: на десен или 
т.н.„стар дел“ и лев или т.н.,„нов дел“.  

Од разговорот со командирот на Полициската станица беше добиена 
информација дека се спроведуваат редовни и континуирани обуки за вработените и 
тоа на најразлични тематски содржини. 

2.4.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Во Полициската станица нема посебен инспектор за малолетничка деликвенција, 
а разговорите со малолетниците се водат од страна на инспектори по општ 
криминалитет коишто претходно поминале обуки за постапување со малолетници. 

Националниот превентивен 
механизам беше информиран 
дека разговорите со малолетните 
лица инспекторите најчесто ги 
водат во просториите на Цен-
тарот за социјални работи или 
пак, во локалното училиште во 
Македонски Брод, а во исклу-
чителни ситуации и во рамките 
на Полициската станица, во прос-
ториите на инспекторите.

Националниот превентивен меха-
низам констатира дека Полициската 
станица Македонски Брод не располага 
со посебна просторија за разговор и 
распит на лица лишени од слобода, 
приведени и задржани лица.

Националниот превентивен меха-
низам констатира дека Полициската 
станица не располага со посебна прос-
торија за разговор со малолетни лица, 
ниту пак има посебна просторија за 
задржување на малолетници. 

На главниот влез на ПС Маке-
донски Брод нема обезбедено 
пристап за лицата со одредена 
физичка попреченост, но затоа 
пристапна рампа е поставена на 
задниот влез на станицата од 
каде што, исто така има пристап 
до сите внатрешни простории на 
Полициската станица.
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Во склоп на Полициската станица Македонски Брод има засебни тоалети за 
задржаните лица и за вработените службени лица. Тоалетот наменет за користење 
од страна на вработените службени лица се наоѓа на приземјето од Полициската 

Простории за задржување

Имено, од вкупно 4 простории чијашто првична намена била за задржување 
на лица, службените лица нѐ информираа дека само една просторија се користи 
за задржување на лица, една просторија со два кревета не се користи поради 
неисполнување на минимум предви-
дените стандарди за задржување, а 
другите 2 простории се пренаменети, 
една за чување на одземени пред-
мети, а една за складирање на 
архивски материјал.

Од извршениот премер на 
просторијата, НПМ констатира дека 
не се задоволени минимум предви-
дените меѓународни стандарди во 
однос на квадратурата, нема систем 
за затоплување, а на ѕидовите 
беа видливи и траги од влага. Во 
просторијата за задржување нема 
инсталирано систем за повикување 
или комуникација со службеникот за 
прифат или сменоводителот, ниту пак, 
има камери за видео надзор. 

Втората просторија, во која-што 
имаше 2 кревета се наоѓа непо-средно 
до просторијата за задржу-вање, од 
десна страна и според информациите 
на службените лица не се користи за 
задржување на лица бидејќи не ги 
исполнува предвидените услови. 

Сепак, со оглед на фактот што во истата на креветите имаше постелнина и беа 
истакнати поуки за правата на задржаните лица на внатрешниот ѕид, а на влезната 
врата од надворешната страна имаше поставено список за евидентирање на времето 
на извршена проверка, односно контрола од страна на службените лица, тимот на 
Националниот превентивен механанизам смета дека е можно оваа просторија, и 
покрај информациите на службените лица, сепак да се користи за задржување на 
лица.

Просториите за задржување 
се наоѓаат во подрумскиот дел 
на Полициската станица, а спо-
ред информациите добиени од 
службените лица само една 
од просториите се користи за 
индивидуално задржување на 
лица.

Истовремено, тимот на НПМ 
изразува загриженост и поради 
фактот што непосредно до прос-
торијата што се користи за 
задржување, од левата страна 
се наоѓа просторија којашто е 
пренаменета во магацин за чување 
на одземени предмети, каде што 
во моментот на посетата имаше 
разни опасни предмети: секири, 
лопати, мотики и др. коишто 
би можеле да се користат за 
евентуално заплашување на 
задржаните лица.
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2.4.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе 
јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, 
освен во канцеларијата на сменоводителот, се поставени и во канцеларијата на 
помошник командирот за ЈРМ и превенција, каде што, исто така, се водат разговори 
со овие лица, како и на повеќе видни места во ходниците на станицата. 

Сепак, поуки за правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните 
лица не беа забележани во канцелариите на инспекторите, каде што многу често се 
вршат разговорите со лицата осомничени дека сториле одредено казнено дело.

НПМ утврди дека граѓаните можат да упатат претставки и поплаки против 
постапувањето на полициските службеници директно до Секторот за внатрешни 
работи, преку посебното сандаче за таа намена поставено на влезот од Полициската 
станица.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, беше известен 
дека Полицискaта станица не располага со посебен буџет за храна за приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, иако согласно Стандардните 
оперативни процедури за постапување со задржани лица е предвидено дека на 
секое лице задржано повеќе од 6 часа му следува оброк. 

2.4.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Во Регистарот за дневни настани се препознава хронолошки след на настаните, 
а препознатлива е и нумеричка поврзаност на настаните со останатите регистри. 
Книгата се води уредно, сите рубрики се пополнети и не се користи коректурен лак.

Евидентираните настани во Регистарот за приведени лица соодветствуваат 
со настаните евидентирани во Регистарот за дневни настани. Во оваа книга беа 
констатирани пропусти и тоа во рубриката во која треба да се наведе часот на 
запознавање на приведеното лице со неговите права. 

Генерално, од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека, во основа евиденцијата се води читливо, 
јасно и уредно. Во книгите за евиденција кои се водат за последните две години, 

станица, додека пак, тоалетот наменет исклучиво за користење од страна на 
задржаните лица се наоѓа во подрумскиот дел, непосредно до просториите за 
задржување на лица.

Вратата од тоалетот за задржаните лица е скратена на начин да обезбеди 
контрола, а истовремено и приватност на задржаното лице.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

42

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 Македонски Брод.

Особено е за поздравување одговорот кој го доби Народниот правобранител 
– Национален превнетивен механизам од командирот на Полициската станица 
Македонски Брод, за кој е евидентен сериозниот пристап и служи како пример за 
квалитетен и сеопфатен одговор по дадени препораки во извештајот на Националниот 
превентивен механизам.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи и од командирот на ПС Македонски Брод.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит со лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година, 
нема издвоено финансиски средства за 
реконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се обезбедат средства за 
приспособување на просторија 
за задржување, која ќе ги 
исполнува минимум предвидените 
меѓународни стандарди за 
задржување на лица.

При изготвување на буџетот за 2018 
година Министерството за внатрешни 
работи ќе издвои средства за санација на 
просториите за приведување и задржување 
на лица во ПС Македонски Брод.

Табела бр.7

воопшто не се користи коректурен лак, а секоја грешка во евидентирањето се 
прецртува со црвено мастило, од што јасно може да се препознае дека станува збор 
за ненамерно направена грешка.

Тимот на НПМ препорачува да се усогласат вработените во начинот 
на водење на евиденциите, во смисла на евидентирање на приведените 
и задржаните лица и во Регистарот за приведени и во Регистерот за лица 
лишени од слобода и задржани лица, од причина што станува збор за 
два последователни настани и истите треба да бидат евидентирани во 
соодветни регистри.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Македонски Брод

Препораки Одговор по препорака

Да се врши поажурно и усогласено 
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;

На одржаниот работен состанок 
беа информирани сите полициски 
службеници кои извршуваат работни 
задачи во дежурната служба да имаат 
крајно сериозен пристап кон ажурно 
водење на работните и оперативните 
евиденции, а сменоводителите 
континуирано да вршат увид на 
евиденциите;

Магацинот за чување на одземени 
предмети да се премести во 
посоодветна просторија, која 
што нема да биде покрај или во 
непосредна близина на просториите 
за задржување;

Дислоцирани се сите одземени предмети 
кои се чуваа во просторијата која се наоѓа 
веднаш до просторијата за задржување на 
лица, освен предметите кои претставуваат 
службен материјал во хартиена форма 
и не претставуваат никаква опасност за 
задржаните лица;

Табела бр.8
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ЗА 
ГРАНИЧЕН НАДЗОР СОПОТ

На 05.05.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица за граничен надзор Сопот.

Полициската станица за граничен надзор Сопот е во состав на Регионалниот 
центар за гранични работи – Север и има надлежност да врши граничен надзор, што 
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 заобиколување, односно избегнување на 
граничните проверки“. Вршењето на граничен надзор, исто така, 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 објекти од тврда градба. 
Просториите се релативно добро 
одржувани, но сепак евидентно беше 
дека инвентарот е стар и дотраен.

Согласно Решението за опреде-
лување на полициски станици за 
задржување на лица, оваа Поли-
циска станица 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.

Од разговорот со помошник 
командирот на Полициската станица, 
беше добиена информација дека се 

2.5

Во таа смисла, НПМ конста-
тира дека моменталниот број 
на ангажиран полициски кадар е 
недоволен за да може соодветно 
да се справи со проблемите и 
предизвиците што ги носи ваков 
вид на криза.

Службениот влез на Полицис-
ката станица за граничен надзор 
Сопот е во централниот објект 
и истиот нема пристапна рампа, 
со што би им се овозможил 
непречен пристап на лицата со 
одредена физичка попреченост.
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спроведуваат редовни и контину-ирани обуки за вработените и тоа за најразлични 
тематски содржини, од кои голем дел од нив се однесуваат на ефикасно справување 
и борба против криумчарење на мигранти и илегална миграција.  

Актуелните случувања со мигрантската/бегалската криза налагаат потреба од 
постојан и засилен надзор на граничната линија помеѓу граничните премини, особено 
во делот на граничниот појас, односно граничен надзор што е под надлежност на 
оваа Полициска станица (населеното место Лојане и околината).

2.5.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Во Полициската станица за граничен надзор Сопот нема адаптирано посебна 
просторија за распит и разговор со лица лишени од слобода, приведени или повикани 
лица.

Разговорите со овие лица најчесто се водат во службените канцеларии 
на полициските службеници, како и во просторијата наменета за состаноци и 
спроведување на развод.

Полициската станица за граничен надзор Сопот не располага ниту со посебна 
просторија за разговор со малолетни лица, како што е предвидено во Законот за 
правда на децата. 

Тимот на НПМ изврши увид во 
просторијата во којашто е сместен компју-
терскиот систем (видео надзорот), кој 
од крајот на јули 2017 година не е во 
функција. Истовремено бевме известени 
дека возилото со термален видео надзор 
на граничната линија е во дефект подолг 
временски период, поради што за ваквите 
состојби е изготвена системска информација 
до Министерство за внатрешни работи, но 
се уште по истата не е постапено.

Простории за задржување

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, поради што и не располага со посебни простории за 
задржување на лица.

Националниот превенти-
вен механизам изразува сери-
озна загриженост, поради 
фактот што се уште не се 
обезбедени средства за сана-
ција на комплетниот видео 
надзор, кој е од исклучителна 
важност за детектирање 
на илегалните миграциски 
текови долж границата.
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Иако тимот на НПМ е запознаен дека во оваа Полициска станица нема класични 
простории за задржување на лица, сепак Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам посветува особено внимание при мониторирањето дали во 
овие полициски станици за граничен надзор и контрола навистина не се задржуваат 
лица во несоодветни простории.

Санитарен јазол

 Ова неспорно упатува на потребата 
од посебни тоалети за лицата лишени од 
слобода и странките, кои ќе бидат уредени 
согласно безбедносните принципи за заш-
тита на оваа категорија на лица. 

Во ПС Сопот има само 
еден тоалет, кој го користат 
службените лица и лицата 
лишени од слобода/приведени 
лица. 

2.5.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Со оглед дека најголемиот број на приведени и лица лишени од слобода се 
бегалци/мигранти од бегалската криза кои циркулираат од Србија кон Македонија и 
од Македонија кон Србија, Националниот превентивен механизам беше информиран 
дека комуникацијата со овие лица се врши со помош на преведувач, кој, кога има 
за тоа потреба се ангажира од Прифатниот транзитен центар Табановце. При тоа, 
истакнаа дека до сега немале проблем во комуникацијата со овие лица.

Националниот превентивен механизам констатира дека постер на кој се 
истакнати правата на приведените лица на три јазици, е поставен во ходникот и во 
дел од службените канцеларии во Полициската станица.

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. 

Во случаите кога полициските службеници од ПС Сопот ќе откријат нерегуларни 
мигранти, прво го известуваат Дежурниот оперативен центар на Регионален центар 
– Север и Црвениот крст, доколку меѓу лицата има такви на кои им е неопходна 
медицинска помош. Доколку лицата имаат желба да продолжат за Грција, полициските 
службеници преку понатамошно упатување им асистираат враќање во Грција. 

Во спротивно, полициските службеници го известуваат Заедничкиот контакт 
центар во ТЦ Табановце и ги враќаат лицата во Р. Србија. Доколку лицата се 
откриени како патуваат со криумчари на мигранти, тогаш се известува Секторот за 
гранични работи и миграции и мигрантите се упатуваат и понатаму се задржуваат во 
Прифатниот центар за странци во Скопје.
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2.5.3. Детектирани состојби во делот на 
граничниот појас што е под надлежност 
за вршење на граничен надзор на оваа 
Полициска станица 

Тимот на Националниот превентивен механизам изврши обиколка во делот на 
граничниот појас што е под надлежност за вршење на граничен надзор на Полициска 
станица Сопот и оствари разговори со припадници на меѓународните организации 
и невладниот сектор што се постојано присутни на овој терен, со дел од локалното 
население во населеното место Лојане, како и со дел од затекнатите мигранти кои 
слободно транзитираа низ територијата на Република Македонија, во делот на 
пограничниот појас со Р. Србија.

Имено, информациите што ги добива Народниот правобранител-Национален 
превентивен механизам директно упатуваат дека затворањето на границите доведе 
до нагло зголемување на активностите на криумчарските криминални групи и на 
илегалната миграција низ територијата на Република Македонија, заедно со сите 
безбедносни ризици што ги носи истата, по животот и безбедноста на мигрантите и 
бегалците. 

Во оваа смисла, добиени се 
голем број на поплаки и информации 
за случени инциденти во коишто 
мигрантите/бегалците коишто тран-
зитирале низ територијата на Репуб-
лика Македонија биле предмет на 
најзразлични злоупотреби, уцени и 
закани од страна на разни криумчарски 
криминални банди и токму во места 
што се наоѓаат во делот на граничниот 
појас, што е под надлежност за вршење 
на граничен надзор на оваа Полициска 
станица.

Националниот превентивен механизам беше информиран дека имало случаи 
каде што мигрантите/бегалците коишто не биле во можност да ја доплатат цената за 
нивниот транспорт од страна на криумчарските групи, биле  притворани во приватни 
куќи и објекти во близина на границата и биле принудувани да пружаат сексуални 
услуги, да пренесуваат ранци преку граничната линија без да знаат што навистина 

Во однос на малолетните лица – странци без придружба, Националниот 
превентивен механизам констатира дека се постапува согласно Стандардните 
оперативни процедури за постапување со непридружувани деца – странци, односно 
по нивното идентификување се носат во ПТЦ „Табановце“, каде што потоа им се 
назначува старател.

Овие околности упатуваат 
на координираност помеѓу вода-
чите на криминалните групи и 
полицијата, поради што е неоп-
ходно да се посвети поголемо 
внимание и целосно да се истражи 
постоењето на какви било евен-
туални врски на припадници од 
Министерството за внатрешни 
работи со одредени криминални 
- криумчарски групи.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

48

пренесуваат, или пак, тие самите да бидат водачи на мигранти/бегалци и да ги 
пренесуваат преку целата територија на државата (од Гевгелија до Куманово).

Особено загрижуваат информациите за тоа дека криминалните групи имаат 
постојано информации за движењето на полицијата, со оглед дека во повеќе случаи 
бегалците/мигрантите што биле притворани и држени во разни куќи и објекти во 
близина на границата пред проверките на полицијата биле изнесувани надвор и 
носени во околните шуми, а непосредно по извршените проверки повторно биле 
враќани и задржувани. 

2.5.4. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од увидот во Евиденцијата за дневни настани, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека истата се води уредно и хронолошки, а 
препознатлива е и нумеричка поврзаност со останатите регистри.

Најголемиот број на случаи заведени во оваа евиденција се однесуваат на 
спречени обиди за илегално преминување на државната граница. Имено, само во 
текот на месец април 2017 се евидентирани над 90 вакви случаи. 

Евиденцијата на обидите за илегално преминување на државната граница, 
покрај во Евиденцијата за дневни настани, се води и електронски во соодветно 
структуирани табели.

Од извршениот увид во 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 до сега не 
се поднесени претставки против полициски службеници од оваа Полициска станица, 
а последен пат биле употребени средства за присилба (средства за врзување) во 
2015 година.

Народниот правобранител – 
Национален превентивен механизам 
спроведе и вонредна посета на 
Полициската станица за граничен 
надзор Сопот, со цел добивање на 
дополнителни информации во однос 
на спроведената депортација на 
бегалци/мигранти во Прифатниот 
транзитен центар Табановце на 
16.07.2017 година и увид во цело-
купната документација.

Тимот на НПМ изврши увид во 
евиденциите на ПС Сопот каде овие лица биле пренесени, а потоа, во период од 8:30 
до 11:30 часот, транспортирани од ПС Сопот до ПТЦ Гевгелија. Увид беше извршен 
во Книгата за дневни настани, Книгата за евиденција на употреба на средства за 

Ако се има предвид зголемиот 
обем на обиди за илегално пре-
минување на државната граница, 
а со тоа и прекуграничниот крими-
нал, останува отворено праша-
њето дали навистина во послед-
ните две години воопшто не се 
употребени средства за присилба, 
или пак, употребата на вакви сред-
ства не се заведува.
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присилба, како и во Книгата за евиденција на приведени лица.
Од извршениот увид во евиденциите на ПС Сопот, НПМ констатира дека, 

депортираните 13 бегалци се евидентирани само во Книгата за дневни настани, но не 
и во книгите за евидентирање на употреба на средства за присилба и за приведени 
лица, и покрај фактот што лицата биле приведени во Полициската станица, а при 
акцијата биле употребени и палки и лисици.

НПМ препорачува доследно водење на книгите за евиденција, од причина што 
евиденцијата треба да ја изрази фактичката состојба, а не да даде „лажна слика“ за 
извршените дејствија и настани.

2.5.5. 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 за граничен 
надзор Сопот.

 Во оваа смисла, ова се одговорите кои Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам ги доби од Министерството за внатрешни работи и од 
командирот на Полициската станица за граничен надзор Сопот.

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Во Полициската станица за 
граничен надзор Сопот да се 
вработи дополнителен кадар, 
согласно потребите на полициската 
станица за непречено и ефикасно 
вршење на граничен надзор;

Ќе бидат преземени потребните 
активности за отстранување на утврдениот 
недостаток, односно пополнување на 
работните места, согласно постоечката 
систематизација на Министерството, а со 
цел реализирање на препораката.

Да се приспособат посебни тоалети 
за приведените и лицата лишени 
од слобода, кои ќе бидат уредени 
согласно безбедносните принципи 
за заштита на оваа категорија на 
лица.

Од страна на Министерството за 
внатрешни работи ќе бидат преземени сите 
потребни активности, со цел отстранување 
на утврдениот недостаток во препораката.

Табела бр.9
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Преглед 
на дадени препораки до ПС за граничен надзор Сопот

Препораки Одговор по препорака

Да се посвети поголемо внимание и 
целосно да се истражи постоењето 
на какви било евентуални врски на 
полициските службеници од оваа 
Полициска станица со одредени 
криминални - криумчарски групи;

Досега не сме имале случај на 
инволвираност на поединци - полициски 
службеници, во врски со нелегални 
активности на лица инволвирани во 
кривични дела криумчарење.

На влезот на ПС Сопот да се изгради 
пристапна рампа за лица со одредена 
физичка попреченост, со што на овие 
лица ќе им се овозможи непречен 
пристап до Полициската станица.

Нема пристапна рампа за лица со 
физичка попреченост.

Да се евидентираат сите случаи на 
употреба на средства за присилба и 
да се даде навремена оцена за нивната 
оправданост.

Во текот на претходниот период не сме 
имале случаи на употреба на средства 
за присилба. По вашата работна посета 
имаме еден случај на употреба на средства 
за присилба, а се работи за случај од 
16.07.2017 г., кога од страна на наш 
полициски службеник беа употребени 
средства за присилба – лисици за 
врзување, кон две лица мигранти кои се 
однесуваа агресивно и недолично во ПТЦ 
Табановце.

Табела бр.10
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ БИТОЛА

На 19.07.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Битола.

 Полициската станица Битола е Полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи – Битола, а месната надлежност за вршење на 
полициските работи го опфаќа подрачјето на општините Битола, Новаци и Могила.

Полициската станица функци-
онира со полициски одделенија во 
Новаци и во Велушина и со патролен 
реон во Могила, на подрачје на 
приближно 422 км2, со популација од 
околу 75 000 жители.

Полициската станица Битола е 
сместена во зграда од тврда градба која 
има подрумски простории, приземје 
и 2 ката. Во оваа зграда се наоѓаат 

и канцелариите на Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај и на 
Секторот за внатрешни работи Битола. 

Од разговорот со командирот на Полициската станица, беше добиена инфор-
мација дека се спроведуваат обуки за вработените и тоа за најразлични тематски 
содржини, но дека се потребни почести обуки во однос на измените на законската 
регулатива.

2.6

На влезот на Полициската 
станица Битола има пристапна 
рампа за лица со одредена физич-
кa попреченост, со што на овие 
лица им е достапен и овозможен 
непречен пристап до дежурната 
служба и службените канцеларии 
во Полициската станица Битола.
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2.6.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Ова дополнително ќе придонесе и во насока на заштита на полициските 
службеници од лажни обвинувања за наводни акти на тортура, односно принуда, 
малтретирање или други форми на заплашување и вршење притисок врз приведените 
или лицата лишени од слобода.

Полициската станица не располага со посебни простории за распит 
и разговор, а разговорите и испитувањата на повиканите, приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, покрај во 
канцела-ријата на сменоводителот, се вршат и во канцелариите на 
инспекторите од крим полицијата.

Полициската станица не располага со посебна просторија за евенту-
ално задржување на малолетни лица, меѓутоа од извршениот увид 
во материјалните услови, на приземниот дел од оваа зграда постои 
просторија за малолетници во која се вршат разговори и прифат на 
малолетни лица. 

Националниот превентивен механизам констатира дека во ниту 
една од просториите во коишто се вршат разговори со приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица нема инсталирано 
систем за аудио/видео мониторинг.

Простории за задржување

При извршениот увид во просториите за задржување, Националниот превентивен 
механизам констатира дека истите се уредни и чисти со варосани ѕидови, и во секоја 
од нив имаше кревет, опремен со душек, постелнина, ќебе и перница, а исто така со 
донација се обезбедени и масичка со столче, коишто се прицврстени за подот. 

Од измерениот премер во просториите за 
задржување, тимот на НПМ констатира дека 
трите простории ги задоволуваат минимум 
предвидените меѓународни стандарди за задржу-
вање на лица и имаат површина поголема од 
6m2, со што е задоволен посакуваниот минимум 
стандард од 4m2 по лице.

Во поглед на дневното осветлување, во 
просториите има доволен проток на дневна 
светлина, а има поставено и функционално 

Полициската стани-
ца Битола располага со 
3 колективни простории 
за задржување на ли-
ца кои се наоѓаат во 
подрумскиот дел и во 
секоја од нив може да се 
задржат истовремено 
до две лица.
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дополнително (вештачко) осветлување кое се користи по потреба во вечерните 
часови. Во објектот нема инсталирано посебен централен систем за греење и 
разладување, поради што се поставува прашањето како се затоплуваат овие 
простории во текот на зимскиот период кога надворешните температури се многу 
ниски.

Од увидот во просториите за задржување, тимот на НПМ утврди дека во истите 
има функционален систем за повикување, преку кој задржаните лица ќе можат 
да го алармираат сменоводителот во случаите кога имаат некаква потреба или 
барање. Сепак, недостасува видео надзор, преку кој, како што истакнаа и самите 
сменоводители би имале можност за полесно спроведување на надзорот врз 
задржаните лица.

Санитарен јазол

 Во склоп на Полициската станица Битола, тимот на НПМ констатира дека 
постојат засебни тоалети за задржаните лица и за вработените службени лица во 
ПС Битола. 

Во состав на објектот и просториите за задржување на лица лишени од слобода 
има посебен санитарен јазол за задржаните лица кој е стар и нереновиран, и во 
истиот тимот на НПМ не забележа никакви средства за одржување на хигиената.

2.6.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе 
јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, 
се поставени на видно место на повеќе локации во Полициската станица. Имено, 
вакви постери се поставени на самиот влез на Полициската станица, пред дежурната 
канцеларија, како и во канцеларијата на сменоводителите.

Покрај постери со правата на приведените, лицата лишени од слобода и 
задржаните лица, тимот на Националниот превентивен механизам забележа дека на 
видно место во повеќе простории беше поставен Кодексот за полициска етика, како 
и поуки за правата на жртвите на кривични дела.

Полициските службеници истакнаа дека се задоволни од соработката со 
Центарот за социјална работа со којшто имаат одлична комуникација, а на увид 
на Националниот превентивен механизам беше приложена и листата на дежурни 
адвокати, од која се повикува бранител за лицата кои ќе побараат да го искористат 
своето законско право.

Тимот на Националниот превентивен механизам, беше известен дека 
Полициската станица не располага со посебен буџет за храна за приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, согласно Стандардните 
оперативни процедури за постапување со задржани лица во кои е предвидено дека 
на секое лице задржано повеќе од 6 часа му следува оброк, така што на лицата 
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2.6.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од извршениот увид во Регистарот за дневни настани, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека истиот се води уредно, односно постои 
хронологија во заведување на настаните, како и соодветност на податоците со 
другите регистри.

Како добра пракса, тимот на НПМ ги нотира и случаите во кои грешката при 
евидентирање се прецртува со потпис од лицето кое ја направило и во ниту еден 
случај не се користи коректурен лак, согласно препораката од Националниот 
превентивен механизам и при претходно спроведената посета.

Сепак, од извршениот увид во Регистарот за приведени лица и Регистарот за 
лица лишени од слобода и задржани лица, НПМ констатира дека не се пополнети 
сите предвидени графи и недостасува поажурно и усогласено евидентирање на 
податоците и настаните во регистрите и поединечните досиеја.

Во едно од неколкуте досиеја во кои Националниот превентивен механизам 
изврши увид, стануваше збор за задржано лице странски државјанин, при што во 
досието имаше и изјава/разговор со задржаното лице преку овластен преведувач 
и потпис од ангажираниот преведувач. За истиот било соодветно информирано и 
Министерството за надворешни работи и била испочитувана целата процедура во 
постапување со странски државјанин.

НПМ утврди дека во случај кога едно задржано лице изразило потреба од 
лекар, била повикана брза помош поради видлива состојба на алкохолизираност 
и во записникот за задржување на лица била евидентирана истата. Во состав на 
предметот на задржаното лице за укажаната лекарска помош има службена белешка 
за повикување и укажување на лекарска помош, за што НПМ смета дека е позитивно 
и треба да се користи како добра практика.

2.6.4. 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 Битола.

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

лишени од слобода и задржаните лица овој оброк најчесто им се обезбедува од 
нивни средства или од средства на полициските службеници.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно 
приспособи посебна просторија за 
распит на лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година 
нема издвоено финансиски средства за 
реконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитување на лицата лишени од 
слобода со аудио или видео надзор;

Во Планот за Јавни набавки за 2018 година 
на МВР предвидени се набавки за оваа 
намена (адаптирање и прилагодување на 
просториите за распит на лица лишени 
од слобода и задржување во полициската 
станици).

Да се приспособи посебна 
просторија за задржување на 
малолетни лица, согласно Законот 
за правда на децата.

На конкретната препорака тимот на 
Националниот превентивен механизам 
не доби конкретен одговор од 
Министерството за внатрешни работи.

Табела бр.11

Преглед 
на дадени препораки до ПС Битола

Препораки Одговор по препорака

До комплетно реновирање на 
тоалетот наменет за задржаните лица 
да се спроведува редовно чистење и 
одржување на истиот со средства за 
одржување на хигиена;

Преземени се мерки за редовно 
одржување на тоалетот во просториите 
за задржување.

Да се води поажурно и усогласено 
евидентирање на податоците 
и настаните во регистрите и 
поединечните досиеја.

Преземени се мерки за надминување на 
констатираната состојба и водењето на 
евиденциите редовно се контролира, со 
цел ажурно и усогласено евидентирање 
на податоците и настаните.

Табела бр.12
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ВАЛАНДОВО

На 26.07.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Валандово.

 Полициската станица Валандово е полициска станица од општа надлежност 
при Секторот за внатрешни работи – Струмица (СВР-Струмица). Месната надлежност 
за вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на општината Валандово на 
површина од 332 км2.

Полициската станица Валандово е сместена во стара зграда од тврда градба 
и се наоѓа во центарот на градот Валандово 
и истата според информација добиена од 
помошник командирот е реновирана 2001 
година.

Од разговорот со помошник командирот 
на Полициската станица, беше добиена инфор-
мација дека во СВР Струмица се спроведуваат 
редовни и континуирани обуки на кои присус-
твуваат и вработените од полициската станица 
Валандово и тоа на најразлични тематски 
содржини. 

2.7

На влезот на Полицис-
ката станица Валандово 
нема пристапна рампа 
за лицата со физичка 
попреченост, со што им 
е отежнат и практично 
оневозможен пристапот 
до внатрешните служ-
бени простории во поли-
циската станица. 
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2.7.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Од разговорот со сменоводителот, тимот на НПМ беше запознаен дека 
до моментот на посетата немале случај на задржување на малолетни лица во 
просториите за задржување, туку во исклучителни ситуации кога има потреба 
од краткотраен разговор, малолетниците се сместуваат во една од службените 
простории со постојано присуство на службено лице и со нив се разговара исклучиво 
во присуство на родител и социјален работник.

Националниот превентивен механизам констатира дека Поли-
циската станица Валандово не располага со посебна просторија за 
разговор и распит на лица лишени од слобода, приведени и задржани 
лица.

Во ПС Валандово нема посебна просторија за разговор со малолетни 
лица, просторија за распит, ниту пак, просторија за идентификација, па 
така разговорите со повиканите или лица лишени од слобода се вршат 
во службените канцеларии или во просторијата на сменоводителот. 

Простории за задржување

Просториите за задржување 
се во катастрофална состојба 
и не ги исполнуваат минимум 
предвидените меѓуна-родни 
стандарди за задржување на 
лица. Покрај тоа што не ги 
исполнуваат просторно пред-
видените стандарди, истите 
се со лошо дневно и вештачко 
осветлување, руинирани, со 
голем процент на влага и 
нефункционален систем на 
затоплување.

Затекнатата состојба во 
двете простории за задржување 
на лица, сериозно придонесува 
за зголемување на ризикот од 
тортура и друг вид на нечовечко 
и нехумано постапување кон 

ПС Валандово располага со две прос-
тории за задржување на лица и истите 
се наоѓаат во подрумскиот дел на Поли-
циската станица. Едната просторија 
е за индивидуално задржување, додека 
пак, во втората просторија има 2 
кревета и може да се задржат две лица 
истовремено.

Особено загрижува негативната 
пракса на задржување на лица во 
ПС Валандово, кои се префрлени од 
ПС Гевгелија поради недостаток на 
сменоводители, иако просториите за 
задржување во ПС Гевгелија ги испол-
нуваат предвидените меѓународни 
стандарди за задржување на лица.
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задржаните лица и претставува директно погазување на човеч-кото достоинство.
Националниот превентивен механизам препорачува да не се користат 

просториите за задржување во ПС Валандово и истите итно да се запечатат 
се до нивно реновирање и приспособување согласно предвидените 
стандарди, а во овој период задржаните лица да се спроведуваат до 
најблиската полициска станица која ги исполнува условите за задржување.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Валандово има заеднички тоалет кој се користи 
од службените лица, странките, како и од лицата лишени од слобода и задржаните 
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.

2.7.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе 
јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, 
освен што беа забележани во канцеларијата на сменоводителот, се поставени и 
во канцеларијата на помошник командирот за јавен ред и мир и превенција, каде 
што, исто така, се водат разговори со овие лица, како и на повеќе видни места во 
ходниците на станицата.

Во таа насока, полициските службеници истакнаа дека се задоволни од 
соработката со Центарот за социјална работа со којшто имаат одлична комуникација, 
а на увид на Националниот превентивен механизам беше приложена и листата на 
дежурни адвокати, од која се повикува бранител за лицата кои ќе побараат да го 
искористат своето законско право.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, беше известен 
дека Полициската станица располага со посебен буџет за храна (500,00 денари) 
за приведените, односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, согласно 
Стандардните оперативни процедури за постапување со задржани лица во кои е 
предвидено дека на секое лица задржано повеќе од 6 часа му следува оброк. 

2.7.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од увидот во Регистарот за дневни настани може да се констатира дека 
евиденцијата се води хронолошки, читко и јасно, сите рубрики во книгата се 
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пополнети и не е искористен коректурен лак. Во периодот на тековната година, до 
денот на посетата беа евидентирани 1650 настани. 

При проверката на нумеричката поврзаност на евидентираните настани во 
оваа книга со останатите регистри, се препознава усогласеност и хронолошки след 
на настаните. Ваквиот пристап кон евидентирање на дневните настани води кон 
заклучокот дека евиденцијата за дневни настани се води уредно и навремено.

Генерално, од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот превен-
тивен механизам констатира дека во основа евиденцијата се води читко, јасно и 
уредно. Во книгите за евиденција кои се водат за последните три години, воопшто не 
се користи коректор и се препознава хронолошки след на евидентираните настани.

Исто така, и од извршениот увид во неколкуте, по случаен избор одвоени 
индивидуални досиеја на лица по кој било основ евидентирани во Полициската 
станица, НПМ тимот констатираше дека документацијата се води уредно и внимателно 
и навремено се изготвуваат документите за секој настан во текот на траењето на 
причините за престојот на лицето во Полициската станица.

2.7.4. 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 Валандово.

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи и од Командирот на ПС Валандово. 

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит на лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица Валандово;

Во својот буџет Министерството за 
внатрешни работи за одржување на 
објекти не располага со финансиски 
средства за санација и реконструкција на 
просториите во полициската станица.

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитувања на лицата лишени од 
слобода со аудио или видео надзор;

Во својот буџет Министерството за 
внатрешни работи за одржување на 
објекти не располага со финансиски 
средства за санација и реконструкција на 
просториите во полициската станица.

Табела бр.13
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

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

На конкретната препорака тимот на 
Националниот превентивен механизам 
не доби одговор од Министерството за 
внатрешни работи.

Да запре праксата да се префрлаат 
лица за задржување од ПС 
Гевгелија во ПС Валандово, со 
оглед на фактот што ПС Гевгелија 
има простории кои исполнуваат 
минимум предвидени меѓународни 
стандарди за задржување лица, 
а во ПС Валандово истите се 
несоодветни за таа намена.

Во ПС ОН Валандово не се врши 
задржување на лица по било кој основ.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Валандово

Препораки Одговор по препорака

На влезот на Полициската станица 
Валандово да се изгради и адаптира 
пристапна рампа за лицата со 
физичка попреченост, како би немале 
непречен пристап до внатрешните 
простории на Полициската станица.

На конкретната препорака тимот на 
Националниот превентивен механизам 
не доби одговор од Министерството за 
внатрешни работи.

Постоечките простории да не се 
користат за задржување, се до нивно 
реновирање или приспособување, 
како би ги исполниле минимум 
предвидените меѓународни стандарди 
за задржување на лица.

Во ПС ОН Валандово не се врши 
задржување на лица по било кој основ. 
Задржувањето на лица се врши во 
СВР Струмица. До Оддел за заеднички 
работи при СВР Струмица е доставено 
барање за итно преземање на потребни 
активности за оспособување на 
просториите за задржување  на лица.

Табела бр.14
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ СВЕТИ НИКОЛЕ

На 27.07.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Свети Николе.

ПС Свети Николе е полициска станица од општа надлежност при Секторот 
за внатрешни работи – Штип, и нејзината месната надлежност за вршење на 
полициските работи го опфаќа подрачјето на општините Свети Николе и Лозово.

Полициската станица е сместена во стара зграда од тврда градба, која има 
подрумски простории, приземје 
и еден кат. Во истата зграда е 
сместена и подрачната единица на 
Министерството за одбрана. 

Од разговорот со командирот на 
Полициската станица, беше добиена 
информација дека се спроведуваат 
редовни и континуирани обуки за 
вработените и тоа за најразлични 
тематски содржини.  

2.8

На службениот влез на ПС 
Свети Николе нема поставено 
пристапна рампа за лицата со 
физичка попреченост, но ваква 
рампа е поставена на влезот кој 
води до управната служба, од каде 
пак, има пристап и до остaнатите 
внатрешни канцеларии во поли-
циската станица.

2.8.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Полициската станица не располага со посебни простории за распит, 
а разговорите и испитувањата на повиканите, приведените, односно 
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лицата лишени од слобода и задржаните лица, покрај во канцеларијата на 
сменоводителот, се вршат и во канцелариите на инспекторите од крим 
поли-цијата.

Полициската станица не располага ниту со посебна просторија за 
разговор со малолетни лица, како што е предвидено во Законот за правдата 
за децата, а во оваа смисла како добро воспоставена пракса може да се 
наведе фактот што се избегнува повикување, односно приведување на 
малолетници во Полициската станица и најчесто разговорите со децата 
се вршат во локалниот Центар за социјални работи.

Од разговорот со сменоводителот, тимот на НПМ беше запознаен дека 
до моментот на посетата немале случај на задржување на малолетни лица во 
просториите за задржување, туку во исклучителни ситуации кога има потреба 
од краткотраен разговор, малолетниците се сместуваат во една од службените 
простории со постојано присуство на службено лице и со нив се разговара исклучиво 
во присуство на родител и социјален работник.

Простории за задржување
ПС Свети Николе располага со три прос-

тории за задржување на лица и истите се 
наоѓаат во подрумскиот дел на Полициската 
станица.

Сите простории се наменети за индиви-
дуални задржувања (со по еден кревет во 
просторија) и во нив нема инсталирано видео 
надзор, а комуникацијата на задржаните лица 
со одговорниот полициски службеник (смено-
водител) се врши преку функционален систем 
за повикување.

Во однос на затоплувањето на просто-
риите, НПМ утврди дека нема никакви 
грејни тела, со што е сериозно доведено 
во прашање затоп-лувањето во текот на зимскиот период, а беше забележано и 
огромно количество влага по ѕидовите (измерени над 60% R.H. вредност). 

Како дополнителна заштита и мерка на безбедност, во ПС Свети Николе се 
спроведува и непосреден надзор над задржаните лица, што се заведува и евидентира 
во посебен контролен лист, се со цел навремено и превентивно да се дејствува кога 
тоа го бара итноста на постапувањето.

Просториите не ги задоволуваат стандардите кои се однесуваат на дневна и 
дополнителна светлина, од причина што во нив има исклучително слаб проток на 
дневна светлина, поради металните прозорци со отвори со мала димензија, а и  
поради фактот што нема вештачко (дополнително) осветлување, туку истото доаѓа 
од ходникот преку отворот над вратата.

Од извршениот премер 
во просториите, тимот на 
НПМ констатира дека прос-
ториите за задржување 
не ги задоволуваат пред-
видените минимум меѓу-
народни стандарди за 
задржување на лица. Две 
од просториите се со повр-
шина од 4м2, а третата 
просторија е нешто поголе-
ма и е со површина од 4,83м2.
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Сепак, она што загрижува е 
фактот дека санитарниот јазол е 
отворен (не е заштитен со врата, 
завеса...) и задржаните лица се 
изложени на директен поглед од 
страна на униформираните поли-
циски службеници, со што се повре-
дува правото на приватност и ин-
тимност на задржаните лица. 

Санитарен јазол

Во состав на објектот и прос-
ториите за задржување на лица 
лишени од слобода има посебен 
санитарен јазол за задржаните лица 
кој е стар и нереновиран, и во истиот 
тимот на НПМ не забележа никакви 
средства за одржување на хигиената.-

2.8.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе 
јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, 
освен што беа забележани во канцеларијата на сменоводителот, се поставени и 
во канцеларијата на помошник командирот за јавен ред и мир и превенција, каде 
што, исто така, се водат разговори со овие лица, како и на повеќе видни места во 
ходниците на станицата.

Покрај постери со правата на приведените, лицата лишени од слобода и 
задржаните лица, тимот на Националниот превентивен механизам забележа дека на 
видно место во повеќе простории беше поставен Кодексот за полициска етика, како 
и поуки за правата на жртвите на кривични дела, а на влезот на станицата беше 
поставен и постер со информации за барателите на азил на англиски јазик.

Од разговорот со сменоводителот на Полициската станица, Националниот 
превентивен механизам беше информиран дека лицата секогаш и веднаш се 
запознаваат со причините за нивното лишување од слобода и со нивните права, на 
јазикот што го разбираат.

Имено, приведените, лицата лише-
ни од слобода и задржаните лица во 
Полициската станица се запознаваат за 
правото да повикаат бранител, да известат 
трето лице за нивното при-ведување, 
односно лишување од слобода или 
задржување, како и за правото да побараат 
лекарска помош, за што се пополнуваат и 
соодветните обрасци.

Полициските службеници истакнаа 
дека се задоволни од соработката со Центарот за социјална работа со којшто имаат 

Тимот на Националниот 
превентивен констатира 
дека во просториите во кои-
што се врши испитување 
на приведените, односно 
лицата лишени од слобода 
и задржаните лица нема 
инсталирано систем за 
аудио/видео мониторниг.
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2.8.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од извршениот увид во Регистарот за 
дневни настани, тимот на Националниот пре-
вентивем механизам констатира дека истиот 
се води уредно, односно постои хронологија во 
заведување на настаните, како и соодветност 
на податоците со другите регистри.

Од увидот во Регистарот може да се 
констатира дека истиот се води редовно, јасно 
и читко. Рекапитулар се води уредно и јасно 
за секои три месеци. Регистарот е предмет на 
редовна контрола и од страна на службените 

лица, коишто ги проверуваат податоците и ја потврдуваат нивната точност и 
навременост со својот личен потпис.

Во оваа насока, Националниот превентивен механизам препорачува 
поголема внимателност при внесување на податоците во соодветните 
рубрики, во секоја од книгите за евиденција.

одлична комуникација, а на увид на Националниот превентивен механизам беше 
приложена и листата на дежурни адвокати, од која се повикува бранител за лицата 
кои ќе побараат да го искористат своето законско право.

Во оваа смисла, а со цел превенирање на тортура или друго несоодветно 
постапување со приведените или лицата лишени од слобода за време 
на испитувањето, Националниот превентивен механизам препорачува 
просториите во коишто се врши испитување на овие лица да се опремат со 
средства за аудио или видео надзор.

Тимот на НПМ, исто така, беше известен дека Полициската станица располага 
со посебен буџет за храна (1 000, денари) за приведените, односно лицата лишени 
од слобода и задржаните лица, согласно Стандардните оперативни процедури за 
постапување со задржани лица во кои е предвидено дека на секое лица задржано 
повеќе од 6 часа му следува оброк. 

Тимот на НПМ од увидот 
во оваа книга на настани 
констатираше пропусти во 
наведувањето на часот кога 
лицата се лишени од слобода, 
што наведува на евентуална 
намера за прикривање на 
точното време во кое лицето 
е лишено од слобода. 

2.8.4. 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 Свети Николе.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит со лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година 
нема издвоено финансиски средства за 
раконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се обезбедат средства за 
приспособување и реновирање 
на просториите за задржување, 
кои ќе ги исполнуваат минимум 
предвидените меѓународни 
стандарди за задржување на лица.

При изготвување на буџетот за 2018 
МВР ќе издвои средства за санација на 
просториите за приведување и задржување 
на лица во ПС од ОН Свети Николе.

Табела бр.15

Преглед 
на дадени препораки до ПС Свети Николе

Препораки Одговор по препорака

Санитарниот јазол кој се наоѓа 
непосредно до просториите за 
задржување да се издвои физички од 
останатиот дел од просторијата (со 
поставување на посебна врата или пак 
пластифицирана прекривка).

Пред Одделението за заеднички 
работи при СВР Штип иницирана 
е постапка за јавна набавка и 
монтирање на ПВЦ врата на 
санитарниот јазол.

Да се заштитат и соодветно евидентираат 
и нумерираат сомнителните предмети 
(копачи и лопати) кои се наоѓаат во 
просторијата за одземени  предмети, 
непосредно до просториите за 
задржување на лица.

Од просторот низ кој се поминува 
кон просториите за задржување на 
лица се отстранети предмети кои 
би можело да бидат злоупотребени 
спрема/од лица кои се задржуваат во 
полициската станица.

Табела бр.16

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи и од Командирот на ПС Свети Николе. 
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Свети Николе

Препораки Одговор по препорака

Да се врши поажурно и усогласено 
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.

Евиденциите кои е однесуваат на 
повикани, приведени и лица лишени 
од слобода и задржани лица уредно 
се водат и секојдневно над истите 
се остварува контрола од надлежен 
полициски службеник.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ВЕЛЕС

На 14.09.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициска станица Велес.

Полициската станица Велес е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи – Велес, со Полициско одделение во општина Чашка 
и Полициски канцеларии во општините Богомила и Градско. Месната надлежност за 
вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на општините Велес, Градско, 
Богомила и Чашка.

Полициската станица Велес е сместена во зграда од тврда градба која има 
подрумски простории, приземје и 2 ката. Во оваа зграда се наоѓаат и канцелариите 
на Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај и на Секторот за 
внатрешни работи Велес. 

2.9



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

67www. ombudsman.mk

Од разговорот со командирот 
на Полициската станица, тимот на 
НПМ доби информација дека се 
спроведуваат редовни и континуирани 
обуки за вработените и тоа за нај-
различни тематски содржини.  

2.9.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Од извршениот разговор со инспекторката по малолетничка деликвенција, 
тимот на НПМ констатира дека при водењето на разговорите со малолетниците 
жртви на кривични дела, како и со оние осомничени за извршено некое казнено 
дело, се посветува особено внимание постапките да се во согласност со законските 
процедури.

Националниот превентивен механизам констатира дека Поли-
циската станица Велес не располага со посебна просторија за разговор 
и распит на лица лишени од слобода, приведени и задржани лица.

Со оглед дека Полициската станица не располага со посебни 
просто-рии за задржување на малолетници, иситите воопшто не се 
задржуваат во станицата, а за време на разговорите со нив секогаш 
се обезбедува присуство на родител/старател, како и бранител, во 
случаите кога тоа е потребно, а исто така се известува и Центарот за 
социјални работи.

Во Полициската станица има просторијата за препознавање 
којашто се наоѓа на првиот кат, а просториите за задржување се 
наоѓаат во подрумските простории, поради што и лицата коишто се 
осомничени за одредено казниво дело и се задржани во Полициската 
станица, неоправдано се изложени на погледите на трети лица (странки 
и службени лица) додека се носат во просторијата за препознавање.

Простории за задржување

Од извршениот премер во просториите за задржување, тимот на НПМ утврди 
дека двете простории за индивидуално задржување на лица се со површина од 5,3m2, 
додека пак просториите со 2 кревети се со површина од 5,6 m2, што упатува на фактот 

На влезот на ПС Велес нема 
обезбедено пристап за лицата со 
посебни потребни, ниту пак има 
друг посебен влез до внатрешните 
канцеларии каде што има поста-
вено пристапна рампа.
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дека просториите не ги задволуваат 
предвидените посакувани стандарди 
кои предвидуваат дека полициските 
простории кои се користат за едно 
лице, за подолг престој (од повеќе 
часови) треба да бидат со големина 
од 7m2, 2m растојание меѓу ѕидовите 
и 2,5m растојание меѓу подот и 
таванот.

Во таа насока тимот на НПМ пре-
порачува просториите кои се наме-
нети за сместување на две лица, 
да се пренаменат во простории за 
индивидуално сместување поради не-
исполнување на минимум предвидените меѓународни стандарди за задржување на 
лица во полициска станица.

Во Полициската станица Велес 
има 4 просторите за задржување 
кои се наоѓаат во подрумскиот 
дел, во крајно нефункционален и 
тешко пристапен простор. Од 
просториите за задржување, две 
простории се еднокреветни за 
индивидуално сместување, додека 
пак, останатите две простории 
се со два кревети и во нив можат 
истовремено да се задржат две 
лица.

Санитарен јазол

Полициската станица Велес има два посебни тоалети и тоа еден наменет за 
службените лица, додека пак другиот наменет исклучиво за задржаните лица. 

Во непосредна близина на просториите за задржување, има  санитарен јазол 
наменет исклучиво за задржаните лица, меѓутоа истиот е во катастрофална 
материјална состојба, за којшто командирот и полициските службеници го инфор-
мираа тимот на НПМ дека подолг временски период не се користи. 

Беше истакнато дека во случаите кога лицата имаат потреба да користат тоалет, 
се носат во придружба на сменоводителот или друг полициски службеник во некој 
од тоалетите кои се наоѓаат на приземјето на Полициската станица. 

2.9.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Постери на повеќе јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода 
и задржаните лица се поставени на видно место на влезот во Полициската станица, 
исто како и Кодексот на полициска етика.

Националниот превентивен механизам констатира дека во ниту една од 
просториите во коишто се вршат разговори или испитување на приведените, односно 
лицата лишени од слобода и задржаните лица нема инсталирано систем за аудио/
видео мониторниг.

Со цел превенирање на тортура или друго несоодветно постапување со 
приведените или лицата лишени од слобода за време на испитувањето, НПМ 
препорачува просториите во коишто се врши испитување на овие лица да се опремат 
со средства за аудио или видео надзор.
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Ова, дополнително ќе придонесе и во насока на заштита на полициските 
службеници од лажни обвинувања за наводни акти на тортура, односно принуда, 
малтретирање или други форми на заплашување и вршење притисок врз приведените 
или лицата лишени од слобода.

НПМ утврди дека граѓаните можат да упатат претставки и поплаки против 
постапувањето на полициските службеници директно до Секторот за внатрешни 
работи, преку посебното сандаче за таа намена поставено на влезот од Полициската 
станица.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, беше известен 
дека Полицискта станица не располага со посебен буџет за храна за приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица, иако согласно Стандардните 
оперативни процедури за постапување со задржани лица е предвидено дека на 
секое лица задржано повеќе од 6 часа му следува оброк. 

2.9.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од извршениот увид во Регистарот за дневни настани, тимот на Националниот 
превентивем механизам констатира дека истиот се води уредно, односно постои 
хронологија во заведување на настаните, како и соодветност на податоците со 
другите регистри.

Тимот на НПМ забележа дека во неколку случаи во овој регистар е користен 
коректурен лак, наместо направените грешки да се прецртуваат. Исто така, беше 
забележано дека во регистарот во неколку случаи не се пополнети сите графи, 
односно полиња, па во оваа смисла во еден од случаите на задржување не беше 
наведено времето на пуштање, односно трансферот на лицето на друго место (пр. 
затвор, суд или сл.).

Националниот превентивен механизам констатира дека при внесувањето на 
времето на лишување од слобода или приведувањето и внесувањето на времето 
на задржување, не се води сметка точно да се опише хронолошкиот тек на 
настаните, поради што и во најголемиот број од случаите времето на лишување 
или приведување и времето на задржување е поистоветено, што е спротивно и на 
препораките содржани во Стандардните оперативни процедури за постапување со 
лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење.

2.9.4. 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 Велес.
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Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на Мини-
стерството за внатрешни работи и од командирот на ПС Велес. 

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит со лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година 
нема издвоено финансиски средства за 
раконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се обезбедат средства за 
приспособување и реновирање 
на просториите за задржување, 
кои ќе ги исполнуваат минимум 
предвидените меѓународни 
стандарди за задржување на лица;

При изготвување на буџетот за 2018 
ќе издвои средства за санација на 
просториите за приведување и задржување 
на лица во ПС од ОН Велес.

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

На конкретната препорака не е добиен 
одговор од страна на Министерството за 
внатрешни работи.

Табела бр.17

Преглед 
на дадени препораки до ПС Велес

Препораки Одговор по препорака

Да се изгради пристапна рампа за 
лица со физичка попреченост на 
влезот на ПС Велес, со која ќе им 
се овозможи непречен пристап 
на лицата со одредена физичка 
попреченост до службените 
простории;

За овозможување непречен пристап 
на лицата до службените простории, 
потребни се повеќе финансиски 
средства со кои ќе треба да се изврши 
пренамена и изградба на пристапна 
рампа за влез на објектот соодветно 
спрема просторот.

Табела бр.18
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Велес

Препораки Одговор по препорака

Просторијата за препознавање да се 
релоцира на локација која е поблиску 
до просториите за задржување, со 
што лицата шот се задржуваат нема 
да бидат неоправдано изложени на 
погледи на трети лица (странки и 
службени лица).

Просторијата може да се дислоцира 
и да се направи во крајниот десен дел 
од салата за развод, која се наоѓа на 
првиот спрат – приземје и е веднаш 
до скалите кои водат во просториите 
за задржување за која изведба не 
се потребни поголеми финансиски 
средства.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ВИНИЦА

На 22.09.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Виница.

Полициската станица Виница е 
полициска станица од општа надлежност 
при Секторот за внатрешни работи – 
Штип, а месната надлежност за вршење 
на полициските работи го опфаќа 
подрачјето на општината Виница.

Полициската станица Виница е 

2.10

Главниот влез има обезбе-
дено пристапна рампа за лица со 
одредена физичка попреченост, 
со што е овозможен непречен 
пристап до службените прос-
тории во ПС Виница.
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сместена во зграда од тврда градба со простории на приземје и на прв кат. Во рамките 
на оваа зграда се наоѓаат и канцелариите на службените лица од одделението за 
Безбедност на патниот сообраќај и превенција, како и канцеларии на инспекторите 
од крим полицијата.

Од разговорот со сменоводителот на Полициската станица беше добиена 
информација дека се спроведуваат обуки за вработените и тоа за најразлични 
тематски содржини, но дека се потребни почести обуки во однос на измените на 
законската регулатива.

2.10.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Поради недостигот од посебна просторија за распит и разговор со лица лишени 
од слобода и приведени лица, разговорите со овие лица најчесто се водат во 
канцеларијата на смено-водителите и на инспекторите.

Во Полициската станица Виница нема посебен инспектор за малолетничка 
деликвенција, а разговорите со малолетниците се водат од страна на инспекторката 
за јавен ред и мир и превенција, којашто има поминато претходни обуки за 
постапување со малолетници.

Националниот превентивен механизам констатира дека Поли-
циската станица Виница не располага со посебна просторија за разговор 
и распит на лица лишени од слобода, приведени и задржани лица.

Националниот превентивен механизам констатира дека во ниту 
една од просториите во коишто се вршат разговори со приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржаните лица нема инсталирано 
систем за аудио/видео мониторинг.

Националниот превентивен механизам констатира дека Поли-
циската станица не располага со посебна просторија за разговор со 
малолетни лица, ниту пак со посебна просторија за задржување на 
малолетници. 

Тимот на НПМ констатира дека во дел од просториите на служ-
бените лица се чуваат привремено одземени предмети.

Простории за задржување

Од извршениот увид во просториите за задржување, тимот на НПМ констатира 
дека истите се со површина од 4,3m2 и 6,5m2 и ги задоволуваат минимум меѓународ-
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ните стандарди за задржување на лица. Просториите се чисти, уредни и во нив нема 
присуство на влага (измерени се 34% R.H.). Температурата во просториите изнесува-
ше 21оС, меѓутоа во нив немаше никакво грејно тело што би можело да претставува 
проблем во текот на зимскиот период кога температурите се исклучително ниски.

Во поглед на дневното и (допол-
нително) вештачкото осветлување, На-
ционалниот превентивен механизам 
утврди дека просториите се добро освет-
лени, со доволен проток на дневна свет-
лина и фунционални сиветилки како 
вештачко (дополнително) осветлување.

Подот во просториите е со плочки, 
а беше евидентно дека постелнината и 
средствата за преноќување (ќебе, пер-
ница и душек) се чисти и уредни, за што 
сменоводителот информираше дека се 
посветува посебно внимание.

Во просториите за задржување 
нема инсталирано систем за повикување 
(аларм), кој би го користеле задржаните 

лица да алармираат во ситуациите кога ќе имаат потреба од интервенција или 
комуникација со сменоводителот, а нема ниту функционален видео надзор, како во 
ходникот пред просториите, така и во самите простории за задржување преку кој 
сменоводителот и останатите полициски службеници би го спроведувале надзорот и 
контролата над задржаните лица.

ПС Виница располага со две 
простории за индивидуално 
задржување на лица кои се нао-
ѓаат на самиот почеток на 
Полициската станица во про-
должение на дежурната прос-
торија и до нив пристапот е низ 
неколку скали.

Националниот превентивен 
механизам констарира дека во 
просториите за задржување не-
ма истакнато поуки за правата 
на задржаните лица.

Санитарен јазол

 Во склоп на Полициската станица Виница има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица. Тоалетот наменет за користење од страна на 
вработените службени лица се наоѓа на приземјето од полициската станица, додека 
пак тоалетот наменет исклучиво за користење од страна на задржаните лица се 
наоѓа непосредно до просториите за задржување на лица, истиот е функционален, 
уреден и во сосема коректна состојба.

2.10.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

Националниот превентивен механизам констатира дека постери на повеќе 
јазици со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, 
се поставени на видно место на повеќе локации во Полициската станица. Имено, 
вакви постери се поставени на самиот влез на Полициската станица, пред дежурната 
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канцеларија, во канцеларијата на сменоводителот, во ходникот кај просториите за 
задржување, како и во ходникот на првиот кат каде што се наоѓаат и канцелариите 
на инспекторите од крим полицијата.

Тимот на НПМ, исто така, беше известен дека Полициската станица располага со 
посебен буџет за храна (1000.00 ден.) за приведените и лицата лишени од слобода 
што се задржани, согласно Стандардните оперативни процедури за постапување со 
задржани лица, во кои е предвидено дека на секое лице задржано повеќе од 6 часа 
му следува оброк. 

Надзорот врз задржаните лица се врши директно од страна на сменоводителот 
и полициските службеници од дежурната служба, преку повремен непосреден увид 
во просториите за задржување. НПМ изврши увид во неколку контролни листови 
и утврди дека непосредната контрола што се воспоставила како пракса во оваа 
Полициска станица, најчесто се спроведува во временски интервал на секои 35 
минути до 1 час, што во отсуство на видео надзор во просториите за задржување 
придонесува за превенирање на самоповредување или навремено реагирање на 
полициските службеници.

Националниот превентивен механизам, исто така, утврди дека граѓаните можат 
да упатат претставки и поплаки против постапувањето на полициските службеници 
директно до Секторот за внатрешни работи, преку посебното сандаче за таа намена 
поставено на влезот на Полициската станица.

2.10.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од извршениот увид во овие регистри, како и во индивидуалните досиеја за 
привидени или лица лишени од слобода и задржани лица, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека истите се водат хронолошки уредно, со 
логичен след на настаните, меѓусебна поврзаност и соодветност на податоците 
содржани во регистрите и индивидуалните досиеја. Видно од регистрите и досиејата 
е дека приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица навремено се 
поучуваат за нивните права и дека им се почитуваат правата да известат трето 
лице за нивното задржување, да повикаат бранител или пак, да побараат лекарска 
помош.

Тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека во досиејата на 
задржаните лица се содржани и контролни листови за извршени посети од страна 
на полициските службеници, во редовни временски интервали, кои се вршат со цел 
да се превенира самоповредување и да се утврди состојбата на задржаното лице.

Од извршениот увид во наведените регистри, тимот на Националниот превенти-
вен механизам констатира дека истите се водат хронолошки, јасно и уредно. Имено, 
во регистрите детално се забележуваат податоците, на начин како што е предвидено 
во Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата. 
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2.10.4. 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 Виница.

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит на лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на 
Полициската станица;

Министерството за внатрешни работи 
во рамките на својот буџет за одржување 
на објекти не располага со финансиски 
средства за реконструкција и санација на 
просториите за приведување и задржување 
во полициската станица.

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитување на лицата лишени 
од слобода, со аудио или видео 
надзор.

Во Планот за Јавни Набавки за 2018 година 
на МВР, предвидени се набавки за оваа 
намена (адаптирање и прилагодување на 
просториите за распит на лица лишени 
од слобода и задржување во полициски 
станици).

Табела бр.19

Преглед 
на дадени препораки до ПС Виница

Препораки Одговор по препорака

На внатрешноста од вратите во 
просториите за задржување да 
се постават поуки за правата на 
задржаните лица;

Проблемот е решен со копија од 
постерите на хартија залепен на 
внатрешноста на вратите.

Табела бр.20
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Виница

Препораки Одговор по препорака

Привремено одземените предмети 
за кои постои сомневање дека 
потекнуваат од сторено кривично 
дело или прекршок да не се чуваат 
во канцелариите на инспекторите и 
истите да се чуваат во просторијата 
за привремено одземени предмети 
заведени во соодветниот образец.

Предметите се отстранети од 
канцеларијата на инспекторите по општ 
криминал и се предадени на чување во 
понатамошна постапка во соодветна 
просторија во ПС Виница.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КИЧЕВО

На 29.09.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициската станица Кичево.

Полициската станица Кичево 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. Месната надлежност за вршење на полициските работи го 
опфаќа подрачјето на општината Кичево, при што се опфатени градот Кичево, 
населените места: Зајас, Осломеј, Извор и 33 селски населби.

Во состав на Полициската станица од општа надлежност Кичево, функционираат 

2.11
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и две полициски одделенија во Зајас и 
Осломеј, како и полициска канцеларија во с. 
Извор.

Полициската станица Кичево е смес-
тена во стара зграда од тврда градба и 
се наоѓа во центарот на градот Кичево. 
Заменик - командирот го информираше 
тимот на НПМ дека се претпоставува дека 
истата е изградена во периодот од 1933–
1936 година. Во рамките на оваа зграда се 
наоѓаат и канцелариите на службените лица 
од одделението за Безбедност на патниот 
сообраќај и превенција, како и канцеларии 
на инспекторите од крим полицијата.

Во однос на обуките,  тимот на НПМ беше 
информиран дека во текот на изминатата година не биле организирани и спроведени 
некои посериозни обуки за полициските службеници во ПС Кичево, а последната 
обука која била спроведена само неколку дена пред посетата на Националниот 
превентивен механизам, се однесувала на постапување на полициските службеници 
при обезбедување на процесот на избори.

На влезот на Полицис-
ката станица Кичево 
нема изградено пристапна 
рампа за лица со одредена 
физичка попреченост, со 
што на овие лица им е 
отежнат и практично 
оневозможен пристапот 
до внатрешноста на ПС 
Кичево, дежурната прос-
торија и службените кан-
целарии.

2.11.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Од разговорот со сменоводи-
телот, тимот на НПМ беше запознаен 
дека до моментот на посетата немале 
случај на задржување на малолетни 
лица во просториите за задржување, 
туку во исклучителни ситуации 
кога има потреба од краткотраен 
разговор, малолетниците се сместу-
ваат во една од службените просто-
рии со постојано присуство на служ-
бено лице и со нив се разговара 
исклучиво во присуство на родител 
и социјален работник.

Во ПС Кичево има приспособено 
посебна просторија која е наменета 
за вршење на разговори со лица 
кои се повикани, лишени од сло-
бода или задржани лица, а која ја 
користат и полициски службеници 
од групата за интервенции, како и 
административна канцеларија и 
канцеларии на крим техника.

Полициската станица нема 
адаптирано посебна просторија 
за разговор со малолетни лица 
согласно Законот за правда на 
децата.
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Простории за задржување

Од извршениот премер на просториите за задржување, тимот на НПМ 
констатира дека првата просторија е со површина од 7,1m2, а втората просторија е со 
површина од 6,9m2 и иако двете просторно ги задоволуваат минимум предвидените 
меѓународни стандарди кои се однесуваат на површината на просториите, сепак се 
во исклучително лоша материјална состојба.

Во просторијата за задржу-
вање нема вештачко осветлу-
вање, а лимениот капак со мали 
дупчиња, поставен на прозорчето 
во просторијата за задржување 
не само што не овозможува 
доволен проток на дневна свет-
лина, туку во голема мера го 
спречува и вентилирањето, од-
носно влегувањето на свеж воз-
дух во просторијата.

Почнувајќи од ходникот кој 
води до подрумските простории 
за задржување, низ скалите за 
симнување до просториите, во 
ходникот пред влезните врати во 
просториите и во самите прос-
тории за задржување никаде не-
ма вештачко осветлување.  

Во самите простории за задр-
жување, а и во целата полициска 
станица не се спроведува 
видео надзор, единствено што 
функционира е системот за повикување и комуникација на задржаното лице со 
сменоводителот на Полициската станица.

Полициските службеници и сменоводителот истакнаа дека се свесни за лошата 
материјална состојба во која се наоѓаат двете простории и дополнително укажаа 
дека за време на зимскиот период кога надворешните температури се многу ниски, 
настојуваат да ги сведат на минимум задржувањата во оваа полициска станица.

ПС Kичево располага со две прос-
тории за задржување на лица и истите 
се наоѓаат во подрумскиот дел на Поли-
циската станица. Двете простории 
се за индивидуално задржување и во 
секоја од нив има по еден кревет. 

Според оцена на НПМ затекнатата 
состојба во двете простории за задржу-
вање на лица, сериозно придонесува за 
зголемување на ризикот од тортура 
и друг вид на нечовечко и нехумано 
постапување кон задржаните лица и 
претставува директно погазување на 
човековото достоинство.

Тимот на НПМ од извршениот увид 
во евиденцијата на лица лишени од 
слобода и задржани лица, констатира 
дека се задржуваат лица во овие две 
простории и во текот на зимскиот 
период.

Санитарен јазол

 Во состав на полициската станица има заеднички тоалет кој се користи од 
службените лица, странките, како и од лицата лишени од слобода и задржаните 
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.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

79www. ombudsman.mk

Националниот превентивен механизам изврши увид и во тоалетот кој веќе подолг 
временски период не е во функција, а бил наменет и адаптиран за задржаните лица 
во полициската станица, меѓутоа истиот се наоѓа во крајно руинирана материјална 
состојба, со надвисната таванска конструкција и огромно количество на влага и 
мувла. Токму од тие причини веќе подолг временски период е надвор од употреба 
и во таа насока Националниот превентивен механизам препорачува негова итна 
санација и реновирање.

2.11.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

Националниот превентивен механизам нотира дека постери, преведени на 
повеќе јазици, со правата на приведените, лицата лишени од слобода и задржаните 
лица, освен во канцеларијата на сменоводителот, се поставени и на влезот на 
полициската станица, до пријавницата, до просториите за разговор каде што, исто 
така се водат разговори со овие лица, како и на повеќе видливи места во ходниците 
на станицата.

Покрај постери со правата на приведените, лицата лишени од слобода и 
задржаните лица, тимот на Националниот превентивен механизам забележа дека на 
видливо место во повеќе простории беше поставен и Кодексот за полициска етика, 
како и поуки за правата на жртвите на кривични дела.

Полициските службеници истак-
наа дека се задоволни од соработката 
со Центарот за социјална работа, со 
којшто имаат одлична комуникација, а 
на увид на Националниот превентивен 
механизам беше приложена и листата 
на дежурни адвокати, од која се 
повикува бранител за лицата кои 
ќе побараат да го искористат своето 
законско право. Дополнително, од 
страна на командирот на полициската 
станица ни беше укажано дека истите 
имаат многу добра соработка со крим 
полицијата.

ПС Кичево е под надлежност на СВР Охрид и од нивна страна не им е доделен 
посебен буџет по таа ставка. Во однос на ова, сменоводителот нѐ, извести дека за 
приведените лица самите службени лица се снаоѓаат за да им достават храна.

Полициската станица не рас-
полага со посебен буџет за храна 
за приведените, односно лицата 
лишени од слобода и задржаните 
лица, согласно Стандардните опе-
ративни процедури за постапу-
вање со задржани лица, во кои 
е предвидено дека на секое лице 
задржано повеќе од 6 часа му 
следува оброк. 
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2.11.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од увидот во Регистарот за дневни настани може да се констатира дека 
евиденцијата се води хронолошки, читко и јасно, сите рубрики во книгата се 
пополнети и не е искористен коректурен лак.

При проверката на нумеричката поврзаност на евидентираните настани во 
оваа книга со останатите регистри, се препознава усогласеност и хронолошки след 
на настаните. Ваквиот пристап кон евидентирање на дневните настани води кон 
заклучокот дека евиденцијата за дневни настани се води уредно и навремено.

Генерално, од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот 
превентивен механизам констатира дека, во основа евиденцијата се води читко, јасно 
и уредно. Во книгите за евиденција кои се водат за последните три години, воопшто 
не се користи коректурен лак и се препознава хронолошки след на евидентираните 
настани.

Исто така, и од извршениот увид во неколкуте, по случаен избор одвоени 
индивидуални досиеја на лица, по кој било основ евидентирани во Полициската 
станица, НПМ тимот констатира дека документацијата се води уредно и внимателно 
и навремено се изготвуваат документите за секој настан, за време на траењето на 
причините за престојот на лицето во Полициската станица.

2.11.4. 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 Кичево.

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат средства за 
приспособување и адаптирање 
на просториите за задржување 
кои ќе ги исполнуваат минимум 
предвидените меѓународни 
стандарди за задржување на лица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година, 
нема издвоено финансиски средства за 
реконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Табела бр.21
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитување на лицата лишени 
од слобода, со аудио или видео 
надзор;

Во Планот за Јавни набавки за 2018 година 
на МВР, предвидени се набавки за оваа 
намена (адаптирање и прилагодување на 
просториите за распит на лица лишени 
од слобода и задржување во полициската 
станици).

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

На конкретната препорака не е добиен 
одговор од Министерството за внатрешни 
работи.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Кичево

Препораки Одговор по препорака

На влезот на Полициската станица 
Кичево да се изгради и адаптира 
пристапна рампа за лица со одредена 
физичка попреченост, како би имале 
непречен пристап до внатрешните 
простории на Полициската станица;

Доставено е барање до СВР-Охрид- 
Одделение за заеднички работи, 
во насока да се изгради и адаптира 
пристапна рампа за лица со физичка 
попреченост.

Да се определи посебен буџет 
за обезбедување храна/оброк за 
задржаните лица кои престојуваат 
повеќе од 6 часа, согласно Стандардните 
оперативни процедури на 
Министерството за внатрешни работи;

Упатено е барање до СВР- Охрид, 
со цел да определи посебен буџет 
за обезбедување храна/оброк за 
задржаните лица кои престојуваат 
повеќе од 6 часа.

Табела бр.22
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОСЕТА НА 
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ ОХРИД

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 29.09.2017 
година спроведе ненајавена последователна посета на Полициската станица Охрид, 
која имаше за цел проверка на имплементацијата на дадените препораки, содржани 
во извештајот изготвен по редовната посета спроведена на 05.06.2013 г.

Од спроведената посета, Националниот превентивен механизам констатира 
дека 3, од вкупно 4 упатени препораки до Министерството за внатрешни работи не 
се имплементирани и спроведени, додека пак, во однос на препораките упатени до 
командирот на ПС Охрид, од вкупно 8 препораки – 4 се спроведени и имплементирани, 
3 препораки не се спроведени и 1 препорака е делумно спроведена.

2.12
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Во просториите за 
задржување да се 
инсталира систем за 
повикување, што би бил 
во функција до изградба 
на нови простории за 
задржување.

Од 
Министерството 
за внатрешни 
работи не беше 
добиен одговор 
по однос на оваа 
препорака.

Инсталиран е систем 
за повикување во 
двете простории 
за задржување, 
кој непречено 
функционира

Препораката 
е спроведена.

Изградба на нови 
простории за 
задржување што ќе 
ги исполнуваат во 
целост основните 
минимални стандарди 
за задржување на лица и 
адаптирање на посебна 
просторија за разговор 
со малолетни лица.

Од 
Министерството 
за внатрешни 
работи не беше 
добиен одговор 
по однос на оваа 
препорака.

Не се изградени 
нови простории за 
задржување на лица, 
ниту пак е адаптирана 
посебна просторија за 
разговор со малолетни 
лица согласно Законот 
за правда за децата.

Препораката 
не е 
спроведена.

При изградба на 
нови простории за 
задржување, да се 
овозможи и соодветен 
пристап за лица со 
одредена физичка 
попреченост, како и 
заден влез за спровод 
на лицата лишени од 
слобода.

Од 
Министерството 
за внатрешни 
работи не беше 
добиен одговор 
по однос на оваа 
препорака.

Постоечките 
простории за 
задржување немаат 
соодветен пристап 
за лицата со физичка 
попреченост, со оглед 
дека единствениот 
пристап е преку 
искачување на неколку 
скали.

Препораката 
не е 
спроведена.

Да се обезбеди посебен 
буџет, со кој ќе се 
опфатат трошоците за 
обезбедување на храна 
на лицата лишени 
од слобода, кои се  
задржани во ПС Охрид.

Од 
Министерството 
за внатрешни 
работи не беше 
добиен одговор 
по однос на оваа 
препорака.

Во ПС Охрид се уште 
нема обезбедено 
посебен буџет со 
кој би се покривале 
трошоците за 
обезбедување на храна 
за лицата лишени од 
слобода  и задржани 
во ПС Охрид.

Препораката 
не е 
спроведена.

Табела бр.23
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Охрид

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Во просториите за 
задржување да се 
инсталира систем 
за повикување, што 
би бил во функција 
до изградба на 
нови простории за 
задржување.

Веднаш по 
посетата на 
НПМ, од страна 
на Полициската 
станица Охрид 
е изготвено 
барање за набавка 
на систем за 
повикување.

Инсталиран е систем 
за повикување, во 
двете простории 
за задржување, 
кој непречено 
функционира 

Препораката е 
спроведена.

Во случаи на 
висок степен на 
алкохолизираност да 
се повикува лекар, 
со цел превентивно 
дејствување во 
насока на заштита на 
здравјето на лицето 
лишено од слобода.

За лицата лишени 
од слобода, а кои се 
со висок степен на 
алкохолизираност, 
како и за 
останатите лица 
кај кои е видлив 
здравствен 
проблем, од страна 
на ПС Охрид се 
повикува лекар.

Од извршениот увид 
во личните досиеја 
на задржаните лица 
констатирано е 
дека се повикува 
лекар во случаи 
на задржување на 
алкохолизирани 
лица и во случаи кога 
задржаните лица тоа 
ќе го побараат.

Препораката е 
спроведена.

Да се воспостави 
редовна контрола 
и надзор врз 
задржаните лица, 
како позитивна 
пракса, со цел 
заштита на правата 
на лицата, и 
соодветно да се 
евидентира во 
контролен лист.

Контролниот 
систем за 
надзор врз 
задржаните лица 
континуирано 
се спроведува 
од страна на 
сменоводителот 
во ПС Охрид и 
тоа во повеќе 
наврати во текот 
на задржување на 
лицето.

Во просториите 
за задржување се 
инсталирани камери, 
со што се обезбедува 
постојан мониторинг 
на задржаните лица, 
за време на нивното 
задржување. 

Препораката е 
спроведена.

Табела бр.24
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Охрид

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Погрешно внесените 
податоци во 
регистрите да 
не се бришат со 
коректурен лак, туку 
да се прецртуваат со 
една црта.

По извршената 
посета на НПМ, 
погрешно 
внесените 
податоци во 
регистрите не 
се бришат со 
коректурен 
лак, туку се 
прецртуваат.

Не се користи 
коректурен лак 
за поправање 
на грешките во 
евиденциите, туку 
погрешните податоци 
се прецртуваат со 
една црта.

Препораката е 
спроведена.

Да се обезбеди 
систем за 
затоплување за време 
на зимскиот период, 
со кој ќе се постигне 
температура 
согласно 
предвидените  
меѓународни 
стандарди за места 
на лишување од 
слобода.

Од страна на 
Полициската 
станица од општа 
надлежност – 
Охрид, во два 
наврати во текот 
на 2013 година 
се изготвени 
проблемски 
информации кои 
се испратени до 
Министерството 
за внатрешни 
работи (БЈБ), со 
цел укажување 
на недостатоците 
и преземање 
мерки за нивно 
отстранување.

Во просториите 
се уште нема 
обезбедено систем 
за затоплување за 
време на зимскиот 
период, со кој би 
се постигнала 
температура согласно 
предвидените 
меѓународни 
стандарди.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Охрид

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Евиденцијата 
во ПС Охрид да 
се води уредно, 
индивидуалните 
досиеја да ги содржат 
неопходните 
записници и да биде 
запазен логичниот 
тек на настаните од 
време на првичното 
лишување од 
слобода.

Евиденцијата 
во ПС Охрид 
се води уредно, 
индивидуалните 
папки ги содржат 
неопходните 
записници, со 
кои се потврдува 
дека лицето било 
запознаено со 
своите права и во 
истите се запазува 
логичниот тек на 
настаните.

Констатирани 
пропусти во 
начинот на водење 
на евиденцијата 
и недостаток на 
битни документи 
во поединечната 
документација за 
лицата лишени од 
слобода и задржани 
лица, пропусти 
во однос на 
наведување на часот 
на задржување на 
лицето коешто време 
не кореспондира 
со времето 
евидентирано во 
Записникот за 
задржување на лице.

Препораката 
не е 
спроведена.

Во регистарот за 
повикани, приведени 
и задржани 
лица да биде 
содржан месечен 
рекапитулар.

Воспоставен е 
рекапитулар за 
број на повикани, 
приведени и 
задржани лица и 
истиот се врши на 
крајот од тековната 
година.

Во Регистарот за 
лица лишени од 
слобода и задржани 
лица не се води 
месечен рекапитулар.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Охрид

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Правата на 
задржаните лица 
да се истакнат на 
видливо место 
во просториите 
за задржување 
на лица, поточно 
во фотокопија на 
лист хартија со А4 
формат, прикачен на 
внатрешната страна 
на вратата, како и 
во канцеларијата на 
сменоводителот.

Правата на 
задржаните лица 
се истакнати 
на видни места 
во делот на 
просториите за 
задржување, како 
и во канцеларијата 
на сменоводителот.

Постер со поуки 
за правата на 
приведените, лицата 
лишени од слобода 
и задржаните 
лица е соодветно 
истакнат, меѓутоа 
во просториите за 
задржување  правата 
се истакнати на 
надворешната, 
наместо на  
внатрешната страна 
на вратата.

Препораката 
е делумно 
спроведена.

2.12.1. Новоконстатирани состојби
Во Полициската станица Охрид има промени во организациска смисла, така што 

Полициската станица нема повеќе Полициска канцеларија во Пештани, туку истата е 
префрлена во с.Издеглавје. Одделението за обезбедување на личности и објекти се 
уште функционира во рамките на станицата.

Од материјално - технички аспект, тимот на НПМ констатира дека неколку 
службени канцеларии се опремени со нови бироа, масички и столчиња, но сепак 
поголемиот број од канцелариите, особено оние на инспекторите каде што се вршат 
разговори и испитувања на осомничени, се уште се опремени со стар и дотраен мебел. 
Со видео надзор, покрај просториите за задржување, опфатени се и ходниците, како 
и дворното место на Полициската станица. 

Во рамките на станицата приспособена е и просторија за препознавање, но 
сепак, она што загрижува е фактот што нема посебно приспособена просторија 
за разговор со малолетни лица, поради што разговорите со малолетниците се 
спроведуваат во канцелариите на инспекторите. Во овие канцеларии најчесто се 
сместени повеќе инспектори, па покрај инспекторот коjшто го води разговорот, 
многу често се присутни и други инспектори. 

Исто така, тимот на НПМ констатира дека во ниту една од просториите во коишто 
се вршат разговори или испитување на приведените, односно лицата лишени од 
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слобода и задржаните лица нема инсталирано систем за аудио/видео мониторниг, 
па во оваа смисла, а со цел превенирање на тортура или друго несоодветно 
постапување за време на испитувањето, НПМ препорачува просториите во коишто 
се врши испитување на лица да се опремат со средства за аудио или видео надзор. 
Ова, дополнително ќе придонесе и во насока на заштита на полициските службеници 
од лажни обвинувања за наводни акти на тортура, односно принуда, малтретирање 
или други форми на заплашување и вршење притисок врз приведените или лицата 
лишени од слобода.

Тимот на НПМ констатира дека протокот на дневна светлина во просториите за 
задржување е недоволен, а особено аларамантна е состојбата со затоплувањето на 
просториите, со оглед на фактот што нема инсталирано систем за затоплување. НПМ 
на денот на посетата, во една од просториите, непосредно до креветот, затекна дупка 
во ѕидот, во којашто имаше жици од електрична инсталација коишто би можеле да 
претставуваат опасност за задржаните лица, поради што НПМ веднаш препорача 
дупката во ѕидот да биде пополнета, односно соодветно затворена.

НПМ од увидот во Регистарот за употреба на средства за присилба  констатира 
пропусти во смисла на непополнети рубрики кои се однесуваат на изготвената 
документација  по однос на настанот и рубриките за оцена на оправданоста на 
употребеното средство за присилба. 

Исто така, Регистарот за повикани, приведени и задржани лица не содржи 
месечен рекапитулар.

2.12.2. Препораки и постапување по дадени 
препораки

Народниот правобранител – НПМ за констатираните состојби од последователната 
посета изготви Посебен извештај со конкретни препораки, од кои неколку се 
повторуваат. Извештајот го достави до Министерството за внатрешни работи, како и 
до командирот на Полициската станица Охрид.

Во оваа смисла, тимот на НПМ доби одговор и од Министерството за внатрешни 
работи и од командирот на Полициската станица Охрид.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Дa се приспособи посебна 
просторија за разговор со 
малолетни лица, согласно Законот 
за правда на децата;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година, 
нема издвоено финансиски средства за 
реконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитување на лицата лишени од 
слобода со аудио или видео надзор.

На конкретната препорака не е добиен 
одговор од Министерството за внатрешни 
работи.

Табела бр.25

Преглед 
на дадени препораки до ПС Охрид

Препораки Одговор по препорака

Веднаш да се пополни, односно 
соодветно да се затвори дупката 
во ѕидот во втората просторија 
за задржување, во којашто има 
жици од електрична инсталација;

Затворена е дупката во ѕидот во втората 
просторија за задржување, каде што имаше 
жици од електрична инсталација, која беше 
без електричен напон.

Редовно да се ажурираат 
податоците во Регистерот за 
употреба на средства за присилба;

Евиденцијата, односно регистарот за 
употреба на средства за присилба за 2017 
година веднаш е ажуриран и внесени се сите 
податоци во рубриките.

Во регистарот за повикани, 
приведени и задржани лица 
да биде содржан месечен 
рекапитулар.

Во регистрите за лишени од слобода и 
задржани лица за 2017 година е изготвен 
месечен рекапитулар.

Табела бр.26
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ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ СТРУМИЦА

На 24.11.2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
редовна ненајавена посета на Полициска станица Струмица.

 Полициската станица Струмица е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи Струмица и нејзината месна надлежност за вршење на 
полициските овластувања го опфаќа подрачјето на четири општини и тоа: Струмица, 
Ново Село, Василево и Босилово.

Во состав на Полициската станица од општа надлежност Струмица, 
функционираат две полициски одделенија во општините Ново Село и Василево, 
додека пак, во општина Босилово функционираат полициски патролни служби.

Полициската станица од општа надлежност Струмица е сместена во две згради, 
релативно нови и реновирани, кои во минатото биле составен дел од Касарната 
во Струмица. Полициската станица има лесна пристапност до целокупната 
инфраструктура на ова населено место, а во непосредна близина се наоѓаат 
противпожарна станица и делови од Министерството за одбрана.

Во однос на спроведувањето на обуки за полициските службеници во ПС 
Струмица беше добиена информација дека во СВР Струмица се спроведуваат редовни 
и континуирани обуки на кои присуствуваат и вработените од полициската станица, 
додека поискусните службени лица држат обуки како ментори. 

На влезот од вториот дел кој  е составен дел од Полициската станица Струмица 
има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува непречен пристап на сите 
лица со одредена физичка попреченост. На самиот влез се наоѓа дежурна служба 
со двајца службеници во смена, кои ги евидентираат граѓаните и ги упатуваат 
до канцелариите во управните служби и останатите внатрешни простории во ПС 
Струмица.

2.13
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2.13.1. Материјални услови

Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Сменоводителот затекнат на смена во Полициската станица Струмица истакна 
дека постоела идеја веднаш до просторијата на сменоводителите да биде адаптирана 
посебна просторија која ќе служи исклучиво за разговори и распит на приведени 
и лица лишени од слобода, меѓутоа истата до денот на посетата се уште не e 
функционална, односно не е во употреба. 

Од разговорот со сменоводителот, тимот на НПМ беше запознаен дека до 
моментот на посетата немале случај 
на задржување на малолетник во 
просториите за задржување, туку 
во исклучителни ситуации кога има 
потреба од краткотраен разговор, 
малолетниците се сместуваат во посеб-
ната просторија наменета за разговор 
со малолетни лица, со постојано 
присуство на службено лице и со нив 
разговара исклучиво инспекторот за 
малолетници, во присуство на родител, 
социјален работник, а се повикува и 
адвокат по службена должност. 

Во таа насока сменоводителот и 
Инспекторот за малолетници истакнаа 
дека се задоволни од соработката со 
Центарот за социјална работа, со кој имаат одлична комуникација и евентуалните 
предмети ги решаваат во итна постапка.

Полициската станица Стру-
мица нема адаптирано посебна 
просторија за распит и разговор 
со лица лишени од слобода, при-
ведени односно задржани лица.

Во ПС за ОН Струмица 
има посебна просторија која 
е адаптирана за разговор со 
малолетници, која се наоѓа во 
вториот објект и е опремена 
со донација на Амбасадата на 
Франција.

Простории за задржување
Тимот на НПМ во просториите не забележа никакво грејно тело, со што е 

доведено во прашање начинот на кој се загреваат овие простории во текот на 
зимскиот период кога надворешната температура е многу ниска. Просториите се со 
метални кревети и нечист бетонски под, како и одредено количество на влага по 
ѕидовите.

Од извршениот премер на просториите, НПМ утврди дека истите се со површина 
од 9,4m2 и се во рамки на минимум предвидените меѓународни стандарди за 
задржување на лица. Во однос на температурата и влажноста во просториите, НПМ 
констатира дека и тие се во рамките на оптималните вредности во кои беа измерени 
17 степени и влажност од 43 R.H. %.
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ПС Струмица располага со три простории за задржување на лица 
и истите се наоѓаат на приземјето од објектот каде што е сместена 
поли-циската станица. 

Трите простории за задржување имаат по два кревета, меѓутоа 
само на едниот кревет во секоја од просториите има душек. Во 
просториите за задржување протокот на дневна светлина беше 
на задоволително ниво, но имаше недостаток на дополнително 
(вештачко) осветлување.  

Во тоалетот има 
огледала и мали прозори 
со стакло, што упатува на 
можноста од самоповреду-
вање на лицата лишени од 
слобода.

Санитарен јазол

 Во склоп на Полициската станица Стру-
мица има еден тоалет (машки и женски), 
којшто истовремено се користи од службените 
лица и приведените, односно лицата лишени 
од слобода. Тоалетите се наоѓаат во добра 
материјална состојба.

2.13.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

На самиот влез на Полициската станица на видно место е поставен и постер, 
преведен на седум јазици, на кој се истакнати правата на повиканите, приведените 
и задржаните лица, а на видливо место во ходникот во Полициската станица е 
поставен и Кодексот на полициската етика.

Тимот на Националниот превентивен механизам, од страна на командирот и 
сменоводителот беше запознаен дека приведените и лицата лишени од слобода во 
Полициската станица, исто така, 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. 

На повиканите, приведените и лицата лишение од слобода, во условите кога 
сакаат да го искористат правото да повикаат бранител, на располагање им стои и 
листата на адвокати регистрирани во Адвокатскиот роковник издаден од Адвокатска 
комора на РМ, кој се чува во Полициската станица. 

Од извршениот увид во просториите за задржување, тимот на НПМ констатира 
дека во истите се спроведува видео надзор, а функционира и системот на повикување 
и комуникација на задржаното лице со сменоводителот во Полициската станица.
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2.13.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Од увидот во наведените регистри, тимот на Националниот превентивен 
механизам утврди дека истите се водат хронолошки, воопшто не се користи 
коректурен лак, согласно правилата на канцелариското работење, се прави 
месечна рекапитулација исо мали исклучоци, евидентна е нумеричка поврзаност на 
Регистарот за дневни настани со останатите регистри.

Од увидот во Регистарот за приведени лица може да се констатира дека 
eвиденцијата се води читливо и уредно, а рекапитулација на евидентирани настани 
во оваа евиденција се води за секој месец посебно.

Во Регистарот беа забеле-
жани пропусти во евиденциите, 
при што беа нотирани пропусти 
во пополнување на податоците 
во рубриките што се однесуваат 
на часот на приведување и часот 
на ослободување на лицата. 

Генерално од увидот на 
наведените регистри, тимот 
на НПМ констатира дека во основа евиденцијата се води читливо, јасно и уредно. 
Во книгите за евиденција воопшто не се користи коректурен лак, се препознава 
хронолошки след на евидентираните настани и има месечна рекапитулација на 
настани.

2.13.4. 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 Струмица.

Во оваа смисла, тимот на НПМ доби одговор и од Министерството за внатрешни 
работи и од командирот на Полициската станица Струмица.

Тимот на Националниот превен-
тивен механизам констатира дека 
во досиејата на задржаните лица, 
во ситуациите кога е повикан лекар, 
недостасува службена белешка од 
страна на лекарот за извршениот 
преглед.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира и соодветно да се 
приспособи посебна просторија за 
распит со лица лишени од слобода 
и задржани лица во рамките на ПС 
за ОН Струмица;

Во буџетските средства планирани за 
одржување на објекти во 2017 година 
нема издвоено финансиски средства за 
реконструкција и санација на просториите 
за приведување и задржување на лица во 
полициските станици.

Да се опремат соодветно 
просториите во коишто се врши 
испитување на лицата лишени 
од слобода, со аудио или видео 
надзор.

Во Планот за Јавни набавки за 2018 година 
на МВР, предвидени се набавки за оваа 
намена (адаптирање и прилагодување на 
просториите за распит на лица лишени 
од слобода и задржување во полициската 
станици).

Табела бр.27

Преглед 
на дадени препораки до ПС Струмица

Препораки Одговор по препорака

Во просториите за задржување 
да се интервенира во делот 
на вештачката светлина, да се 
комплетираат сите кревети со 
душеци и ќебиња, да се постави 
греење и да се санира подот;

Доставен е пропратен акт со посебниот 
извештај до Одделението за заеднички 
работи при СВР Струмица, во насока на 
подобрување на состојбите во просториите 
за задржување  и комплетирање со душеци 
и ќебиња, греење и санирање на подот.

Да се приспособат посебни 
тоалети за приведените и лицата 
лишени од слобода кои ќе бидат 
уредени согласно безбедносните 
принципи за заштита на оваа 
категорија на лица;

Доставен е пропратен акт со посебниот 
извештај до Одделението за заеднички 
работи при СВР Струмица во насока 
на прилагодување на посебни тоалети 
за приведените и лицата лишени од 
слобода кои ќе бидат уредени согласно 
безбедносните принципи за заштита на 
оваа категорија на лица.

Табела бр.28
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Струмица

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат службени 
белешки од лекарот по 
спроведена лекарска интевенција, 
во ситуациите кога задржаното 
лице има потреба од лекарска 
помош.

Од страна на сменоводителот во ПС ОН 
Струмица во рубриката за укажување на 
лекарска помош уредно се евидентира во 
Записникот за задржано лице, а додека 
од страна на повиканата Медицинска 
екипа тоа се евидентира со втиснување на 
штембил од дотичниот доктор.
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1. Да се реконструираат постоечките и да се изградат нови полициски 
станици согласно донесената „Стратегија за развоj на полицијата 
2016-2020 година“, предвидено во конкретната цел 2.5 „Зајакнување 
на физичките капацитети на секторите за внатрешни работи и 
полициските станици“;

2. Да се реновираат просториите за задржување на лица 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;

3. Полициските станици во кои просториите за задржување не ги 
исполнуваат минималните меѓународни стандарди, да се прена-
менат, се до нивната санација или изградба на нови простории, 
а задржаните лица да се упатуваат во полициски станици кои ги 
исполнуваат условите за задржување;

4. Да се пренаменат посебни простории за распит и разговори со 
приведени, лица лишени од слобода и задржани лица и во нив да се 
обезбеди видео или аудио надзор;

5. Да се адаптираат посебни простории за разговор со малолетни 
лица, согласно Законот за правда на децата;

6. Во полициските станици уредно да бидат истакнати правата на 
лицата лишени од слобода и задржаните лица, во сите простории 
каде што престојуваат лицата кои се повикани, приведени или 
задржани заради нивно целосно и навремено информирање;

7. При секое повикување на лекар за преглед на задржано лице во 
полициска станица, во досието на задржаното лице задолжително 
да има наод од лекарот за констатирана состојба од спроведениот 
преглед;

8. 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, во сите полициски станици, согласно 
Стандардно оперативните процедури за постапување со лица на 
кои им е ограничено правото на слобода на движење;

9. Реорганизирање и обезбедување на дополнителен број смено-
водители согласно предвидениот Акт за организација и система-
тизација на работните места, со што ќе се обезбеди целосно 
(24/7) остварување на потребата од компетентно прифаќање и 
задржување на лица во полициските станици;

10. Да се адаптираат посебни тоалети за службените лица, како и за 
приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица, кои ќе 
бидат уредени согласно безбедносните принципи за заштита;

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ 
ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ ВО 2017
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11. Изградба и адаптирање на пристапни рампи во полициските ста-
ници, наменети за лица со физичка попреченост, со што ќе се 
овозможи непречен пристап за сите лица до полициската станица 
и останатите внатрешни простории;

12. Организирање континуирани предавања, обуки и тренинзи на 
поли-циските службеници одговорни за задржување на лица, како 
и на останатите полициски работници, за важноста од законито 
и етичко работење на полицијата и за водење поголема грижа за 
граѓаните;

13. Навремено внесување на податоците во системот за евиденција,  
конкретно во моментот на преземените дејствија и почитување 
на логичниот тек на настаните, со што ќе се овозможи уредно и 
ажурно водење на евиденциите за приведените, лицата лишени од 
слобода и задржаните лица.
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Во текот на 2017 година, Националниот превентивен механизам спроведе 
вкупно 3 превентивни посети на казнено-поправни установи, од кои, по една 
редовна посета во Затворот Струмица и во Притворското одделение на Затворот 
Скопје и една последователна посета на Затворот Куманово. 

Посетите беа извршени 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. 

На секоја од посетите, тимот на Националниот превентивен механизам посебно 
ја истакнуваше забраната за санкции против секое лице или организација за 
доставување информации на НПМ, без разлика дали истите се лажни или вистинити 
и притоа беше нагласено дека, на ниту едно лице или организација за доставените 
информации не смее на поинаков начин да му се наштети. 

За констатираните состојби беа изготвени Посебни извештаи со конкретни 
препораки, кои беа доставени до директорите на установите и до соодветните 
органи и министерства.

ПОСЕТА НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИ УСТАНОВИ И 

КОНСТАТИРАНИ СОСТОЈБИ

3
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ПРИТВОРСКО ОДДЕЛЕНИЕ 
- ЗАТВОР СКОПЈЕ 

Посетата на притворското одделение на Затворот Скопје, тимот на Националниот 
превентивен механизам ја спроведе на 25.04.2017 година, во соработка со 
надворешни соработници - претставници од Здружението на психијатри на РМ и 
Здружението по судска медицина при Македонско лекарско друштво, врз основа 
на претходно склучени Меморандуми за соработка. За време на посетата тимот на 
НПМ беше придружуван и од членови на Поткомитетот за превенција од тортура на 
Обединетите нации.

На почетокот на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам 
и членовите на Поткомитетот за превенција од тортура на Обединетите нации се 
соочија со до сега невидена праксa, да бидат претресени од страна на затворските 
чувари пред влегување во објектот на Затворот. 

Ваквото постапување директорот на Затворот се обиде да го оправда со фактот 
што се работело за ненајавена посета, а во исто време се извршувал и спровод на 
повеќе притворени лица обвинети за тешко кривично дело (тероризам), поради што 
и наводно било потребно да се преземат дополни превентивни безбедносни мерки 
за проверка на сите лица коишто влегуваат и ја напуштаат Установата. 

Сепак, Националниот превентивен механизам смета дека ваквото постапување 
е спротивно на духот на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура, 
кој јасно предвидува дека, државата на членовите на Националниот превентивен 
механизам треба да им обезбеди уживање такви привилегии коишто се неопходни за 
независно извршување на нивната функција. Имено, и покрај тоа што е прифатено 
дека основните безбедносни мерки треба да се применат во корист на сите засегнати 
страни, подеднакво важно и членовите на Националниот превентивен механизам 
и на Поткомитетот за превенција од тортура, на ниту еден начин да не бидат 
ограничени во нивната работа ниту пак, да почувствуваат дека би можеле да бидат 
предмет на каква било форма на притисок. 

3.1
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Во оваа смисла, рутинските прегледи на телото или вршењето претреси врз 
членовите на Националниот превентивен механизами на Поткомитетот за превенција 
од тортура, за време на извршување на нивната функција се во колизија со духот 
на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура, поради што и се 
неприфатливи. 

3.1.1. Општи податоци
Притворското одделение на Затворот Скопје располага со капацитет за 310 

притвореници, а на денот на посетата, во Затворот беа сместени вкупно 182 
лица. Тие се распоредени во 6 т.н. „ходници“ и тоа „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“и „Ѓ“. Ова 
одделение е просторно одделено од осуденичките крила, така што притворените 
лица немаат контакт со лицата коишто издржуваат казна затвор во Затворот Скопје. 
Националниот превентивен механизам, исто така, констатира дека во иста просторија 
не се сместуваат притворени лица од различен пол и лица коишто се обвинети како 
соучесници во сторување на кривично дело.

Во ходниците каде што се наоѓаат просториите за сместување на притворените 
лица се поставени блокатори за телекомуникациска мрежа, со цел да се оневозможи 
користење на мобилни телефони од страна на притворените лица коишто на разни 
начини успеале да ги набават. 

Сепак, Националниот превентивен механизам констатира дека на некои места во 
ходниците, како и во некои од просториите каде што се сместени притворените лица 
сигналот на телекомуникациските (мобилните) мрежи не беше блокиран. Дел од 
притворените лица истакнаа дека сместувањето или преместувањето во простории 
каде што сигналот на телекомуникациските (мобилните) мрежи не е блокиран често е 
проследено со поткупување, т.е. плаќање на службените лица за тоа. Притворените 
лица, исто така, истакнаа дека за одредена сума на пари може да се набави мобилен 
телефон и тоа најчесто преку некое од службените лица вработени во Затворот.

3.1.2. Материјални услови

Природната светлина што продира преку прозорците во просториите е доволна 
за непречено читање. 

Во просториите за сместување нема инсталирано посебни системи за вентилација, 
па така проветрување и проток на свеж воздух се врши преку прозорчињата во 
самата просторија. Во дел од просториите, особено во оние каде што хигиената не 
беше на соодветно ниво, воздухот беше задушлив, а се чувствуваше и смрдеа на 
урина и фекалии.

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во сите 
посетени простории има висок степен на влага и мувла по ѕидовите, особено во делот 
околу прозорците. Фактот што прокапува и во просториите каде што прозорците беа 
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сменети со релативно нови, укажува дека поставувањето на овие нови прозорци не 
било извршено соодветно.

Како директна последица на 
ваквата состојба некои од нив ги 
наведоа постојаните главоболки и 
отежнататото дишење. Имено, во 
повеќето простории релативната 
влажност беше над горната граница 
од 60RH и се движеше околу 68-70RH.

Сепак, често се случува служ-
бените лица од Секторот за обез-
бедување да не ги слушнат овие 
повикувања, особено ако во моментот 
се наоѓаат на спротивната страна од 
ходникот. Ова претставува сериозен 
проблем во случаите кога е потребно 
итно да се интервенира од страна на 
службените лица.

Во дел од просториите прит-
ворените лица имаа радио приемници, 
но во ниту една просторија тимот 
на НПМ не затекна ТВ приемник и 
покрај ваквата можност предвидена 
во Правилникот за куќен ред за 
извршување на мерката притвор, каде покрај останатото, исто така е предвидено 
дека радио и ТВ приемниците може да бидат обезбедени и од страна на Затворот.

Во Затворот не постои посебна трпезарија каде што притворените лица би ја 
конзумирале храната, па така оброците ги конзумираат во просториите во коишто 
се сместени.

На денот на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам во дел од 
просториите констатира дека хигиената не е на соодветно ниво и дека просториите 
воопшто не беа проветрени, односно воздухот во истите беше задушлив. 

Просторијата во којашто се сместени притвореничките, исто така беше одвоена 
со посебен ходник од просториите во 
коишто се сместени притворениците, а 
материјалните услови не се разликуваат 
од погореопишаните. Исклучително лоша 
мате-ријална состојба беше затекната во 
една просторија што се наоѓа веднаш до 
просторијата во којашто беа сместени 
притвореничките, а  којашто на денот на 
посетата беше заклучена. 

Тимот на Националниот превентивен 

При извршениот премер на 
просториите во коишто се смес-
тени притворените лица, Наци-
оналниот превентивен меха-
низам констатира дека не се 
испочитувани во целост минимум 
предвидените стандарди за ква-
дратура по лице (4/m2). Имено, во 
просторија од 6m2 (должина 3,15m 
и ширина 1,9m) беа сместени 2 
лица, додека во друга просторија 
од 20m2 (должина 5m и ширина 4m) 
се сместени 8 лица.

Националниот превентивен 
ме-ханизам констатира дека за се-
кое притворено лице е обезбеден 
посебен кревет, но голем дел од 
душеците на креветите беа стари 
и дотраени, а некои беа скинати и 
нечисти.

Сепак, во неколку просто-
рии тимот на Националниот 
превентивен механизам кон-
статира дека нема вештачко 
(електрично) осветлување 
или истото е недоволно, по-
ради фактот што дел од 
расипаните светилки не беа 
променети.
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механизам од повеќе службени лица доби различни информации, за периодот во 
којшто оваа просторија наводно не се користи. Во оваа смисла, некои службени 
лица истакнаа дека просторијата не се користи веќе 8-9 месеци, додека други 
службени лица наведоа дека истата не се користи околу 2-3 месеци. Спротивно 
на ова, информациите добиени од дел од притворените лица укажуваа дека, во 
просторијата две до три недели пред  посетата на НПМ, имало сместено притворени 
лица. 

Високото ниво на влажност во скоро сите посетени простории 
е сериозен проблем, којшто директно влијае врз влошување на 
здравствената состојба на притворените лица.

Tемпературата во простори-ите каде што се сместени осуде-
ните лица, се движеше во рамки на долната граница од минимум 
предвидените стандарди (18-25ОС), односно од 18-20оС.

Националниот превентивен механизам констатира дека затоп-
лувањето на просториите во зимскиот период е несоод-ветно, односно 
дека грејните тела (радијатори) се вклучуваат само периодично, односно 
само по неколку часа, а поголемиот дел од денот темпертурата во 
просториите е под минумум предвидените стандарди (18-25ОС).

Во дел од посетените простории вратите од санитарните јазли 
беа извадени, со што се нарушува приватноста на притворените лица 
при користење на истите. Исто така, поради неисправност на дел од 
казанчињата во санитарните јазли, притворениците се приморани да 
користат пластични шишиња со вода.

Во ниту една од посетените простории во коишто се сместени 
притворените лица немаше функционален систем за повикување на 
службените лица, поради што воспоставување на контакт помеѓу 
притворениците и службените лица се одвива преку викање и тропање 
по вратите.

Притворените лица со коишто беше извршен разговор истакнаа 
дека затворскиот доктор и покрај обврската предвидена во Правил-
никот за куќниот ред, воопшто не врши контрола на хигиената на 
притворените лица и просториите во коишто тие престојуваат.

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така 
констатира дека женските службенички од Секторот за обезбедување 
се присутни само во првата смена, односно до 16:30 часот, додека по 
тој период надзорот врз притвореничките го вршат припадници на 
Секторот за обезбедување од машки пол.

Како една од причините за ова беше наведен малиот број на вработени женски 
лица во Секторот за обезбедување, особено во случаите кога некои од нив се на 
боледување, користат одмор или пак, од некои други причини се отсутни од работа.
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Тимот на Националниот превентивен механизам од извршениот 
увид во просторот наменет за прошетки на притворените лица, 
констатира дека воопшто нема средства за одмор, како на пример 
масички, клупи или столчиња ниту пак, има покриен дел каде што 
притворените лица би можеле да прошетаат и при лоши временски 
услови.

Врз основа на констатираната состојба, тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека собите за сместување на притворените лица не ги 
исполнуваат просторните, здравствените и хигиенските услови.

Тимот на НПМ, исто така, констатира дека особено аларамантна е состојбата 
во просториите што се наоѓаат во ходникот „Б“, поради што беше препорачано итно 
реновирање и преместување на притворениците во други простории со подобри 
услови.

Од извршениот увид во бањите, НПМ констатира дека истите се реновирани, 
односно поставени се нови плочки и водоводна инсталација, меѓутоа и покрај 
тоа дел од славините беа расипани. Од извршените разговори со притворениците 
и службените лица беа добиени информации дека притворените лица се капат 
најмалку еднаш неделно и по потреба. Дел од осудените лица се пожалија дека 
често се случува за време на капењето да снема топла вода.

Бањи

Шеталиште

3.1.3. Третман и степен на остварување на 
права

За дел од службените лица 
беше истакнато и дека се одне-
суваат грубо, дрско, односно во 
комуникацијата со притворените 
лица се обраќаат на висок тон и со 
омаловажување. Сепак, ниту едно 
од притворените лица со коишто 
беше разговарано не се пожали 
дека било физички малтретирано.

Од разговорите со притворените 
лица, тимот на Националниот превен-
тивен механизам доби информации 
дека често се случувало притворе-
ните лица да бидат навредувани на 
национална основа, а особено при-
падниците од ромска националност.
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3.1.4. Претрес

3.1.5. Спровод на притворени лица

3.1.6. Право на прошетки на отворено

Од извршените разговори со 
притворените лица, како и со дел 
од службените лица, Националниот 
превентивен механизам констатира 
дека личните претреси врз притво-
рените лица ги вршат службени лица 
од ист пол и дека не секогаш за време 
на претресот се присутни по две 
службени лица.

Спроводот на притворените лица, по правило го вршат припадници од Секторот 
за обезбедување на Затворот. Сепак, тимот на Националниот превентивен механизам 
беше информиран дека во случаите кога се работи за притворени лица обвинети за 
сериозни кривични дела (тероризам и слично) и кај коишто постои висок степен на 
ризик по нивната безбедност или опасност од бегство, при спроводот асистираат и 
припадници на специјалните сили на Министерството за внатрешни работи (МВР). 

Со оглед на поплаките за психичко и физичко малтретирање на притворени 
лица за време на спроводите во кои учествуваат и припадниците на специјалните 
сили на МВР, Националниот превентивен механизам препорачa управата на Затворот 
да преземе сериозни мерки за испитување на секој пријавен случај на какво било 
малтретирање или вознемирување. При тоа, за истото веднаш да се известат 
надлежните државни органи на прогон (Министерството за внатрешни работи и 
Јавното обвинителство), кои ќе поведат постапка за испитување на наводите и 
постоење на евентуална одговорност.

Дел од осудените лица ис-
такнаа дека претресите им се 
вршат во „дежурната“ просторија 
каде што истите биле изложени 
на погледи и на другите службени 
лица, а особено загрижуваат 
информациите дека некои од 
службените лица за време на 
претресите се однесувале „грубо, 
дрско и понижувачки“.

Националниот превентивен механизам констатира дека на прит-
ворените лица не им се почитува целосно правото на прошетки, со 
оглед дека прошетките траат помалку од законски предвиденото 
време од 2 часа и истите најчесто се во времетраење од еден час, до час 
и половина.

Националниот превентивен механизам смета дека е недозволиво 
притворените лица да бидат едноставно оставени со недели, па и со 
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3.1.7. Право на посети

3.1.8. Систем на поплаки

Притворениците со коишто беше разговарано немаа поплаки по однос на 
правото на посети и истакнаа дека посетите се вршат во посебна просторија за таа 
намена, многу често и без присуство на припадници од Секторот за обезбедување.

Во однос на посетите од бранител, Куќниот ред предвидува дека „бранителот 
на притвореното лице може да го посетува притвореното лице секој работен ден 
без ограничување на траењето на посетата, но во рамките на работното време. Во 
исклучителни случаи, по одобрение на судот што ја води постапката посетата може 
да се изврши во друг ден или вон определеното време“.

За разлика од вака предвидената одредба, притворените лица истакнаа дека 
времетраењето на посетата на бранителот е ограничена на еден термин од околу 1 
час, исто како и посетите со другите лица.

За време на разговорот со директорот на Установата, истиот истакна дека 
секое притворено лице може да му се обрати за какви било повреди на правата 
поврзани со престојот и третманот во Затворот, но дека во досегашните случаи 
најчесто се работело за неосновани поплаки или приговори. За разлика од ова, дел 
од притворените лица истакнаа дека воопшто немаат директен пристап или можност 
да се пожалат непосредно до директорот. 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека секој петок 
притворените лица ги посетува судија од надлежниот првостепен суд (Основен суд 
Скопје 1 – Скопје), определен од претседателот на судот, којшто, согласно Законот 
за кривична постапка посетите ги врши без присуство на надзорникот и стражарите 
и ако најде за потребно се информира како се хранат притворениците, како се 
снабдуваат со други потреби и како се постапува со нив. 

Од извршените разговори со притворените лица, тимот на НПМ констатира 
дека посетите од страна на судиите се повеќе рутински, отколку суштински, односно 
судиите најчесто не ни влегуваат во просториите, туку само формално „од врата“ и во 
присуство на припадници од Секторот за обезбедување ги прашуваат притворените 
лица дали имаат некакви проблеми. Сето ова влијае притворените лица да не се 

Покрај дневните прошетки, притворените лица со коишто беа извршени 
разговори истакнаа дека остатокот од денот (повеќе од 22 часа) го поминуваат 
заклучени во своите простории. 

месеци заклучени во своите простории, особено во такви услови, поради 
што и препорачува, да се обезбеди овие лица да може да поминуваат 
разумно време од денот (8 часа или повеќе) надвор од просториите, 
ангажирани околу содржински активности од различна природа.
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чувствуваат сигурно да им се доверат за проблемите поврзани со нивните потреби 
и третманот.

Националниот превентивен механизам констатира дека во притворскиот 
дел на Затворот нема поставено сандачиња на Народниот правобранител и дека 
претставките адресирани до оваа институција, исто како и целокупната останата 
кореспонденција на притвореникот со лица надвор од Затворот се одвива со 
претходно знаење и под надзор на органот што ја спроведува истражната постапка.

3.1.9. Амбуланта и аптека 

3.1.10. Исхрана на осудените лица

Амбулантата на Затворот претставува една единица со три простории (соба 
за лекар,  со кревет за медицински прегледи и интервенции, сестринска соба со 
фајлови и аптека). Амбулантата е опремена со ЕКГ апарат (кој е во функционална 
состојба), дефибрилатор (за кој обука и тренинг за употреба има и немедицинскиот 
персонал од Затворот) и опрема за микрохирургија (основни интервенции). 

Изборот на лекови со кои располага затворската аптека е генерално на 
задоволително ниво, во Амбулантата има оптимален избор на медикаменти за 
психијатриска намена – невролептици од постарата и поновата генерација (со 
исклучок на невролептици од третата генерација), антидепресиви од поновата 
генерација, неколку вида анксиолитици. Доколку има потреба од кој било специфичен 
медикамент кој го нема во аптеката на Амбулантата, истиот се нарачува и подига 
однадвор. Притворениците имаат право и приватно да земаат своја терапија. Во оваа 
смисла, тимот на НПМ констатира дека се почитува  принципот на еквивалентност во 
однос на медикаментозната терапија.

Залихите на храна во кујната 
беа со дозволен рок на траење и се 
состојат главно од конзервирана 
храна. Свежо овошје или зеленчук 
воопшто не беше забележано.

Во однос на исхраната, притворе-
ните лица добиваат по три оброци 
дневно, но сите лица со кои беше 
извршен разговор се пожалија на ква-
литетот на храната, а поплаките 
во најголем дел се однесуваа на недо-
статок на протеин од животинско 
потекло во исхраната.
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3.1.11. Здравствена заштита
Медицинската служба на Затвор Скопје е во фаза на трансформација, во смисла 

на трансфер на надлежноста од рамките на Министерството за правда во рамките на 
Министерството за здравство. 

Во моментот на посетата службата 
се уште функционираше под надлежност 
на Министерството за правда.

Персоналот на медицинската служ-
ба се состои од 2 општи лекари, кои во 
моментот специјализираат психијатрија 
и една медицинска сестра.

Лекарите работат во две смени во 
текот на работните денови и тоа од 
08:00 до 20:00 ч., додека во саботите од 
08:00 до 15:00 ч. Работното време на медицинската сестра е секој работен ден од 
07:30 – 15:00 ч. и во сабота од 07:30 – 12:30 ч.

Итните медицински случаи за време на ноќта се во надлежност на командирот 
на смената. Во случај на потреба од итна интервенција во текот на ноќните часови 
или трансфер во здравствена установа надвор од Затворот, се повикува возило на 
брза помош.

Малиот број на персонал во 
здравствената служба на Затворот 
е алармантен, а тоа посебно се 
однесува на бројот на медицински 
сестри. Загрижувачки е фактот што 
во Затворот работи само една сестра 
и што во текот на ноќта и за време 
на викендите (освен во саботите 
наутро), во Затворот воопшто не е 
присутен медицински персонал. НПМ 
препорачува итно да се ангажираат 
медицински сестри во број кој 
ќе може да овозможи постојано 
24-часовно присуство на медицински 
персонал во Затворот.

Во однос на специјалистичките 
служби, во Затворот е вработен 
стоматолог, кој работи секој 
работен ден и сабота до 15:00 ч. 
Двапати неделно, во вторниците и 
четвртоците, Затворот го посетува 
психијатар во време од 16:00 до 
20:00 ч.

Со вака воспоставено ра-
ботно време, во текот на ноќта 
нема присуство на медицински 
персонал од кој било профил. 

Сите осудени лица коишто 
се примени за време на викенд се 
прегледуваат во текот на ра-
ботниот ден по викендот.

Дистрибуцијата на лекови 
во Затворот се врши од страна 
на вработените во Секторот 
за обезбедување, што не е во 
согласност со член 5 од Упатство-
то за пристап до лекар на осудени 
лица во установата, дистрибуција 
на медикаменти, лекарски прег-
лед вон установата, поради 
што тимот на НПМ препорача 
дистрибуцијата на лекови без 
исклучок да се врши од соодветен и 
оспособен медицински персонал.

Тимот на НПМ констатираше и 
дека во Затворот не постои упат-
ство за пристапување кон физи-
чка фиксација на притворените и 
осудените лица, кое е неопходно 
заради избегнување на можните 
злоупотреби преку употребата на 
средства за фиксација.
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Во оваа смисла, беше препорачано да се воведе Упатство за примена на 
средства за физичка фиксација, кое 
ќе содржи податоците за причините 
за примената на фиксацијата, како 
и начинот на кој таквата фиксација 
се врши. Треба да се нагласи дека 
физичката фиксација треба да се 
применува само поради медицински 
(психијатриски) индикации, во слу-
чаи кога постои ризик од самопо-
вредување и дека не смее да се 
применува заради дисциплински мер-
ки. 

Од извршениот увид во Регистарот за повреди, тимот на НПМ констатира дека 
здравствената служба има обврска известувањето за повредите на притворениците 
да го пренесе само до директорот. Од увидот во Регистарот за повреди и од сите 
прегледани досиеја, можеа да се најдат записи дека директорот на Затворот е 
известен за повредите.

Тимот на НПМ препорача запи-сот 
за трауматските повреди во регистарот 
да содржи и „шема на телото“ на 
која ќе биде означено местото/
местата на повредите. Истата шема 
на телото треба да биде содржана 
и на специјалните формулари кои 
треба да се внесат во медицинските 
досиеја на затворениците. Доколку 
има фотографии на повредите, истите 
треба да се внесат во медицинските 
досиеја.

Наведените елементи треба да 
бидат содржани во регистарот за 

повреди и во медицинските досиеја на притворениците и кога се работи за трауматски 
повреди здобиени при престојот во Затворот.

Секогаш кога наводите на притворениците за физичко настанување на пов-
редите од страна на друго лице или за малтретирање од страна на полицијата, 
соодветствуваат со описот на повредите од страна на докторот, управата на Зат-
ворот треба автоматски и веднаш да го пријави случајот до јавниот обвинител и 
полицијата, без оглед на желбите на самиот затореник кој ги здобил повредите.

Ваквиот регистар, помеѓу другото, би требало да содржи рубрики за причините 
за настанатата смрт, условите во кои тоа се случило, релевантна медицинска 
историја на починатиот и сл.Воедно, би требало да овозможи подобар увид во 
бројот на смртни случаи на годишно ниво, како зачестена појава, а истовремено 
и како индикатор за повеќе различни фактори, како на пример, превалентноста 

Тимот на НПМ констатира 
дека во Регистарот за повреди 
недостасува рубрика за заклучок 
од лекарот за конзистентност 
или неконзистентност помеѓу 
изјавите на притворениците за 
настанатите физички повреди и 
описот на повредите од страна на 
лекарот. 

Тимот на НПМ констатира и 
дека на медицинскиот персонал 
треба да му се обезбеди тренинг 
за начинот на регистрирање 
трауматски повреди и начинот 
на известување на истите.

Националниот превентивен 
механизам, исто така конста-
тирaше дека не постои цен-
трален регистар за смртни слу-
чаи.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Скопје

Препораки Одговор по препорака

Да се зголеми бројот на женски 
службени лица во притворскиот 
дел на Секторот за обезбедување, 
кои ќе го вршат надзорот над 
притворенички во Затворот;

Од Затворот Скопје не е добиен одговор по 
конкретната препорака. 

За секое притворено лице да се 
обезеди кревет со соодветен душек 
и чиста постелнина;

Набавени се околу петстотини нови 
ќебиња и доволен број на душеци, а се 
прават напори да се обезбедат и чаршави, 
најмалку двојно од сместувачкиот 
капацитет на установата. 

Со оглед на слободните 
сместувачки капацитети во 
Затворот, притворениците да 
се распоредат во просториите, 
така што ќе бидат во целост 
испочитувани минимум 
предвидените стандарди за 
квадратура по лице (4м2);

Со моменталната бројна состојба во 
одделението за притвор исполнетоста се 
движи околу 60 проценти и следствено 
на тоа се води сметка во целост да бидат 
испочитувани минимум предвидените 
стандарди за квадратура по лице.

Во сите простории да се обезбеди 
соодветно дополнително 
(електрично) осветлување, односно 
во просториите каде што нема или 
пак, се расипани, светилките да се 
променат со нови;

Осветлувањето во просториите каде 
што се сместени притворените лица и во 
ходниците на притворското одделение 
е подобрено, односно светилките се 
заменети со нови каде што имало потреба 
за тоа.

Температурата во просториите во 
коишто се сместени притворените 
лица да биде постојано во рамки на 
предвидените стандарди (18-25оС), 
особено во зимскиот период кога е 
потребно соодветно затоплување 
на истите.

Извршена е санација на дел од главната 
линија за топловодно греење на 
просториите, со цел да се подобри 
греењето во просториите, а која поради 
дотраеност на инсталацијата беше 
оштетена.

Табела бр.29

на одредени медицински состојби кај затворениците, ефикасноста на здравствените 
служби, условите во затворот и сл.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Скопје

Препораки Одговор по препорака

Расипаните казанчиња или други 
санитарии каде што се расипани 
или оштетени, да се поправат или 
заменат со нови;

Казанчињата и водоводната инсталација 
се целосно проверени и каде што имало 
потреба се заменети со нови, со исклучок 
на неколку тушеви за коишто е потребно 
да се набави потребниот репроматеријал 
за замена.

Да се преземат итни мерки за 
намалување на нивото на влажност 
во просториите и да се отстрани 
мувлата од ѕидовите;

За надминување на проблемот со влагата 
потребно е да се изведат градежни зафати 
од поголем обем кои би се состоеле од 
соодветна термичка изолација однадвор 
на објектот, а моментално овој проблем 
се решава со тоа што не се сместуваат 
притворени лица во просториите каде што 
се појавува влага.

Затворскиот лекар да врши 
соодветна контрола на хигиената на 
притворените лица и просториите 
во коишто тие престојуваат;

Од Затворот Скопје не е добиен одговор по 
конкретната препорака.

Преземање на мерки за итно 
подобрување на количеството и 
квалитетот на храната што им се 
дели на притворените лица и истата 
да се приготвува и сервира во 
согласност со однапред изготвените 
листи на јадења;

Приготвувањето и поделбата на храната 
се подготвува врз основа на изработена 
листа на јадења во текот на неделата, 
а установата располага со доволно 
количество на прехранбени продукти.

Службените лица во 
комуникацијата со притворените 
лица да го почитуваат нивното 
достоинство и нивната личност, а 
навредливото и омаловажувачко 
однесување кон притворените лица 
да биде предмет на дисциплинска 
одговорност на службеното лице;

Од Затворот Скопје не е добиен одговор по 
конкретната препорака.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Скопје

Препораки Одговор по препорака

Претресот врз притворените лица 
да се врши на начин и во согласност 
со предвидените правила и да 
не се користат простории каде 
што притворените лица би биле  
изложени на погледите и на другите 
службени лица;

Претресот се врши во посебна просторија 
за таа намена согласно протоколите-
правилата. За правилна реализација на 
истото е задолжен дежурниот командир 
на смена кој ги одредува надзорниците 
од затворската полиција кои ќе го вршат 
претресот на новоприменото притворено 
лице.

На притворените лица да им се 
почитува целосно правото на 
прошетки и истите да бидат со 
времетраење од најмалку 2 часа;

Согласно предвидениот план изработен 
врз основа на распоредот и бројноста на 
лицата кои се сместени во одделението 
за издржување на мерката притвор, 
движењето на чист воздух се одвива 
во шест групи, поради што и согласно 
моменталните услови истото е со 
времетраење од 1 час и 25 минути за секоја 
група на притворени лица.

Да се обезбеди притворените 
лица да може да поминуваат 
разумно време од денот надвор 
од просториите, ангажирани 
околу содржински активности од 
различна природа;

Од Затворот Скопје не е добиен одговор по 
конкретната препорака.

Дистрибуцијата на лекови во 
Затворот да се врши исклучиво од 
страна на медицински персонал;

Диструбицијата на лекови во работните 
денови се настојува да се врши исклучиво 
од страна на лекарски персонал-
медицинска сестра, меѓутоа во моментот 
е вработена само една медицинска сестра, 
поради што реализација на оваа препорака 
претставува реален проблем.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Скопје

Препораки Одговор по препорака

Да се почитуваат одредбите за 
лекарски преглед при прием на 
секој осуденик/притвореник во 
тек на првите 24 часа од приемот, 
што треба да важи и за деновите 
од викендот, согласно Упатствата 
за лекарски преглед при прием на 
притворено лице и за лекарски 
преглед при прием на осудени и 
малолетни лица во установата;

Работното време на лекарите е 
организирано на начин што и во  саботите, 
во претпладневните часови има дежурен 
лекар, се со цел да се почитуваат одредбите 
за лекарски преглед при прием на секој 
осуденик/притвореник во тек на првите 24 
часа од примемот.

Да се воведе Регистар за смртни 
случаи во Затворот Скопје;

Во меѓувреме е воведен регистар за смртни 
случаи во КПУ Затвор-Скопје.

На медицинскиот персонал да му 
се обезбеди тренинг за начинот на 
регистрирање трауматски повреди 
и начинот на известување за 
истите.

Од Затворот Скопје не е добиен одговор по 
конкретната препорака.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Управата за извршување на 

санкциите

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат средства за неодложно 
инсталирање на функционален систем 
за повикување во сите простории за 
задржување заради полесно, односно 
навремено воспоставување контакт помеѓу 
притворениците и службените лица;

Секоја казнено-поправна 
установа поединечно во рамките 
на својот расположлив буџет ја 
обвновува потребната опрема, 
а во Управата за извршување на 
санкции во тек е реализација 
на проектот „Реконструкција 
на казнено-поправни установи 
во РМ“ и во рамките на втората 
фаза од реализацијата на овој 
проект, односно во текот на 2018 
и 2019 година, е предвидено и 
реконструкција и изградба на нови 
објекти во Затворот Скопје.

Да се обезбедат финансиски средства, така 
што во просторот наменет за прошетки на 
притворените лица ќе се постават масички, 
клупи или столчиња и да се обезбеди покриен 
дел,  каде што притворените лица би можеле 
да прошетаат и при лоши временски услови;
Просториите и опремата на здравствената 
служба да се унапредат во склад со 
постоечките стандарди и согласно одредбите 
во Упатството за минимум технички 
стандарди во здравствените единици на 
установите;
Итно да се ангажираат доволен број на 
медицински сестри, со што ќе се  овозможи 
постојано 24 часовно присуство на 
медицински персонал во Затворот;

Во тек е постапка за измена 
на текстот на Законот за 
извршување на санкции, со што 
се предвидува Министерството 
за здравство да има поголема 
улога во спроведувањето на 
здравствената заштита на осудените 
и притворените лица во казнено-
поправните установи.

Да се воведе Упатство за примена на 
средства за физичка фиксација, кое ќе ги 
содржи сите потребни елементи кои според 
меѓународните стандарди претставуваат 
заштитни механизми во однос на физичката 
фиксација во затворски услови и истото треба 
да ги содржи податоците за причините за 
примената на фиксацијата, како и начинот на 
кој таквата фиксација се врши.

Ќе биде изработено посебно 
Упатство за постапување при 
примена на средства за физичка 
фиксација.

Табела бр.30
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ЗАТВОР СТРУМИЦА

Посетата на Затворот Струмица тимот на Националниот превентивен механизам 
ја изврши на 23 и 24 ноември 2017 година, во соработка со надворешни соработници 
и експерти од повеќе области и здруженија и тоа: психијатар од Здружението на 
психијатри на РМ, психолог од Комора на психолози, форензичар од Институтот за 
судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија и социјален работник 
од Здружението на социјални работници на Град Скопје.

Затворот Струмицa е казнено-поправна установа од полуотворен вид, во 
која основното обезбедување е физичкото обезбедување што го спроведуваат 
припадниците на Секторот за обезбедување. Согласно Решението за распоредување 
на осудените лица во казнено-
поправните домови2, во овој Затвор 
се упатуваат машки лица – примарни 
сторители, осудени со правосилна 
пресуда на казна затвор до 3 години, 
односно кога остатокот од казната по 
пресметаниот притвор изнесува до 3 
години, како и машки лица повторници, 
осудени со правосилна пресуда на казна 
затвор до 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува до 6 месеци.

3.2

Капацитетот на Затворот 
е за 65 лица, додека во моментот 
на посетата имаше вкупно 85 
лица на издржување на казна 
затвор и 17 лица кои се водеа 
дека се во бегство. 

2 Решение за распоредување на осудените и малолетните лица во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи и на притворените лица во притворските одделенија на казнено 
поправните установи донесено од министерот за правда во јули, 2008 година.
3 The CPT’s minimum standard for personal living space in prison establishments(- 6m² of living space 
for a single-occupancy cell+ sanitary facility - 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy 
cell+ fully-partitioned sanitary facility)
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Покрај прекубројноста, сериозен проблем во Затворот претставува 
и недостатокот на вработени во сите сектори.

Особено загрижува фактот дека во Секторот за обезбедување 
воопшто нема вработено лице од женски пол, поради што и пред-
видениот претрес врз женските лица кои доаѓаат на посета кај 
осудените лица воошто не се спроведува. Кадровската неекипираност 
во Секторот за ресоцијализација е исто така проблем што директно 
се манифестира врз (не)можноста за спроведување на соодветни 
програмски и третмански активности врз осудените лица.

3.2.1. Материјални услови

При извршениот увид во просториите во коишто се сместени осудените лица, 
тимот на НПМ констатираше дека за секое осудено лице има посебен кревет со 
душек и чиста постелнина. 

Хигиената во поголемиот дел од просториите беше на соодветено ниво, а за 
истата се грижат самите осудени лица. Во просториите има големи прозорци, така 
што има доволен проток на дневна светлина и воедно се врши проветрување на 
просториите. 

Осудените лица истакнаа дека греењето и во зимскиот период е на соодветно 
ниво, а тимот на НПМ по извршеното мерење констатира дека темературата во 
просториите е 190С, додека нивото на влажност на воздухот е 40 RH%.

Во дел од  просториите имаше дополнителни грејни тела, ТВ приемник, масичка, 
како и ормарчиња во кои осудените лица си ги сместуваат своите лични работи.

Во оваа смисла, тимот на НПМ констатира прекубројност во дел од просториите 
и непочитување на минимум предвидените меѓународни стандарди за сместување 
на осудени лица (4m2 по лице)3. Имено, во една од просториите со површина од 
16м2 беа сместени 5 лица, додека пак, во друга просторија со површина од 24м2, 
беа затекнати 7 осудени лица. Тимот на НПМ, исто така, во дел од просториите 
констатираше дека се сместени и по 10 осудени лица, што е спротивно на Законот за 
извршувањето на санкциите, согласно кој максималниот број на лица кои можат да 
бидат сместени во една иста просторија за ноќевање е 5 осудени лица.

3 The CPT’s minimum standard for personal living space in prison establishments(- 6m² of living space 
for a single-occupancy cell+ sanitary facility - 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy 
cell+ fully-partitioned sanitary facility)
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Од извршениот увид во бањите, НПМ констатира дека истите се реновирани, 
односно поставени се нови плочки и водоводна инсталација, меѓутоа и покрај 
тоа дел од славините беа расипани. Од извршените разговори со притворениците 
и службените лица беа добиени информации дека притворените лица се капат 
најмалку еднаш неделно и по потреба. Дел од осудените лица се пожалија дека 
често се случува за време на капењето да снема топла вода.

Затворот располага со 3 простории за изолација, т.е. самици во кои се 
сместуваат осудените лица. Во овој дел, како што не информираа службените лица, 
се сместуваат и задржуваат најчесто новопримени осудени лица кај кои постои висок 
ризик од бегство или самоповредување и лица кои се на издржување дисциплинска 
казна – упатување во самица. 

Во оваа смисла, тимот на НПМ конста-
тира дека ваквиот начин на сместување 
на различни категории осудени лица во 
просториите за изолација (новопримени 
и лица на издржување дисциплинска 
мерка упатување во самица), доведува 
до можна криминогена инфекција, со 
што постои можност од намалување 
на крајниот резултат/целта на самото 
сместување во овој дел од Затворот.

Тимот на НПМ, исто така, констатира 
и дека во сите три простории имаше по три кревети за осудени лица, што само по 
себе упатува на фактот дека не се работи за класични самици. 

Тимот на НПМ изрази сериозна 
загриженост за ваквите наоди и 
препорача итно да запре праксата 
во просториите да се сместуваат 
повеќе лица исто-времено и во 
нив да се сместува и задржува 
исклучиво едно осудено лице, со 
што би се превенирала можноста 
за предизвикување одреден инци-
дент помеѓу осудените лица кои 
се на издржување дисциплинска 
мерка „упатување во самица“ и 
на новопримени осудени лица во 
Затворот Струмица.

Во просториите измеренета 

Бањи

Самици

Задржувањето на новопри-
мените осудени лица во прос-
ториите за изолација, пред 
да бидат распоредени во прос-
ториите во соодветното одде-
ление – отвореното и полу-
отвореното, е поради фактот 
што во Затворот се уште нема 
посебно примено одделение.

За време на разговорите со 
службените лица беше истакнато 
дека најчесто се практикува 
лицата кои се на моментално 
издржување на дисциплинската 
казна самица да бидат одвоени 
во трите простории, меѓутоа 
во ситуациите кога ќе се појави 
потреба и ќе биде неопходно 
сместување на повеќе осудени лица 
во овие соби за изолација, тогаш 
се случува во просториите исто-
времено да бидат задржани по две 
или три лица.
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температура изнесуваше 13oC, што 
е под границата на прифаталивите 
стандарди (18-25oC), а нивото на 
влажност изнесуваше 42%RH, што 
пак е во рамки на општоприфатената 
граница од 20%RH до 60%RH.

На влезот, во делот каде што 
се наоѓаат трите простории за изо-
лација, поставен е функционален 
систем за повикување кој го користат 
осудените лица за повикување (сиг-
нализација) на затворскиот службе-
ник, во случаите кога имаат одредена потреба.

НПМ смета дека функционален систем за повикување мора да биде поставен во 
секоја засебна самица, како би можело секое осудено лице сместено во самица во 
секое време да алармира за одредена потреба или помош.

На горниот кат во Затворот Струмица каде што се сместени најголемиот број од 
осудени лица има два тоалета, од кои едниот е реновиран и е во функција, додека 
пак, вториот тоалет е во лоша состојба и од него се шири силна смрдеа на урина. 
Исто така, за осудените лица сместени во просториите за изолација има посебни 
тоалети коишто, исто така, се во исклучително лоша состојба со нефункционални 
санитарии.

Просторот за надворешна прошетка на осудените лица обезбедува доволно 
можности за престој на отворено, согласно важечките законски прописи. Дворот 
на Затворот е чист и уреден, со поставени клупи за седење и масички и истиот 
секојдневно се одржува и чисти. 

Непосредно до просториите за изолација се наоѓа и шеталиштето за лицата 
сместени во овие простории. Ова шеталиште е изолирано, мало и заградено. Исто 
така шеталиштето не е покриено и заштитено во случај на временски непогоди, со 
што е ограничена неговата употреба. На шеталиштето нема поставено ниту опрема 
за одмор, односно клупи и столчиња.

Во склоп на Затворот Струмица, во надворешниот дел, веднаш до вежбалницата 
(теретаната) и терените за спорт и рекреација, постои фарма во која неколку осудени 
лица се ангажирани за чување и одгледување на добиток. 

Тоалет

Шеталиште за осудени лица

Фарма

НПМ утврди дека овие просто-
рии се наоѓаат во исклучително 
лоша состојба, со крајно нехи-
гиенски услови, извалкани и 
неуредни ќебиња и душеци. Во 
просториите нема класични кре-
вети, туку тоа се дрвени даски 
(рамки) на кои се поставуваат 
душеци при секое сместување на 
некое од осудените лица.
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Медицинскиот персонал ординира во просторија - Амбуланта во која има едно 
биро, ормар за лекови, медицинска документација и кревет за интервенции каде 
медицинската сестра ја дава ампуларната терапија.

Имено, од медицинска апаратура беа забележани стетоскоп и апарат за крвен 
притисок кој докторот и медицинската сестра ги носат за време на прегледите и 
потоа ги враќаат во Здравствениот дом од каде што доаѓаат.Медицинските лица, 
исто така со себе го носат и апаратот за мерење на  шеќер во крвта. 

Во Амбулантата недостасува апарат 
(боца) со кислород, помошни помагала за 
општ невролошки преглед, помагала за 
одредување на видот, апарат за преглед 
на ушни школки итн. Исто така нема ниту 
апарат за реанимација, ниту пак некој од 
медицинската служба посетувал едукација 
за употреба на ваков апарат.

Во однос на снабденоста со лекарства, НПМ утврди дека се набавени  лекови 
за хронични болести, белодробни и срцеви заболувања, исто така  набавени се и 
лекови за лица со психијатриски заболувања, аналгетици, како и анафилактична 
терапија. Сите лекови се чуваат затворени, во посебен ормар, каде пристап, според 
наводите на докторот има само медицинскиот персонал. Според оцена на НПМ, 
количеството на расположливите лекови е мала и не ги задоволува целосните 
потреби за лекување на осудените лица. Ваквите наводи ги потврдија и осудените 
лица кои истакнаа дека многу често се приморани дел од лековите да си ги 
набавуваат од сопствени средства. 

Амбуланта

Тимот на НПМ конста-
тира дека Амбулантата не 
е опремена со потребните 
медицински апарати. 

3.2.2. Здравствена заштита
Во Затворот Струмица нема редовно вработен медицински персонал. За 

здравствената заштита на лицата се грижи доктор од општа пракса и медицинската 
сестра кои се вработени во Здраствениот дом Струмица, со кој казнено-поправната 
установа има склучено договор за вршење здравствени услуги на осудени лица. 

Во исклучителни случаи докторот може да биде повикан и дополнително, но 
тоа се случува ретко, со оглед дека за итните случаи се повикува Службата за итна 
медицинска помош од градот Струмица, со која според наводите на службените лица 
е остварена добра соработка.

Медицинскиот персонал во текот на една посета врши десетина прегледи на 

Ваквиот начин на работно ангажирање на осудените лица позитивно влијае во 
насока на корисно исполнување на нивното време и создавање, односно зачувување 
на работните навики.
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пациенти, така што во просек, бројот на 
прегледи во текот на еден месец изнесува 
околу шеесет пациенти.

Терапијата ја препишува докторот и 
доколку е потребна парентерална тера-
пија истата ја дели медицинската сестра. 

Тимот на НПМ, во оваа смисла 
истакна дека согласно „Упатството 
за пристап до лекар во установата, 
дистрибуција на медикаменти, лекарски 
преглед вон установата“ осуденото лице 
може во себе да чува симптоматска 
терапија во разумни количини, по 
проценка на лекарот и доколку одобри 

лекарот, додека лековите што се опасни доколку се употребуваат во прекумерна 
доза се чуваат во затворската аптека и секојдневно секоја доза поединечно се дава 
на осудените лица од страна на медицинско лице. 

Покрај недостатоците во поглед на делењето на терапијата, загрижува и фактот 
што во Затворот здравствени услуги од страна на психијатар или лекар интернист 
воопшто не се вршат, а исто така нема вработено ниту пак, ангажирано стоматолог, 
така што осудените лица истакнаа дека мора да плаќаат за здравствени услуги во 
приватни стоматолошки ординации. Осудените лица во казнено-поправната установа 
не се здравствено осигурени.

Здравствените прегледи осудените 
лица ги закажуваат во Службата за 
обезбедување каде се прави список на 
пријавени лица. Според исказите на 
осудените лица нема потешкотии со 
закажување на прегледите, а докторот 
успева да ги изврши прегледите на сите 
лица кои побарале лекарска помош. 
Доколку докторот смета дека треба да 
се направи специјалистички преглед, 
лицата со заведен упат се упатуваат во 
болницата во Струмица придружувани 
од страна на службата за обезбедување. 
Во исклучителни случаи и според оценка 
на докторот осудените лица се упатуваат 
и во другите медицински центри каде 
има доктори субспецијалисти, но тоа 
не е така честа пракса. Имено со оглед 
дека во Затворот нема доволен број на 
возила, ваквите прегледи осудените 
лица ги вршат за време на редовните 
отсуства. 

НПМ утврди дека мета-
донската терапија се чува 
во медицинско орманче кое е 
заклучено и се наоѓа во прос-
торијата каде е сместена 
службата за обезбедување. 
Со оглед дека медицинскиот 
персонал не е постојано прису-
тен, Службата за обезбедување 
ја дели метадонската терапија. 

Лекарот наведе дека не 
води посебен дневник за бројот 
на лица кои се на метадонска 
терапија и лица кои имаат 
инфективни преносливи болес-
ти, овие податоци се содржани 
само во здраствените картони 
на пациентите-осуденици. 

Докторот и медицинската 
сестра доаѓаат два пати во 
неделата и остануваат само 
по неколку часови. 

Сепак, тимот на НПМ кон-
статира дека на секое болно 
лице му се даваат терапија за 
повеќе денови да ги чува во себе 
за периодот кога во казнено 
– поправната установа нема 
присуство на медицинско лице.
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Според наводите на осудените 
лица, хронично болните со забо-
лувања на срцето, црниот дроб, 
гастроинтестиналниот тракт и сл., не 
се контролираат редовно, односно 
во период од шест месеци. Имајќи 
предвид дека бројот на хронично 
болни во затворот е релативно 
мал, НПМ цени дека е неопходно 
овие прегледи да се извршуваат во 
предвидениот рок и покрај огра-
ничените финансиски средства. 

Во Затворот нема посебно 
одделение за  стари лица, но поста-
рите лица и лицата со посебни 
потреби се сместуваат во приземните 
соби. За време на посетата НПМ наиде 
на едно инвалидизирано осудено 
лице (лице кои се движеше со помош 
на патерици) кое беше сместено во 
една од приземните соби.

Осудените лица-зависници од дрога примаат метадонска терапија, која од страна 
на медицинската служба се набавува  еднаш неделно од Центарот за зависности при 
општата болница во Струмица. 

Ваквото постапување е спротивно на чл. 8 од Упатството за пристап до лекар во 
установата, дистрибуција на медикаменти, лекарски преглед вон установата“, каде 
што е предвидено дека: „лековите во установата се чуваат во затворската аптека, 
или во специјално опремена просторија за таа цел, а пристап до лековите има само 
здравствениот персонал во Установата“.

Осудените лица посочија дека ретко се спроведува едукација за болестите на 
зависност, за сексуално преносливи болести и инфективните заболувања.

При увидот во оваа документација, НПМ наиде на еден случај од минатата 
година кога на барање на докторот била запрена изречената мерка за престој во 
самица заради влошена здравствена состојба.

Од извршениот увид во меди-
цинската документација беше кон-
статирано дека систематскиот 
преглед кој се врши при приемот и 
при отпустот на лицата не се врши 
на денот кога е извршен приемот 
или одјавата, туку на денот кога 
лекарот го посетува Затворот. 

НПМ, исто така изврши увид 
и во дневникот за извршените 
прегледи од страна на докторот во 
текот на престојот во самица на 
осудени лица, при што констатира 
дека вакви прегледи се вршат само 
во деновите кога медицинскиот 
персонал го посетува затворот, 
а не секојдневно како што е пред-
видено во Куќниот ред.

3.2.3. Однос на службените лица спрема 
осудените лица

Поголемиот број на осудени лица, односот на службените лица кон нив го оценија 
како добар и коректен, но дел од осудените лица истакнаа дека припадниците на 
затворската полиција се случува да се однесуваат дрско и навредливо, па дури и да 
употребат физичка сила, удирајќи ги со „шлаканици или боксови“ по разни делови 
од телото. Некои од осудените лица истакнаа дека најчесто службените лица од 
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затворската полиција употребуваат физичка сила врз осудените лица кои се на 
издржување дисциплинска казна самица.

Имено, за времето додека се во самица се случувало некои од осудените лица, 
поради најразлични, според нив понекогаш и банални причини (пр. долготрајно 
ѕвонење на ѕвончето за повикување или поради тропање по вратите од самиците, 
затоа што службените лица можеби не го слушнале ѕвонењето) да бидат удирани 
од полициските службеници, наводно за да се смират. Ова најчесто се прави со 
издвојување на лицето во една од ќелиите, надвор од очите на останатите осудени 
лица што во моментот ,исто така издржуваат дисциплинска казна самица. 

Тимот на НПМ изразува сериозна загрижност во однос на ваквите наводи, 
особено и поради фактот што од страна на службените лица беше добиена 
информација дека, од поставениот видео надзор во Установата не работат камерите 
што се поставени токму во делот на самиците.

Во оваа смисла, тимот на НПМ истакна дека е забранет секој облик на мачење, 
нечовечко или понижувачко постапување и казнување и дека е потребно службените 
лица во односот со осудените лица целосно да го почитуваат нивниот интегритет и 
човековата личност и да го заштитат нивниот психофизички и морален интегритет, 
истовремено барајќи од управата на Затворот да ги преземе сите неопходни мерки за 
да се испитаат сите наводи и информации за евентуално несоодветно поведение на 
службените лица. Исто така, управата на Затворот е потребно да преземе конкретни 
мерки и активности со кои би ги охрабрила сите осудени лица да ги пријавуваат 
случаите на несоодветно постапување на службените лица спрема нив.

3.2.4. Систем на поплаки

3.2.5. Исхрана на осудените лица

Тимот на НПМ констатира дека во Затворот постојат посебни сандачиња преку 
кои осудените лица можат да се обратат со претставка или поплака до директорот 
или до канцеларијата на Народниот правобранител, а исто така беше утврдено и 
дека Куќниот ред со правата на осудените лица е истакнат на повеќе видни места 
во Затворот. 

Сепак, осудените лица за време на разговорите истакнаа дека не се решаваат 
да поднесуваат претставки поради одредено несоодветно поведение на службените 
лица спрема нив, пред сѐ поради стравот дека, подоцна поради тоа би можеле да трпат 
негативни последици манифестирани врз нивниот третман (пр. неовозможување 
поволности), како и поради тоа што немаат верба дека пријавување на таквите 
случаи би можело нешто навистина да смени на подобро. 

Осудените лица за време на разговорите истакнаа дека храната што им се дели 
е еднолична и не ги задоволува нивните потреби. Во оваа смисла дел од лицата 
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3.2.6. Право на образование 

3.2.8. Разговор со службени лица 

Тимот на НПМ констатира дека за осудените лица во Затворот не се спроведува 
никаков формален образовен процес и покрај тоа што има осудени лица кои се уште 
немаат завршено никаков степен на образование. Во оваа смисла службените лица 
истакнаа дека поголем број од лицата кои биле заинтересирани за вклучување не 
биле во можност да ги обезбедат свидетелствата  од завршените одделенија, со 
што веќе подолг временски период осудените лица немаат организирана форма за 
продолжување на нивното образование.

За време на посетата, тимот на НПМ спроведе разговори и со службени лица - 
вработени во Затворот. 

Во текот на разговорите, службените лица изразија незадоволство од условите 
за работа, од висината на примањата, како и од недостаток на униформи и останата 
основна опрема за работа.

Во оваа смисла, Минималните стандардни правила на Обединетите нации за 
постапување со осудени лица (Нелсон Мандела правилата) предвидуваат дека: 
„Платите треба да бидат соодветни за да можат да се привлечат и задржат 
погодни мажи и жени. Работните бенефиции и условите за работа треба да бидат 
поволни, со оглед на природата на работата.“ 

3.2.7. Контактирање на осудените лица со 
надворешниот свет 

Согласно „Куќниот ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во 
казнено-поправна установа“, осудените лица класифицирани во отвореното и 
полуотворено одделение имаат право на две посети во месецот, без присуство на 
службено лице.

За време на разговорите што ги спроведе тимот на НПМ, ниту едно од осудените 
лица не се пожали во однос на правото на посети или контакти со семејството.  

истакнаа дека си набавуваат и храна на свој трошок, а многу често им носат и 
нивните роднини за време на посетите. 

НПМ, исто така, констатира дека за лицата со хронични болести, пред се за оние 
со констатиран дијабетес и хепатитис, не се приготвува посебна храна.
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Според тимот на НПМ, ниските плати на вработените во стручната служба во 
затворите и лошите услови за работа се неприфатливи и директно се во спротивност 
со Минималните стандардни правила на Обединетите нации за постапување со 
осудени лица. 

Службените лица, исто така, се пожалија и на малиот број на вработени во однос 
на бројот на осудени лица кои издржуваат казна затвор. Притоа и од извршениот 
увид во листите на вработени лица во Затворот, беше констатирано дека во Затворот 
Струмица има недостиг од кадар од женски пол и тоа конкретно во Секторот за 
обезбедување. Ова директно влијае предвидениот претрес врз женските лица кои 
доаѓаат на посета кај осудените лица, да не биде воопшто спроведен, што од друга 
страна ја доведува во прашање безбедноста во установата.

3.2.9. Увид во евиденцијата за лицата лишени 
од слобoда

Тимот на НПМ за време на посетата констатира дека Затворот располага со 
„Упатство за водење евиденција“ во коешто се наведени сите книги и евиденции 
поединечно, а по извршениот увид во неколку регистри и евиденции за осудените 
лица, генералниот заклучок е дека истите се водат уредно.

Имено, од извршениот увид во евиденцијата за дисциплински казни беше 
констатирано дека во истата се содржани податоци за тоа кога е даден предлогот за 
поведување дисциплинска постапка, име и презиме на осуденото лице, причините 
за поведување на постапката, кој го поднел предлогот и функцијата на службеното 
лице, како и информации за тоа каков вид на дисциплинска казна е изречена, 
почетокот на извршување и истекот на истата. Во оваа смисла, тимот на НПМ утврди 
дека во 2016 биле изречени вкупно 46 дисциплински казни, додека во 2017 година, 
до денот на посетата беа заведени вкупно 78 случаи, од кои во 55 случаи е изречена 
дисциплинска казна самица. Дел од причините за изречените дисциплински казни 
се: бегство, злоупотреба на дадени погодности, повторување на полесни повреди, 
нарушување на мирот, внесување или уживање на наркотични средства и слично. 

Тимот на НПМ, исто така, изврши увид и во евиденцијата што се води при водењето 
на дисциплински постапки, при што беше констатирано дека после поднесувањето 
на предлогот за поведување на дисциплинска постапка, на осудените лица им се 
почитува правото да бидат сослушани во врска со настанот пред дисциплинската 
комисија, за што соодветно се составува записник што го потпишува и осуденото 
лице. Во постапките се сослушуваат и останати сведоци (осуденици или лица од 
персоналот на Затворот) кои можат да дадат информации, а на крајот директорот на 
затворот носи Решение во коешто е содржана и поука дека осудениот има право на 
жалба до директорот на Управата за извршување на санкциите при Министерството 
за правда, во рок од 3 дена од приемот на решението. Од извршениот увид во 
евиденцијата и разговорите со службените лица, беше констатирано дека досега 
ниту едно осудено лице нема поднесено жалба на решенијата со коишто им е 
изречена дисциплинска казна. 
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Од извршениот увид во евиденцијата за употреба на средства за присилба, тимот 
на НПМ констатираше дека истата се води во ист регистар (книга) за повеќе години, 
поради, како што беше објаснето, малиот број на случаи на употреба на средства за 
присилба. Во оваа смисла, во 2012 и 2013 година има заведено само по еден случај 
на употреба на средства за присилба, додека во 2014 воопшто нема заведено таков 
случај. Во 2015 година има заведено 2 случаи, во 2016 само 1 случај и во 2017 година, 
до денот на посетата, исто така, имаше заведено само 1 случај. Во евиденцијата се 
содржани податоци за датумот на употреба на средства за присилба, име, презиме 
и функција на службеното лице што ја применило, име, презиме и матичен број во 
Затворот на осуденото лице, вид, начин и причина за употребата на присилбата, 
изготвените поднесоци за употребата на присилбата и одговор по истите. На секоја 
страница има потпис на одговорно лице и печат на Затворот, а исто така со потпис 
и печат се врши и „заклучување“ на секоја година. 

Од извршениот увид во регистарот, тимот на НПМ утврди дека во ниту еден од 
случаите на употреба на средства за присилба не се заведени писмените акти со кои 
е одлучено за оправданоста на средствата за присилба од страна на непосредниот 
старешина, иако такви акти постојат во индивидуалните досиеја. 

За употребата на средства за присилба 
се известува и Управата за извршување на 
санкции, која треба да ја даде конечната 
оценка за оправданоста на употребата на 
средства за присилба, меѓутоа и покрај 
оваа обврска на Управата, службените 
лица го информираа тимот на НПМ дека 
немаат добиено ниту еден писмен акт 
со кој крајно се цени оправданоста на 
употребените средства. Тимот на НПМ 
од увидот во досиејата утврди и дека 
за употребата на средства за присилба 
соодветно се изготвува извештај за 
употребата на средства за присилба со 

образложение. По употребата на средства за присилба на осуденото лице му се врши 
и лекарски преглед, за што соодветно се изготвува извештај којшто е во прилог на 
останатите документи кои се испраќаат до Управата за извршување на санкциите.

Во оваа смисла, НПМ препорачува службените лица да ги заведуваат 
сите случаи на употреба на присилба, особено оние кога се користи 
физичката сила без разлика на интензитетот. 

Да се заведуваат сите случаи на „зафати со раце и нозе и други вештини на 
одбрана и напад кога лицето дава пасивен отпор заради негово присилување да се 
доведе во таква положба од која нема повеќе да дава отпор на законитата наредба 
на службеното лице.“ 

Малиот број на заведени 
случаи на употреба на средства 
за присилба, во корелација со 
наводите на осудените лица 
за употребата на средства 
за присилба (особено на физич-
ката сила), упатуваат на 
заклучокот дека службените 
лица сепак не ги заведуваат 
сите случаи на употреба на 
средства за присилба. 
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Струмица

Препораки Одговор по препорака

Да им се овозможи на лицата кои 
се сместени во самиците непречено 
остварување на правото на 
прошетка согласно куќниот ред;

На осудените лица им се овозможени 
прошетки согласно куќниот ред.

Метадонската терапија да се чува 
во затворската аптека, или во 
специјално опремена просторија 
за таа цел, а пристапот и делењето 
на истата да биде исклучиво 
од здравствениот персонал во 
Установата;

Метадонската терапија се чува во 
затворската аптека, меѓутоа во Затвор 
Струмица нема вработено медицински 
персонал, па така согласно чл.124 од 
Законот за извршување на санкциите, 
здравствената заштита ја укажуваат 
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 укажуваат 
здравствена заштита на осудените и 
притворените лица, исто така од причина 
што метадонскиот центар од каде што се 
снабдуваат со метадон не работи во сабота, 
недела и државни празници, приморани 
се метадонската терапија што се чува во 
метадонскиот центар  да биде преземена 
од страна на затворската полиција кои за 
време на викенди и празници им ја делат на 
осудените лица по претходна согласност со 
медицинските лица. 

Во самиците да се сместува 
исклучиво едно лице, со што 
би избегнал ризикот од можно 
насилство помеѓу осудените лица;

Препораката е прифатена и согласно неа во 
самиците се сместува само по едно лице.

На лицата кои издржуваат 
дисциплинска казна – упатување во 
самица, да им се вршат секојдневни 
прегледи од страна на медицински 
лица.

До ЈЗУ Здравствен дом Струмица е пратено 
барање со коешто се бара најмалку два пати 
неделно да пуштаат медицински лица.

Табела бр.31



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

126

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Струмица

Препораки Одговор по препорака

При приемот на осудените лица 
во Установата да се врши лекарски 
(систематски) преглед во рок од 
24 часа, или во исклучителни 
ситуации во првиот работен ден по 
приемот;

Затвор Струмица постапува во целост со 
упатената препорака.

Да се приспособи и адаптира 
посебна просторија за 
спроведување на претрес на лица, 
во која ќе им се гарантира правото 
на приватност на лицата над кои 
се спроведува претресот и нема 
да бидат изложени на директни 
погледи од трети лица.

Во Затвор Струмица е приспособена 
посебна просторија во којашто се врши 
претрес и им се гарантира правото на 
приватност на лицата врз коишто се врши 
претресот.

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Управата за извршување на 

санкциите

Препораки Одговор по препорака

Да се направат напори за обезбедување 
буџет заради вработување на 
потребниот персонал согласно Актот 
за систематизација на работните места, 
особено во Секторот за ресоцијализација 
(формирање мултипрофесионален тим) и 
затворската полиција;

Управата за извршување на 
санкциите веќе побара и доби 
согласност за 3 нови вработувања, 
а останатите вработувања согласно 
Актот за систематизација, особено 
во Секторот за ресоцијализација 
(формирање мултипрофесионален 
тим) и затворската полиција ќе се 
врши согласно Планот за вработување 
на Затвор Струмица и согласностите 
добиени за овие вработувања од 
Министерството за финансии на РМ.

Табела бр.32
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Управата за извршување на 

санкциите

Препораки Одговор по препорака

Во најкус можен рок да се обезбеди 
вработување на женски службени лица 
во затворската полиција;

Со оглед на добиената согласност за 
вработување, меѓу кои е предвидено 
да има вработување и во затворската 
полиција, препорака на Управата ќе 
биде нововработениот да биде од 
женски пол.

Бројот на осудени лица да соодветствува 
со капацитетот на Установата, а бројот 
на сместени лица во просторија да не 
го надминува законски предвидениот 
максимум од 5 лица во една просторија;

Стапувањето на сила на Законот за 
амнестија, придонесе за намалување на 
бројот на осудени лица, поради што и 
во секоја престорија ќе бидат сместени 
максимим 5 осудени лица, како што 
го бара Законот за извршување на 
санкции.

Во Затвор Струмица да се обезбедат 
средства за приспособување на 
посебни простории за новопримени 
лица (приемно одделение) заради 
обезбедување на соодветен процес на 
адаптација на осуденото лице;

Во Управата за извршување на 
санкциите се разгледува можноста 
и веќе постои идеен проект целиот 
дел т.н. изолација/самици да  се 
преадаптира и да произлезат самици, 
приемно одделение и затворено 
одделение. Итно да се преземат мерки и активности 

за реконструкција и санација на 
просториите за изолација/самиците 
кои ќе ги задоволуваат минимум 
меѓународните стандарди за задржување 
на лица;
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Управата за извршување на 

санкциите

Препораки Одговор по препорака

Обезбедување на секојдневно и постојано 
присуство на медицински персонал во 
КПУ - Затвор Струмица;

Во тек е широка активност од страна 
на Управата за извршување на санкции 
и Министерството за здравство за 
преземање на секторите здравство 
во казнено поправните и воспитно 
поправните установи заедно со 
вработените (таму каде што ги има), 
од страна на Министерството за 
здравство, поточно Здравствените 
домови на соодветни градови, каде 
има казнено-поправни установи по 
кое самите Здравствени домови ќе си 
обезбедат стручни тимови (доктори, 
медицински персонал, лаборанти и сл.) 
заедно со целокупната документација 
за осудените лица.

Зголемување на средствата за набавка 
на најчесто применуваната таблетарна 
терапија и целосно почитување на 
процедурите кои се однесуваат на 
чување и делење медицинска терапија на 
осудените лица;
Во здравствените картони на осудените 
лица да се внесат дозите на препишаната 
метадонска терапија, да се води посебен 
дневник за бројот на лица кои се на 
метадонска терапија, како и лица кои 
имаат инфективно преносливи болести;
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОСЕТА 
НА ЗАТВОР КУМАНОВО 

Последователната посета на Затворот Куманово, тимот на НПМ ја реализираше 
на 23.05.2017 година, во соработка со надворешни соработници од Здружението на 
психијатри и од Комората на психолози на РМ.

Оваа посета имаше за цел следење и проценка на степенот на спроведување 
на препораките од Посебниот извештај на НПМ од 19.12.2014 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, тимот на НПМ констатира дека Управата за извршување 
на санкции ги има спроведено упатените препораки, за разилка од управата на 
Затворот, којашто од 6 упатени препораки само 1 има спроведено. 

3.3
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3.3.1. Постапување по дадени препораки

Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Управата на 
Затворот да 
преземе мерки со 
кои ќе се стават 
во функција 
системите за 
повикување 
(алармите) во 
притворските 
простории.

Алармите во 
притворското 
одделение се во 
неколку наврати 
поправени, но 
одредени притворени 
лица поради 
своето несовесно 
однесување во 
континуитет ги 
расипуваат. Управата 
на затворот презеде 
активности за 
отстранување на 
дефектите, односно 
беше повикана 
фирмата којашто 
при изградбата на 
затворот истите ги 
има инсталирано, 
така што алармите 
веќе се ставени во 
функција.

За време на посетата 
системот за 
повикување (алармите) 
во ниту една од 
просториите не беше 
функциона-лен, така 
што прит-ворените 
лица се приморани со 
тропање на вратите 
да алармираат кога 
имаат потреба за да 
воспостават кому-
никација со секторот 
обезбедување. 
Прит-ворените 
лица потврдија 
дека системот пред 
неколку месеци бил 
исправен, меѓутоа веќе 
извeсен период не е во 
функција 

Препораката 
не е 
спроведена.

Табела бр.33
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Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Управата 
да преземе 
активности со 
кои ќе го заштити 
просторот за 
прошетки до 
притворскиот дел 
од надворешни 
временски 
непогоди, со што 
притворените 
лица ќе можат 
непречено да го 
користат и при 
лоши временски 
услови.

Во однос на дадената 
препорака за зашти-
тување на просторот 
наменет за прошетки 
до притворскиот 
дел, можно е да се 
имплементира оваа 
препорака само 
во соработка со 
Управата за извр-
шување на санкци-
ите, бидејќи за 
истото е потребно да 
се изготви проект, 
одобрение за градба, 
како и соодветни 
финансиски средства.

Просторот за 
прошетки и натаму е 
незаштитен, поради 
што во ситуации 
кога има неповолни 
временски услови на 
притворените лица 
им е оневоможено и 
отежнато користењето 
на правото на 
прошетка.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Затворот да 
овозможи 
непречено 
користење на 
водата како за 
пиење, така и за 
остварување на 
физиолошките  
и хигиенските 
потреби и 
доволно загревање 
на просториите, 
согласно 
утврдените 
меѓународни 
стандарди.

Со помош на 
Управата за 
извршување на 
санкциите ископани 
се два нови бунара, 
кои се со поголема 
длабочина, со 
што потребниот 
капацитет на 
вода за нормално 
функционирање 
на установата е 
обезбеден. Во однос 
на затоплувањето, 
управата на Затворот 
посветува посебно 
внимание на ова 
прашање и за време 
на грејната сезона 
просториите се 
доволно затоплени 
заради што и досега 
немало забелешки од 
страна на осудените 
и притворените лица. 

Не е решен проблемот 
со недостатокот на 
вода во Затворот 
Куманово, за нормално 
функционирање на 
установата. Токму 
од таа причина, во 
затворските простории 
беше забележително 
масовно користење на 
пластични шишиња 
наполнети со вода. 
Во однос на затоп-
лувањето на прос-
ториите, со оглед на 
фактот што посетата 
се спроведе во месец 
мај кога е топло и 
не е грејна сезона, 
НПМ единствено 
се информираше од 
исказите на осудените 
и притворените 
лица кои истакнаа 
дека установата и 
понатаму има проблем 
со затоплувањето 
во зимскиот дел 
што значи дека не е 
постапено по дадената 
препорака од страна 
на НПМ во делот на 
затоплувањето на 
просториите. 

Препораката 
не е 
спроведена.



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

133www. ombudsman.mk

Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Да се преземат 
мерки со кои 
ќе се ограничи 
мешањето на 
категориите 
на осудените 
лица, како и 
остварување на 
третманот со кој 
се имаат стекнато 
истите.

Ќе бидат направени 
максимални напори 
да се реализира 
и имплементира 
вашата препорака во 
однос на мешањето 
на категориите на 
осудени лица, како 
и остварувањето 
на третманот со кој 
се имаат стекнато. 
Сепак, она што е 
проблематично е 
самата затворска 
зграда којашто е 
изградена на начин 
што во голема 
мера го отежнува 
решавањето на 
проблемот со 
мешањето на 
категориите на 
осудените лица. 

Останува нерешен  
проблемот со меша-
њето на категориите на 
осудените лица
коишто не се соод-
ветно класифици-
рани и распоредени во 
простории  земајќи ги 
предвид тежината на 
стореното кривично 
делo, определената 
кривична санкција, 
како и останатите 
податоци кои се ценат 
при класификација 
на осудените лица. 
Службените лица го 
информираа тимот 
на НПМ дека најчеста 
причина поради која се 
мешаат осудените лица 
е поради фактот што 
дел од нив се познаваат 
од претходно, надвор 
од установата, па 
имаат одредени 
лични анимозитети и 
недоразбирања поради 
кои е пожелно да се 
сместат во различни 
простории.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Секторот за 
ресоцијализација 
да воспостави 
однос кон 
осудените лица 
со почитување 
кон нив, како и 
да ги мотивира 
и поддржува 
лицата лишени од 
слобода, во делот 
на подобрувањето 
на личноста и 
намалувањето 
на можноста од 
повратништво.

Управата на 
Затворот Куманово 
разговараше 
со вработените 
во Секторот за 
ресоцијализација, 
при што им се 
презентирани 
дадените препораки 
од Народниот 
Правобранител, 
слушнати се и 
нивните мислења 
и укажано им 
е да посветат 
уште поголемо 
внимание во однос 
на спроведување 
на процесот на 
ресоцијализација, 
со што ќе се намали 
можноста од 
повратништво на 
осудени лица.

Во однос на 
спроведувањето 
на процесот на 
ресоцијализација, 
поради малиот број 
на воспитувачи и 
недостатокот на 
вработени лица во 
овој Сектор, процесот 
се спроведува 
единствено на начин 
на кој воспитувачите 
спроведуваат 
индивидуални 
разговори и тоа 
најчесто на барање 
и инсистирање на 
осудените лица. 
Поради големиот 
број на осудени 
лица и неможноста 
да се постигне да се 
посвети внимание 
на секое лице 
посебно, практично 
не се спроведуваат 
индивидуални и 
колективни третмани.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до управата на  Затворот

Препораки Одговор по 
препорака

Констатирана 
состојба Проценка

Во кујната да се 
води посебна 
книга за контрола 
на храната, а 
неделната листа 
за јадење да биде 
збогатена со 
разновидна храна, 
која ќе влијае 
врз квалитетот 
на исхраната 
која ја добиваат 
притворените и 
осудените

Веднаш по забелеш-
ката од страна на 
Националниот пре-
вентивен механизам 
е отворена книга за 
контрола на храна-
та, а со посебно 
донесено Решение 
формирана е Коми-
сија за контрола на 
храна, која има 
задолжение секој-
дневно да врши 
контрола на квалите-
тот на храната, исто-
то да го евидентира 
во книгата и да 
изготвува месечен 
извештај, кој во 
писмена форма го 
доставува до Дирек-
торот на установата, 
на почетокот на секој 
месец. Започната е 
постапка за набавка 
на прехранбени про-
изводи, а согласно 
изготвената техничка 
спецификација ќе се 
набават поголем број 
на производи во од-
нос на претходната, 
со што ќе обезбедиме 
поразновидна и 
уште поквалитетна 
исхрана за притворе-
ните и осудените 
лица.

Генерално лицата 
се задоволни со 
квалитетот и 
количеството на 
храната, која им се 
служи во Затворот 
Куманово и истакнаа 
дека се запазува 
месечната листа 
на јадење (мени) 
која е потпишана 
од Директорот на 
установата, докторот 
и главниот готвач. 
НПМ констатира 
дека кујната е 
чиста и средена, 
добро опремена со 
нови апарати и во 
магацините има 
доволно количество 
на храна и зеленчук. 
Храната се чува 
спакувана и се внимава 
на рокот на употреба. 
Во кујната е вработен 
главен готвач, на кој му 
помагаат 12 осудени 
лица кои се работно 
ангажирани во кујната 
и сите имаат уредни 
санитарни книшки.

Препораката 
е спроведена.
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Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Препораки Одговор по препорака Констатирана 
состојба Проценка

При 
преместување 
на осудени лица 
од една во друга 
казнено поправна 
установа да се 
применуваат 
подзаконските 
акти кои налагаат 
прогресирањето 
на осудено 
лице упатено 
во установа од 
затворен вид 
да се врши во 
исто одделение 
во установа од 
полуотворен вид.

При преместување 
на осудени лица од 
една во друга КПУ да 
се применува членот 
4 од Правилникот за 
времето што треба да 
го помине и условите 
што треба да ги исполни 
осуденото лице во 
установата од определен 
вид или во соодветно 
одделение на установата 
од општ вид, според 
кој прогресирањето на 
осудено лице упатено 
од установа од затворен 
вид се врши во исто 
одделение во установа 
од полуотворен вид, 
досега нема осудени 
лица кои прогресирале 
од која било друга 
казнено-поправна 
установа во Затворот 
Куманово. Осудените 
лица се преместуваат од 
една во друга казнено-
поправна установа во 
конкретниот случај 
во Затворот Куманово 
согласно член 157 од 
Законот за извршување 
на санкциите, а најчесто 
поради преполнетост на 
капацитетите на другите 
казнено-поправни 
установи.

НПМ утврди 
дека лицата кои 
се преместуваат 
од една во друга 
казнено-поправна 
установа во случајов 
Затвор Куманово, 
прогресираат во исто 
одделение во кое 
биле и во установата 
од затворен вид. 

Препораката  
е спроведена.

Табела бр.34
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Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Препораки Одговор по препорака Констатирана 
состојба Проценка

Управата за 
извршување 
на санкциите 
да ги опреми 
работилниците 
во Затворот 
Куманово, со што 
ќе се овозможи 
ефикасно 
спроведување 
на процесот на 
ресоцијализација.

Во рамките на Проектот 
за реконструкција на 
КПУ во Република 
Македонија, ангажи-
ран е посебен консул-
тант, чија задача е 
меѓудругото да пре-
земе активности за 
операционализирање на 
работното ангажирање, 
обука, образование и 
социјални активности 
на осудените лица во 
рамките на четирите 
казнено-поправни 
установи опфатени со 
Проектот. Во однос 
на опремувањето на 
работилниците во 
Затворот Куманово 
консултантот согласно 
расположливиот 
простор за 
работилници, потребите 
и структурата на 
осудените лица во оваа 
установа ќе направи 
проценка за видот и 
количините на опрема 
која е најсоодветно да се 
набави, по што ќе биде 
спроведена набавката, 
за што се обезбедени 
финансиски средства во 
рамките на Проектот за 
реконструкција на КПУ 
и ВПУ во Република 
Македонија.

Тимот на НПМ беше 
информиран дека 
во оваа казнено-
поправна установа 
е реализиран 
проект за обука на 
осудени лица од 
областа на пекарско 
производство и 
браварско – занает-
чиска дејност. 
Проектот
бил спроведен во 
2 фази и опфатил 
околу 50 осудени 
лица кои од наставен 
кадар вработен во 
средните стручни 
училишта од Кума-
ново бил обучен 
и оспособуван во 
наведените дејности. 
По завршувањето на 
обуките, осудените 
лица извршиле пола-
гање пред соодветна 
комисија, по што 
сите учесници на 
обуката се здобиле со 
меѓународен приз-
наен сертификат кој 
може да им послужи 
во полесно пронао-
ѓање на работа по 
издржувањето на 
казната затвор.

Препораката  
е спроведена.
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3.3.2. Новоконстатирана состојбa

Националниот превентивен механизам при спроведената последователна 
посета на Затворот Куманово, покрај тоа што посвети посебно внимание на оцена на 
спроведување и имплементација на дадените препораки од извештајот произлезен 
од редовната посета, изврши увид и во нови состојби преку кои би можеле да се 
идентификуваат можни ризици заради спречување на тортура или друг вид на 
сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

Затворот Куманово е со капацитет за 200 осудени лица и за 50 лица во 
притворскиот дел, a во периодот на спроведување на последователната посета, во 
Затворот имаше регистрирано 142 осудени лица, 14 притворени лица сместени во 
притворскиот дел, и 9 лица кои до денот на посетата од страна на тимот на НПМ беа 
во бегство.

Во оваа смисла, тимот на НПМ при извршениот увид во материјалните услови 
во просториите каде што се сместени притворените и осудените лица, констатира 
дека тоалетите немаат врата, поради што лицата се пожалија дека немаат доволна 
приватност при користење на истите и дека се приморани да закачуваат ќебиња.

При извршениот увид во самиците, тимот на НПМ констатира дека две од нив беа 
нефункционални поради настанат дефект во водоводната мрежа што предизвикал 
поплава и оштетување на таванот во просториите. Покрај ова, сериозно загржува 
фактот што во ниту една од самиците не функционираше системот за повикување 
(алармите), па во случаи на итност, лицата сместени во овие простории не би можеле 
веднаш да се обратат до службените лица.

Сандачето за претставки на Народниот правобранител е поставено веднаш до 
просторијата за обезбедување, поради што и лицата кои имаат намера да поднесат 
претставка се изложени на директен надзор од затворската полиција. Имајќи 
предвид дека ова би можело да ги одврати лицата од поднесување претсавки, тимот 
на НПМ препорача сандачето да се премести на соодветно место што ќе им гарантира 
анонимност на лицата при поднесување на претставките.

Тимот на НПМ како позитивно го оценени отворањето на библиотека во 
Затворот, којашто за време на посетата имаше над 2000 наслови, со тенденција 
на зголемување на оваа бројка. Службените лица, исто како и осудените лица со 
коишто беа извршени разговори, истакнаа дека осудените лица секојдневно земаат 
книги на реверс, ги читаат во слободното време, по што повторно ги враќаат во 
библиотеката.

Тимот на НПМ како позитивно, го нотираше и ангажирањето на осудените 
лица во најразлични работни активности. Имено, од извршениот увид во списокот 
на работно ангажирани осудени лица беше констатирано дека 8 лица се работно 
ангажирани надвор од Затворот Куманово, со договори во фирмите во кои работат, 
додека пак, од осудените лица работно ангажирани во рамките на установата се: 2 
лица пред управата, 5 лица вработени за одржување пред и во работилниците, 5 
лица се задолжени за игралиштата, 2 лица се вработени во пералната, 5 лица во 
котларата, 7 лица се ангажирани за земјоделски активности, 2 курири на главната 
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врата, 1 осудено лице кое работи во кантината на Затворот, 12 лица вработени во 
кујната и трпезаријата, 5 лица за одржување на хигиената во службените простории, 
4 лица за одржување на зелените површини, 2 лица вработени како косачи, 1 
лице вработено како собирач на сено, 1 лице вработено во библиотеката, 4 лица 
задолжени за возниот парк и 35 лица вработени како редари во различни делови 
од Затворот Куманово. Вкупно 10 осудени лица не се работно ангажирани поради 
здравствени причини и неможност да се вклучат во работни активности. 

Ваквата статистика укажува дека без малку секое лице кое е способно за работа 
и изразило волја да биде работно ангажирано, има можност да работи во Затворот 
Куманово што е добра пракса во насока на ефикасно и корисно исполнување на 
времето на осудените лица за време на издржување на својата казна затвор.

По однос на новоконстатираните состојби, тимот на НПМ упати соодветни 
препораки до Установата, а по однос на препораките дадени од претходната посета, 
што не се спроведени, НПМ истакна дека се уште остануваат актуелни и дека е 
потребно преземање на итни мерки за нивна имплементација.

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Куманово

Препораки Одговор по препорака

Тоалетите во просториите на 
осудените и притворените лица да се 
адаптираат, така што целосно ќе се 
почитува правото на приватност при 
користење на истите.

При изградбата на затворот е предвидено 
просториите во коишто се сместени 
осудените и притворените лица да 
имаат тоалет од отворен вид, односно 
без врати и истото е направено од 
безбедносни причини. Во пракса 
осудените и притворените лица најчесто 
ја обезбедуваат потребната приватност 
со правење на импровизирани врати 
од ќебиња, черги и слично, кое нешто 
управата на Затворот им го дозволува, 
впрочем поради чувствителноста на ова 
прашање. 

Сандачето на Народниот 
правобранител за претставки и 
поплаки да се премести на место 
коешто ќе се обезбеди анонимност 
при поднесување на претставките од 
осудените лица.

Сандачето е преместено и поставено 
е во просторот на скалите кои водат 
од приземјето кон првиот кат на 
затвореничката на затвореничката зграда.

Табела бр.35
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Затвор Куманово

Препораки Одговор по препорака

Во сите самици да се поправи 
системот за повикување и преземења 
на активности за итно ставање во 
функција на нефункционалните 
самици.

Системот за повикување (алармирање) 
е ставен во функција, а во најкус 
можен рок ќе се изврши и санација на 
нефункционалните самици.
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1. Да се зголеми бројот на вработени во Установите, особено на 
службени лица од женски пол во секторите за обезбедување, како 
и оформување на милтипрофесионални тимови во секторите за 
ресоцијализација;

2. Бројот на притворени и осудени лица да соодветствува со 
капацитетот на установите во коишто се сместени, а бројот на 
сместени лица во една просторија да не го надминува законски 
предвидениот максимум од 5 лица во една просторија;

3. Да се преземат недложни мерки за подобрување на материјалните 
услови во просториите каде што се сместуваат притворените и 
осудените лица, притоа да се води сметка за целосно почитување на 
стандардите што се однесуваат на квадратура, топлина и светлина;

4. Да се обезбедат средства за неодложно инсталирање на 
функционален систем за повикување во сите простории каде што 
се сместуваат притворени и осудени лица во казнено-поправните 
установи заради полесно воспоставување контакт со службените 
лица;

5. Претресот врз притворените и осудените лица да се врши на начин 
и во согласност со предвидените правила и да не се користат 
простории каде што овие лица би биле изложени на погледи на 
трети лица;

6. Службените лица во комуникацијата со притворените и осудените 
лица да го почитуваат нивното достоинство и нивната личност, 
а навредливото и омаловажувачко однесување од страна на 
службените лица да биде соодветно санкционирано;

7. Целосно имплементирање на законските одредби што ги 
уредуваат здравствената заштита и здравственото осигурување на 
притворените и осудените лица во канзнео-поправните установи;

8. Да се почитуваат одредбите за лекарски преглед при прием на секој 
осуденик/притвореник во тек на првите 24 часа од приемот, што 
треба да важи и за деновите од викендот;

9. Дистрибуцијата на лекови во казнено-поправните установи да се 
врши исклучиво од страна на медицински персонал;

10. Преземање на мерки за итно подобрување на количеството и 
квалитетот на храната што им се дели на притворените и осудените 
лица и истата да се приготвува и сервира во согласност со однапред 
изготвените листи на јадења, подготвени и одобрени од стручни 
лица;

11. Целосно почитување на правото на прошетки на притворените и 
осудените лица;

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИ УСТАНОВИ ВО 2017
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12. Да се обезбеди притворените и осудените лица да може да 
поминуваат разумно време од денот надвор од просториите, 
ангажирани околу содржински активности од различна природа;

13. На медицинскиот персонал во казнено-поправните установи да им 
се обезбеди обука за начинот на регистрирање трауматски повреди 
и начинот на известување за истите.
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ПОСЕТИ НА ДРУГИ МЕСТА 
СО ОГРАНИЧЕНА СЛОБОДА 

НА ДВИЖЕЊЕ

4

Во текот на 2017 година, Националниот превентивен механизам, покрај 
основните места за задржување лица со ограничена слобода на движење, спроведе 
2 превентивни посети и на други места со ограничена слобода на движење. 

Имено, беше спроведена една редовна превентивна посета во ЈЗУ Психијатриска 
болница Негорци - Гевгелија, како и една редовна превентивна посета во ЈОУ Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола, установа која de jure не е место на лишување од 
слобода, но во која слободата на движење на корисниците е ограничена.

Посетите беа извршени ненајавено, врз основа на претходно подготвен план 
за посета и во согласност со Годишната програма за работа на Националниот 
превентивен механизам за 2017 година.

За констатираните состојби беа изготвени Посебни извештаи со конкретни 
препораки, кои беа доставени до директорите на установите и до соодветните 
органи и министерства.
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Согласно годишната програма за работа за 2017 година, Народниот правобра-
нител - Национален превентивен механизам на 21 и 22 декември 2017 година спро-
веде ненајавена посета во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци-Гевгелија.

Во текот на превентивната посета беше направен увид во материјалните 
услови во психијатриската  болница, беше остварено разговор со службените лица 
и дел од пациентите, а воедно беше утврдено како лицата ги остваруваат правата 
загарантирани со Законот за ментално здравје, Законот за заштита на правата на 
пациентите и подзаконските акти.

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 
НЕГОРЦИ4.1

4.1.1. Организациона поставеност и структура 
на вработените 

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци е со капацитет од 230 болнички кревети 
кои се распоредени во одделенија, а во моментот на посетата беа сместени 230 
пациенти, односно капацитетот на болницата беше целосно исполнет. 

Во составот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци има 5 одделенија, 3 Отсека 
и Служба за заеднички работи. Во 
таа смисла егзистираат: Одделение 
за третман на акутни состојби во 
психијатријата, Одделение за третман 
на лица со изречена мерка на 
безбедност од психијатриска карактер, 
Одделение за третман на хронични 
состојби во психијатријата, Одделение 

НПМ констатира недоста-
ток на медицински персонал 
особено во попладневните часо-
ви кога се случува 1 лекар и 1 
медицинска сестра да бидат 
одговорни за 5 одделенија.
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за третман на психогеријатриски состојби во психијатријата и Одделение за третман 
на алкохолизам и други зависностии непсихотични средства. 

Исто така во оваа установа постојат: Отсек за специјалистичко – консултативна 
дејност, Отсек за лабараториско – дијагностичка дејност и снабдување на болницата 
со лекови и Отсек за спортско рекреативна и работно окупациона терапија.

Вкупниот број на вработени лица во Установата е 91 лице, од кои 27 се мажи, а 
64 се жени.Пет вработени се лекари-психијатри, 32 медицински сестри/техничари, 
25 болничари, 2 психолози и 2 социјални работници. Дополнително со договор за 
дело вработени се 1 болничар и 1 медицинска сестра.

4.1.2. Материјални услови

Инфрастрултурно психијатриската болница е составена од повеќе згради, а  во 
кругот на установата има и спортско-рекреативни игралишта (терени за кошарка и 
фудбал), како и главен двор што се користи како шеталиште за пациентите. 

Во текот на превентивната посета НПМ констатира дека дел од одделенијата се 
реновирани, дел се во процес на реконструкција ,а  дел се планира да се реновираат 
во иднина. 

Имено, во дел од зградата каде што се наоѓа Одделението за третман на 
хронични состојби во моментот на посетата се изведуваа градежни активности, со 
цел реновирање на просторот наменет за сместување.

Според информациите добиени од раководните лица на установата, во план е 
реновирање и на зградите во коишто се наоѓаат Одделението за третман на акутни 
состојби и Одделението за третман на психогеријатриски (геронтопсохијатриски) 
состојби кои во моментот на посетата беа затекнати во најлоша состојба. 

Одделението за третман на лица со изречена мерка на безбедност од 
психијатриски караткер е сместено во посебен објект на два ката, којшто располага 
и со посебно заграден простор наменет за прошетки на пацентите сместени во ова 
одделение. На денот на посетата имаше сместено вкупно 34 лица, сите пациенти од 
машки пол. 

Одделението се состои од 9 простории, 3 тоалети со бањи во приземниот дел, 
а на горниот кат има 4 простории и 1 тоалет со бања. Во одделението има и соба за 
дневен престој, опремена со масички и столчиња и неколку ТВ приемници.

При извршениот увид во просториите на пациентите, тимот на НПМ констатира 
дека нема пренатрупаност и дека се опремени со два до три индивидуални кревети. 

Одделение за третман на лица со изречена мерка на 
безбедност од психијатриски карактер
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Сите кревети во просториите се метални, опремени со удобни душеци, чиста и уредна 
постелнина. Пациентите истакнаа дека постелнината се менува редовно еднаш во 
неделата или по потреба.

Во просториите на пациентите покрај креветите има наткасни, а опремени се и 
со метални ормари во коишто можат да се чуваат личните работи. На ѕидовите не 
беа забележани оштетувања или траги од влага и истите се соодветно бојадисани. Во 
сите простории има големи прозори кои овозможуваат проветрување на просторот, 
доволен проток на дневна светлина и има соодветно вештачко осветлување. 
Хигената во сите простории беше на соодветно ниво.

НПМ утврди дека во сите простории има функционални грејни тела, при 
што за време на посетата беше констатирано дека температурата e во рамки на 
прифатливите граници. Релативната влажност во собите, исто така, е во рамки на 
прифатливите стандарди, со оглед на тоа што во неколку од просториите беше 
утврден процент на влажност на воздухот од 35 RH.

Пациентите во ова одделение имаат постојан пристап до тоалетите, коишто 
на денот на посетата беа чисти, уредни и опремени со средства за лична хигиена 
(сапун, тоалет и сл.). Санитарниот чвор во тоалетите е одделен со вратa коишто 
овозможуваат приватност при користење на истиот.

Пациентите не можат  слободно да го напуштат објектот во кој се сместени, а 
за прошетки го користат само оградениот простор (мало шеталиште), што за дел од 
нив претставува непотребно ограничување на слободата на движење.

Сериозен проблем за овие лица претставува неможноста за пристап до 
болничкиот персонал во ноќните часови, не само поради малиот број на персонал 
кој не е секогаш присутен во зградата, туку поради фактот што дел од пациентите по 
заклучување на вратите во ноќните часови, немаат никаков пристап до просторијата 
на болничарот, медицнската сестра или лекарот, ниту пак има инсталирано посебен 
систем на повикување/алармирање до персоналот во итни случаи. 

Исто така овие лица не можат да го користат механизмот за поплаки, бидејќи во 
одделението нема поставено кутии за претставки и поплаки, а кутијата за поплаки 
која се наоѓа во административната зграда им е недостапна со оглед дека нивното 
движење е ограничено  

Во посебен објект/зграда во кругот на установата се сместени и пациентите 
коишто со одлука на граѓанските судови се упатени на задолжително лекување 
во психијатриската болница.Оваа зграда има два ката и располага со 8 соби за 
сместување на пациенти, една просторија којашто се користи како дневен престој. 
Сместувачкиот капацитет е за вкупно 23 пациенти, а на денот на посетата имаше 
вкупно 18 лица, сите пациенти од машки пол. 

Зградата е пуштена во употреба во месец април 2017 и истата е во добра 
материјална состојба и добро одржувана. Хигената во собите, санитарните јазли и 
бањите беше на соодветно ниво. Измерената температура и нивото на влажност на 
воздухот во просториите беше во рамки на прифатливите стандарди.
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Одделението за третман на акутни состојби во психијатријата е поделено на 
машки и женски оддел и е сместено во посебен објект. За време на посетата во ова 
одделение имаше сместено вкупно 32 лица, од кои 16 пациенти од машки пол и исто 
толку од женски пол. 

Сместувачкиот капацитет во машкиот оддел се состои од 5 простории за 
пациенти со вкупно 19 кревети, 1 соба за фиксација, 1 просторија за дневен престој, 
3 тоалети, 1 бања, магицински простор и по една просторија за медицинските сестри 
и болничарите.

При увид во просториите на пациентите, тимот на НПМ констатира дека во некои 
од нив беше спарно, непроветрено и хигиената не беше на задоволително ниво. 
Од извршениот премер беше констатирано дека при сместувањето се води сметка 
за минимум предвидените стандарди за квадратура. Просториите се опремени со 
метални кревети и метални шкафчиња за личните предмети на пациентите и имаат 
грејни тела и прозрори кои обезбедуваат доволен проток на дневна светлина и 
можност за проветрување. 

Тимот на НПМ констатира дека ниту една врата од просториите нема квака, 
истите беа или извадени или оштетени. а бше утврдено и оштетување на вратите 
(најверојатно од удари). Ова поради фактот што во акутното одделение се сместуваат 
сите пациенти пред нивното распоредување во некое од останатите одделенија и 
често се случува пациентите да имаат агресивно однесување кое се манифестира 
и со оштетување на инвентарот. Во ова одделение се најчести и случаите на 
самоповредување, за што службените лица не информираа дека во вакви случаи 
лицата најчесто се подложени на засилен мониторинг. 

Со оглед на ваквата состојба, тимот на НПМ препорача од просториите 
во ова одделение да се отстранат предметите коишто се лесно кришливи 
и со коишто пациентите би можеле да си нанесат повреди себеси или пак 
на некој друг. Притоа неопходно е огледалата во тоалетите кои во неколку 
наврати порано биле - искршени, да се заменат со огледала од некршлив 
материјал.

Исто така НПМ препорача да се интервенира и во собата за дневен 
престој каде беа затекнати слободно надвиснати електрични кабли.

Во делот каде што се сместени пациентите од женски пол има 5 простории за 
пациенти со вкупно 17 кревети, 1 соба за фискација, 1 просторија за дневен престој, 
4 тоалети, 1 бања, магацински простор и по една просторија за медицинските сестри 
и болничарите. Просториите за сместување на пациентите покрај со кревети се 
опремени со метални ормари, наткасни и грејни тела. Температурата и влажноста на 
воздухот беа во рамки на оптимално предвидените граници. 

Одделение за третман на акутни состојби во 
психијатријата
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Одделението за третман на хронични пациенти е сместено во посебен објект во 
кој на денот на посетата во десниот дел се изведуваа градежни активности, со цел 
реновирање на просторот. Во другиот дел од објектот беа сместени вкупно 27 лица. 
На денот на посетата поради тековните градежни работи 4 од пациентите спиеа во 
кревети сместени во просторијата што се користи како трпезарија. 

При извршениот увид во објектот, тимот на НПМ констатира дека се работи 
за стар објект на којшто од внатрешната страна, во ходниците и просториите за 
сместување, беа видливи оштетувања на ѕидовите и кровната конструкција. 

Просториите на пациентите се опремени со метални кревети и наткасни, додека 
ормарчињата беа ставени во ходниците пред собите. Влажноста на воздухот во 
просториите беше 20,4 RH%, додека измерената температура изнесуваше 21,6оС. 
Протокот на дневна светлина беше на задоволително ниво, а во собите има и 
вештачко осветлување. Во тоалетот и бањите на овој оддел имаше високо ниво на 
влажност и мувла по ѕидовите. 

Во трпезаријата пациентите го поминуваат најголемиот дел од времето гледајќи 
телевизија или слушајќи радио. Во трпезаријата на видно место беше истакнат и 
куќниот ред на установата.

Во посебен објект во кругот на установата е сместено Одделението за третман 
на психогеријатриски (геронтопсихијатриски) состојби. Тимот на НПМ констатира 
дека се работи за постар објект, кои според затекнатата состојба има потреба од 
итно преземање активности за негово реновирање. 

На влезот на објектот има пристапна рампа за лицата со физичка попреченост, 
а внатре одделението е поделено на машки и женски оддел. Во секој од одделите 
има по 5 простории каде што се сместуваат пациентите, при што бројот на кревети во 
просториите се движи од 3 до 5. За време на посетата, поради градежните активности 
во машкиот оддел 3 лица беа сместени во трпезаријата. Во секој од одделите има 
и просторија за дневен престој со телевизор, кујна и тоалет со бања, а покрај овие 
простории, објектот располага и со две сестрински соби, за секој од одделите. 

Од увидот во просториите НПМ констатира дека хигиената е на многу пониско 
ниво за разилка од другите одделенија. Воздухот во просториите беше задушлив, а 
беше забележливо и присуство на лебарки. 

Со оглед на тоа дека во ова одделение привремено се сместени и пацинти од 
хроничното одделение што се реновира, во дел од просториите се сместени повеќе 
лица од колку што е капацитетот на собата, па така во просторија од од 18,86m2 
(должина 4,6m2 и ширина 4,1m2) имаше сместено 5 пациенти. Собите на пациентите, 
покрај со кревети се опремени и со ноќни масички, а во дел од нив имаше и 

Одделение за третман на хронични состојби во 
психијатријата

Одделение за третман на психогеријатриски 
(геронтопсихијатриски) состојби во психијатријата
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ормарчиња. Тимот на НПМ констатира дека на ниту една од вратите во машкиот 
оддел немаше кваки, а во тоалетот, односно бањата воопшто нема ни врати. 

Одделението за третман на алкохолизам и други зависности е сместено во 
посебна зграда на два спрата. Во рамки на одделението е предвидени се отсек 
за мажи и жени, меѓутоа поради малиот број на лица од женски пол, моментално 
во зградата функционира само машкиот отсек. На денот на посетата сите лица од 
женски пол беа сместени на едно место, во посебен објект.

Во ова одделение беа сместени вкупно 42 лица. На секој од спратовите има 
посебни тоалети за вработените и посебни за пациентите. За пацинетите на секој 
спрат има по 3 тоалети и 2 бањи. Тимот на НПМ констатира дека на повеќе места во 
ходниците има поставено телевизори, како и приспособено повеќе места каде што 
пациентите ќе можат да пушат цигари. 

При извршениот увид во собите на пациентите беше констатирано дека истите 
ги задоволуваат минимум предвидените стандарди во однос на квадратурата, 
температурата, и влажноста. Во просториите има доволоен протокот на дневна 
светлина, а сите соби имаат и задоволително вештачко осветлување. На денот на 
посетата хигиената во собите, ходниците и тоалетите беше на задоволително ниво. 

Во посебен т.н. „Болнички оддел – Е“ се сместени вкупно 18 пациенти од 
женски пол. Овој оддел е сместен во посебен објект, во којшто се наоѓа и Центарот 
за рекреација и окупација. Пациентките се сместени во 3 големи простории, од кои 
во 2 сместени се по 5 пациентки и во 1 просторија сместени се уште 8. 

Просторијата со 8 кревети е со задоволителна квадратура, и со големи прозори 
преку кој продира дневна светлина. Измерената температура во собата изнесуваше 
22oС, додека нивото на влажност во воздухот беше 37RH%. Во просторијата, покрај 
креветите имаше и наткасни, а хигената беше на соодветно ниво. Одделот располага 
и со дневен престој, во којшто има телевизор, гарнитура, масички и столчиња. 

Во состав на психијатриската болницата има и посебен објект во коишто времено 
е сместена карантинска просторија. На денот на посетата во просторијата имаше 
сместено едно лице, за коешто бевме известени дека има туберкулоза, додека во 
останатиот дел од објектот се изведуваа градежни активности за реновирање на 
иститот. 

Одделение за третман на алкохолизам и други зависности 
и други непсихотични растројства 

Болнички оддел - Е

Карантински простории
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Кујната и трпезаријата се сместени во посебен дел во еден од објектите на 
Установата, а истите на денот на посетета беа чисти и средени. Кујнските апарати 
беа функционални, а приборот за јадење соодветно складиран. При посетата беше 
констатирано дека пациентите од сите одделенија и оддели храната ја конзумираат 
исклучиво во трпезаријата, со исклучок на оние што имаат потешкотии при движе-
њето на којшто им се носат оброците во одделите каде што се сместени. Тимот на 
НПМ, исто така, констатира дека на видно место во трпезаријата беше истакната и 
месечната листа на јадења одобрена од директорката на установата.

Болничката перална се наоѓа во нов објект кој има две простории и во кои се 
врши прием на нечистата облека, истата се пере, се суши во машини за сушење 
и по завршување на постапката се одложува во платнени вреќи кои ги презема 
болничарот. 

Во рамки на установата има и посебно опремени пинг понг сала и просторија 
за вежбање наменета за пациентите. Во салата има две пинг понг маси, додека во 
просторијата за вежбање има неколку справи, ленти за трчање и статични вело-
сипеди. Од разговорите со службените лица и пациентите НПМ констатира дека овие 
простории скоро и воопшто да не се користени од страна на пациентите. 

На влезот во просторијата за вежбање има истакнато термини за вежбање 
на пациентите. Од истакнатите термини, видно е дека просторијата е отворена за 
пациентите само претпладне, па во случаите кога некои од пациентите би изразиле 
желба да вежбаат во попладневните часови тоа не би било можно. Ова се должи 
пред се на фактот што бројот на службени лица во установата е многу мал во 
попладневните часови. 

Кујна, трпезарија и перална

Пинг понг сала, просторија за вежбање и перална

4.1.3. Прием и постапување со пациенти на 
кои им е изречена мерка на безбедност

Установата има изготвено посебно Упатство за начин на прием, третман и 
отпуст на пациенти со мерка за безбедност. Bo упатството е предвидено дека овие 
пациенти се примаат само со одлука на надлежен суд, додека доколку се работи за 
притвореник, истиот се прима под полициска придружба и обврска на полициските 
службеници е пациентот да го спроведат до одделението за пациенти на кои им е 
изречена Мерка на безбедност. 

Во однос на приемот на пациенти со изречена мерка на безбедност, службените 
лица истакнаа дека вообичаена пракса е доколку се работни за насилно лице 
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истото најпрво да биде сместено во акутното одделение, а дури потоа да биде биде 
префрлено во Одделението за третман на лица со изречена мерка на безбедност од 
психијатриски караткер.

За овие пациенти се обезбедуваат еднакви услови за сместување и третман и се 
применуваат исти дијагностички и тераписки методи како и кон останатите лица кои 
се наоѓаат на лекување во болницата. Согласно Упатството, болницата има право за 
ограничување на слободата на движење и контактирање во мера што е неопходна 
за спроведување на третманот за лекување и чување и за одржување на редот и 
дисциплината. Во оваа смисла, од разговорите со службените лица и пациентите 
со мерка на безбедност, НПМ констатира дека за овие пациенти, непосредно до 
објектите во коишто се сместени, има посебно оградени шеталишта. 

За вршењето на тераписките активности надвор од одделението, а во рамки на 
Установата, активностите се вршат во присуство на медицинско лице. Но, со оглед на 
малиот број на персонал, дел од пацинтите со мерка на безбедност се пожалија дека 
во попладневните часови скоро и воопшто да немаат никакви активности надовор од 
објектот во кошто се сместени. 

Терапиското отсуство, кое може да биде најмногу до 7 дена во месецот, може 
да се користи само со дозвола од надлежниот суд, кој исто така е надлежен и за 
давање дозволи во однос на користење тераписки викенди. Сепак, за време на 
разговорите пациентите се пожалија дека воопшто не им се дозволува да користат 
тераписки викенди или отсуства. Во оваа смисла, службените лица од Установата 
истакнаа дека судот е тој којшто во најголемиот број на случаи не дава дозвола 
и согласност пациентите да користат тераписки викенди и отсуства, а во одреден 
број на случаи некои од судовите им враќаат одговори дека воопшто не се должни, 
односно надлежни да даваат такви дозволи или одобренија. 

Во ситуациите кога одреден пациент со мерка на безбедност нема да се врати од 
тераписки викенд или пак ќе се даде во бегство, службените лица веднаш пријавуваат 
во полициската станица Гевгeлија, која понатаму презема мерки за пронаоѓање на 
пациентот. Истовремено, службените лица од Установата за бегството го известуваат 
и судот што ја изрекол мерката на безбедност.  Доколку пациентот не биде најден и 
вратен во рок од 7 дена од денот на бегството, согласно Упатството следува испис 
од Психијатриската болница. Ако пациентот биде пронајден и повторно донесен во 
болницата истиот ќе биде повторно примен со истото судско решение. 

На секои шест месеци раководителот на одделението за пациенти со изречена 
мерка на безбедност, или друг раководител доколку пациентот се наоѓа на друго 
одделение, ги известуваат судовите за здравствената состојба на пациентите, а 
може да дадат предлог за промена на мерка на безбедност до судот. 

Сепак, тимот на НПМ беше информиран дека во некои случаи и покрај 
повеќекратни предлози доставени од раководителот на одделението за промена на 
мерката безбедност, судот истите не ги прифаќа. 
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4.1.4. Согласност за хоспитализација 
Од увидот што НПМ тимот го изврши во формуларите за согласност за 

хоспитализација, покрај потписите на пациентите, забележани беа и потписи од 
лица кои ги придружуваат пациентите, како и потписи од сведоци кои најчесто се 
лица вработени во болницата. 

Ваквата пракса е во спротивност со одредбите од Законот за вон-
парничната постапка4, кои предвидуват дека кога јавната здравствена 
установа ќе прими лице со согласност, согласноста треба да биде потврдена 
со негова писмена изјава, дадена пред овластено лице и пред двајца 
писмени полнолетни сведоци, а сведоци не треба да бидат вработени во 
јавната здравствена установа, роднини на лицето кое се прима, ниту пак 
лицето кое го донело пациентот во јавната здравствена установа.

Пациентите, скоро без исклучок, 
се доведуваат во Психијатриската бол-
ница присилно (најчесто со придружба 
на полицијата), поголем број од нив 
автоматски го потпишуваат формуларот 
за согласност, без притоа да знаат што 
всушност потпишуваат, а согласноста 
ја даваат како резултат на сугестиите 
на персоналот.

Што се однесува до пациентите 
кои се спротивставуваат на давањето 
согласност за доброволна хоспита-
лизација, чиј број е помал, им се објас-
нува дека доколку за нив се започне 
процедура на присилна хоспитализа-
ција, нивното задржување во болница-
та ќе трае подолго и дека во нивни 
интерес е да се согласат доброволно да бидат сместени.

Позитивно за одбележување е тоа што, во ретките случаи кога се презема 
присилна хоспитализација, судот од Гевгелија реагира навремено и процедурата е 
запазена во законски предвидениот рок.

Од разговорите со поголем 
број од пациентите НПМ утврди 
дека давањето согласност за 
сместување во болницата не 
претставува вистинска „инфор-
мирана согласност“. 

НПМ утврди дека пациен-
тите во болницата, покрај 
проблемот со согласноста за 
сместување, се соочуваат и со 
неможност да дадат посебна 
согласност за третман за време 
на нивниот престој во болни-
цата.

4 Член 59 став 2 од Законот за вонпарничната постапка 
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4.1.5. Степен на остварување на права
Со Законот за ментално здравје се уредува правото на почитување на личноста, 

достоинството и приватноста на лицата со ментална болест, правото на заштита 
од секаков облик на малтретирање, понижување и злоставување, правото на 
обезбедување на хумана и безбедна животна средина, а овие права се само дел од 
општите права на лицата со ментална болест кој се уредени со истиот закон. Покрај 
општите, истиот закон уредува и посебни права на лицата со ментална болест, за 
време на нивниот престој во здравствените установи.

Во поглед на правото на почитување на личноста, достоинството и 
приватноста, тимот на НПМ утврди дека пациентите на одделите не се облечени 
во пижами, туку во дневна облека, што укажува на почит на нивното достоинство во 
текот на престојот во установата. 

Притоа, НПМ тимот беше информиран дека прекината е и праксата на групно 
капење на пациентите, но заради недостаток на соодветен персонал, се уште се 
практикува капење на пациенти од страна на службено лица од персоналот, од 
спротивниот пол. НПМ препорачува да се прекине ваквата пракса, од причина што 
со ваквиот третман се загрозува приватноста на пациентите.

Што се однесува на правото на заштита од секаков облик на малтретирање, 
понижување и злоставување, од извршените разговори со пациентите, тимот 
на НПМ констатира дека тие се генерално задоволни од односот на персоналот. 
Сепак, дел од пациентите со пожалија на односот на едно од службените лица од 
болничкиот персонал, за што беше разговорано и со директорот на установата кој 
истакна дека со посоченото лице ќе биде спроведен разговор во однос на упатените 
поплаки.

Тимот на НПМ доби информација дека немало позначителни инциденти помеѓу 
самите пациенти и дека атмосферата во одделенијата е воглавно релаксирана 
и мирна. За утврдување на состојбата во врска со третманот и инцидентните во 
болницата.

Во врска со правото на обез-
бедување на хумана и без-
бедна животна средина, НПМ 
констатира дека условите за живе-
ење во болницата се различни 
во зависност од одделот, делови 
од болницата што се реновирани 
обезбедуваат подобри и соодветни 
услови за сместување, додека 
деловите што не се реновирани 
се наоѓаат во лоша и  алармантна 

состојба. 
Имјаќи предвид дека просториите за дневен престој и окупациони 

активности на одделенијата што не се реновирани се незадоволувачки 

НПМ изврши увид во Дневникот 
за несакани случувања, каде немаше 
евидентирано случаи на некоректно 
однесување на персоналот кон паци-
ентите, што укажува на почиту-
вање на правото на заштита од 
малтретирање, понижување и злос-
тавување.
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во однос на опременоста и одржувањето на истите, НПМ препорачува 
дополнителни напори од страна на службените лица во Установата во 
насока на обезбедување хумана и безбедна животна средина. 

Правото на информираност на пациентите сместени во психијатриските 
болници подразбира можност за пациентот во сите фази на здравствената заштита, 
да биде потполно информиран за својата здравствена состојба, за текот на 
постапката при пружење на здравствената заштита, за можноста на одлучување за 
препорачаните медицински интервенции, 
за препорачаниот начин на живеење, 
за правата од здравствената заштита и 
здравствено осигурување, за постапката за 
остварување на тие права и сл5.

Во оваа смисла, НПМ препорачува 
истакнување на правата на повеќе 
места низ установата, но и повеќе 
активна комуникација помеѓу служ-
бените лица и пациентите, во насока 
на нивно информирање за елемен-
тарните законски права. 

Правото на пациентите да бидат 
работно ангажирани подразбира ра-ботен ангажман согласно нивните спо-
собности. Притоа, окупационата и работ-ната терапија се дел од терапијата која 
влијае на поттикнување и активација на пациентите, со цел анимација на нивното 
време и поттикнување на нивната ресоцијализација. Во таа насока, НПМ тимот 
утврди дека пациентите се ангажирани во извршување на секојдневните хигиенски 

активности, одржување основна хигиена 
во просториите во кои се сместени, но 
сепак НПМ укажува дека има потреба за 
редовна анимација кај пациентите со што 
ќе се подобрат и нивните животни навики.

Што се однесува на остварување на 
правото на сместување во одвоени 
простории со лица од различен пол, 
НПМ тимот утврди дека во болницата 
постојат засебно машко и засебно женско 
одделение. Имајќи предвид дека уште 
при прием во болницата, првенствено 
лицата се распоредуваат во одделенијата 
согласно полот, ова право во целост се 
почитува.

Според информациите што НПМ тимот ги доби, пациентите немаа поплаки во 
однос на користењето на правото да контактираат со своите блиски, лично 

Од извршените разговори 
со пациентите, тимот на 
НПМ констатира дека дел 
од пациентите се свесни за 
терапијата што ја примаат, 
но сепак кај нив недостасува 
вистинска информираност за 
своите права, загарантирани 
и со Законот за менталното 
здравје. 

Пациентите во болни-
цата немаат структуриран 
ден, немаат дневни актив-
ности, ниту се мотивирани 
да учествуваат во некакви 
активности. Активацијата 
на пациентите и анимаци-
јата на времето што тие го 
поминуваат во болницата е 
најважно средство во борбата 
против хоспитализацијата.

5 Член 7 од Закон за заштита на правата на пациентите
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или телефонски, како и да примаат пратки. Освен пациентите на кои им е изречена 
мерка безбедност и кои имаат право на користење на личните мобилни телефони во 
строго одредени периоди во текот на денот, за останатите пациенти во болницата 
не постојат ограничувања во поглед на користење телефон. 

Притоа, лицата од Одделението за третман на алкохолизам и други зависности 
и други непсихотични растројства можат да ја напуштат болницата под одредените 
услови, можат да примаат посети во согласност со куќниот ред, можат да учествуваат 
во активности во заедницата надвор од домот и се информирани за случувањата 
надвор од заедницата за кои тие покажуваат интерес.

Правото на следење на радио и телевизиски програми во болницата се 
овозможува во просториите за дневен престој кои се наоѓаат во состав на болничките 
одделенија. Имајќи предвид дека сите простории за дневен престој беа опрмени со 
тв-приемници, а пациентите не се пожалија на пречки во остварувањето на ова 
право, истото е во целост овозможено.

По однос на правото за поседување предмети за лична употреба, НПМ 
тимот од увид во просториите за сместување утврди дека поголем број од собите 
во болницата поседуваат простор за чување на најнеопходните лични работи на 
пациентите. Притоа, од извршените разговорите со пациентите, НПМ тимот беше 
информиран дека нема никакви 
ограничувања во поглед на поседување 
на предмети за лична употреба. Оттука, 
НПМ констатира дека ова право на 
пациентите во психијатриската болница 
Негорци е во целост остварено.

Во делот на право на исхрана, 
од страна на службените лица НПМ 
тимот беше информиран дека храната 
во болницата е добра и разновидна и ја има во доволна количина. Сепак, голем број 
од пациентите се пожалија на недостаток на зеленчук во исхраната.  

Имајќи предвид дека менито за исхрана се изработува во консултација 
со релевантно стручно лице, со цел да се обезбеди исхрана со потребната 
хранлива вредност, НПМ препорачува да се запазува предвиденото мени 
за исхрана при подготвувањето на оброците за пациентите. 

НПМ тимот на денот на 
посетата забележа дека послу-
жената храна за пациентите 
не соодветствуваше со храната 
која беше предвидена на менито 
за истиот ден.

4.1.6. Примена на средства за физичко 
ограничување – фиксација

Во ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци” – Гевгелија постои пишан Протокол 
за употреба на средства за физичко ограничување (“фиксација“), во кој покрај 
принципите за примена на ваквиот метод, се наведени и двата дозволени начини на 
кои може да се врши фиксацијата на пациентите: 

• Фиксација во 4 точки, со меки ленти за факсација на рацете и нозете, и
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• Фиксација околу градниот кош со широка лента.
Во болницата се води и Дневник за фиксација каде што се евидентираат 

случаите на физичко ограничување – фиксација на пациентите. Во Дневникот 
се евидентираат околностите во кои е преземено физичкото ограничување - 
фиксацијата, фармаколошката фиксација, т.е. медикаментите употребени за време 
на ограничувањето, како и потпис на лекарот кој ја наложил фиксацијата. 

Од увидот во Дневникот за фиксација, НПМ констатира дека запишани се и 
времето на започнување и времето на завршување на мерката, кое секогаш е со 
максимално траење од 2 часа. Иако во Протоколот за фиксација не е стриктно 
нагласено максималното времетраење на фиксациите, од службените лица НПМ 
доби информација дека максималното 
времетраење од 2 часа ја претставува 
политиката на болницата и дека овој 
лимит никогаш не се пречекорува.

Образецот за фиксација се попол-
нува за секој пациент кај кого се при-
менети средства за физичко или само 
хемиско ограничување (опцијата за 
нотирање на случаите без физичко 
ограничување постои во обрасците), но 
овие обрасци не се пополнуваат секо-
гаш доследно. 

Имено, во досиејата на пациентите недостасуваат Обрасци за фиксација, 
особено оние кои би требало да се пополнуваат и во случаи кога се применува само 
“хемиска фиксација“ (без примена на средства за физичка фиксација), т.е. во сите 
случаи кога на пациентите им се аплицира дополнителна медикаментозна терапија 
за смирување на немир и агитираност.

Од увидот во Дневникот за фиксација 
НПМ констатира дека во текот на 2015 
година имало 7 случаи на фиксација, во 
2016 имало 3, а во 2017 исто така 3 случаи. 
Од друга страна дел од пациентите укажува 
на можност одреден број од случаите на 
фиксација да не се нотирани во Дневникот 
за фиксација.

Понатаму, од увидот во досиејата 
на пациентите кои биле фиксирани во 
последните три години НПМ утврди дека 
во значителен број случаи записите во 
главниот регистар за фиксација не се 
следени со паралелни забелешки за 
односните фиксации во индивидуалните 
истории.

Сепак, од информациите 
добиени од пациентите, ти-
мот на НПМ констатира дека 
фиксацијата во одредени случаи 
надминувала прериод од 2 часа 
и траела во текот на целата 
ноќ.

Во просториите нема 
меки облоги на ѕидовите 
за заштита, а каишите се 
од материјал кој може да 
предизвика повреда кај паци-
ентите. Од тие причини, 
често за да се изврши физичко 
ограничување наместо каи-
шите персоналот користи 
широки завои. Загрижувачки 
е фактот што за време на 
фиксацијата во простори-
јата престојуваат и други 
лица кои се сведоци на интер-
венцијата врз пациентот.
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Во таа смисла НПМ препорачува доследно да се водат индивидуалните 
психијатриски истории и во сите случаи на примена на физичко ограничување на 
пациентите тоа да биде регистрирано и во досиејата на пациентите.  

Физичкото ограничување - фиксаци-јата се врши во две простории за фикса-
ција, едната е во акутното машко одделе-ние и се употребува исклучиво за машките 
пациенти, а втората просторија е во женското акутно одделение и се користи за 
женските пациенти. Просториите во машкото и во женското одделение се идентични. 
Секоја од нив содржи по три кревети, а едниот од креветите кој не е прицврстен за 
подот има нестандардни каиши за фиксација околу градите и рацете.

Во однос на следењето на пациентите кои се фиксирани, НПМ утврди дека тоа 
се врши од соседната просторија, преку прозорец за мониторирање. Во врска со 
наведеното, НПМ доби информации дека персоналот не е постојано присутен во 
собата за мониторирање, така што надгледувањето на пациентот не се врши редовно.

4.1.7. Социјална заштита 
Во установата има двајца социјални 

работници кои работат како стручни 
соработници со пациентите на сите одде-
ленија во болницата. Тие се вклучени во  
делот на стручната работа како дел од  
мултидисиплинарен тим во установата 
(лекари - психијатри, психолози) во фазата 
на: приемот, опсервацијата, социјалната 
дијагностика (проценка), ресоцијализација 
и рехабилитацијата на пациентите.

Во делот на индивидуалниот трет-
ман, при спроведувањето на социјалната 
дијагноза (проценка) се изработува наодот 
и мислењето за пациентот од страна на 
социјален работник, и за таа намена се користи техниката интервју. Во однос на 
програмата за третман и рехабилитација на пациентот, социјалните работници 
заедно со останатиот мултипрофесионален тим (лекар-психијатар, психолог) 
учествуваaт во програмата со конкретни предвидени активности кои најчесто се 
однесуваат на: социјални интервенции кои треба да се превземат, мотивирање на 
пациентите за вклучување во социотерапија и работна терапија.

Во својата стручна работа, социјалните работници не применуваат останати 
техники во методата на социјална проценка на пациентите и семејствата на 
пациентите: генограм, еко-мапа и скала за проценка на семејните односи и др. 

Најчести проблеми во комуникацијата со Центрите за социјална работа се: 
неос-тварување на задолжителни посети кои треба да ги реализираат стручните 
лица (тимови) од центрите за социјални работа за пациенти на кои им се назначени 
старатели по службена должност, ненавремено се реагира на писмените барања 

Во болницата нема окупа-
циони терапевти со високо 
образование, а немаат ниту 
работни терапевти, од таа 
причина во моментот окупа-
ционата терапија во бол-
ницата ја води медицинска 
сестра која е приморана да ги 
спроведува овие окупациони 
активности без претходна 
квалитетна обука и тренинг 
за истите. 
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на социјалните работници од болницата во 
однос на остварување на индивидуалните 
потреби на пациентите, нередовно се 
доставуваат парични средства за пациентите, 
не се превземаат брзи активности од 
страна на стручните тимови од центрите за 
наоѓање на одредени воинституционални 
и институционални форми на социјална 
заштита.

Социјалните работници истакнаа дека 
во болницата имаат сместени пациенти 
кои немаат медицински индикации за 
продолжување на нивниот престој во болницата, но поради немањето на одредени 
форми на нивна заштита надвор од установата, принудени се да престојуваат во 
болницата подолг временски период додека не им се обезбеди одредена форма 
на вонинституционална или институционална заштита од страна на центрите за 
социјална работа. 

Во однос на методите за работа со пациентите се применуваат: метод на 
индивидуална и метод на групна социјална работа. Најчесто индивидалниот (третман) 
со пациентите се применува повремено за време на визитата  по одделенија и по 
лично барање на пациентите во делот на задоволување на потребите пациентот.  

Во однос на обезбедување на социјални услуги од страна на социјалниот работник 
на пациентите најчесто се применуваат: Прва социјална услуга (информирање, 
препознавање и почетна проценка на потребите на корисникот); Советување и 
помагање и Психосоцијална помош 

Повремено се применуваат со-
цијалните услуги: Вклучување во 
индивидуален и групниот третман во 
работа со пациент и Ресоцијализација 
и рехабилитација. Социјалните работ-
ници во Установата настојуваат да 
спроведуваат повремени контакти 
со семејствата на пациентите со цел 
нивно иформирање, советување и 
упатување на семејствата за оства-
рување на правата од системот на 
социјална заштита и за потребите 
на пациентите кои произлегуваат од 
нивниот третман во болницата. Посе-
тите на членовите на семејствата 

на пациентите во болницата не се временски ограничени и генерално повеќето 
од семејствата редовно ги посетуваат пациентите и имаат добра воспоставена 
комуникација и соработка со стручните работници од болницата.

Во однос на групниот третман со пациентите, социјалните работници реализи-
раат повремени групни средби (состаноци) со пациентите на секое одделение кое се 

Окупационата терапија се 
одвива со мала група на пациенти 
(најчесто 3-5 пациенти дневно). 
Истата не е организирана, коор-
динирана, со одреден план и прог-
рама на активности кои треба да 
бидат реализирани. Во рамките на 
окупационата терапија пациен-
тите се ангажирани со еднолични 
активности кои се повторуваат 
секојдневно: цртање, плетење и 
др.

Евидентен е фактот 
дека соработката на бол-
ницата со одделни Центри 
за социјална работа не е на 
задоволително ниво, осо-
бено за пациенти на кои им 
се назначени старатели 
по службена должност од 
страна на центарот за со-
цијална работа. 
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тематски определени, временски лимитирани, 
во зависност од мотивираноста и интересите 
на пациентите. Тематските области кои се 
покриваат на групните состаноци најчесто ги 
иницираат пациентите и се однесуваат на: 
редот и правилата во болницата, семејството, 
мотивацијата и останати теми кои ќе се 
наметнат како теми за дискусија.

Почести групни средби, два пати неделно 
се остваруваат на судското одделение и на 
хроничните одделенија, додека на останатите 
одделенија во болницата групните разговори 
се практикуваат најчесто еднаш во неделата. 

Во рамките на отсекот за окупационата 
терапија во болницата се опфатени мал број 

на пациенти кои секојдневно доаѓаат и се занимаваат со одредени активности како 
што се: плетење, цртање, пишување и изработка на фигури со различни техники.

НПМ констататира дека се води еви-денција од страна на окупациониот терапевт 
за присутни пациенти во текот на денот, вид на извршените активности за секој 
пациент одделно, постигнатите резултати за спроведените активности и план за 
наредни активности на пациентите.

Работната терапија се реализира со одреден број на пациенти кои помагаат во 
кујната, хигената во одделенијата, пералната во болницата и др.  

При организирањето на окупациона терапија не се почитуваат одредени 
принципи и тоа: групата не е формирана со одредена јасна поставена цел и не се 
опфатени поголем број на пациентите од различните одделенија на болницата. Овој 
вид на терапија не овозможува брза и добра кохезија помеѓу пациентите, кој е битен 
фактор за работата во група или терапевтска заедница. Исто така не овозможува 
развивање на вештини кои помагаат при изведување на дневните активности, 
групни вештини и хоби активности кои ги градат моралните и социјалните вештини 
и поттикнувањето за нивно независно живеење после излегувањето од болницата.

НПМ тимот смета де-
ка работната активност 
поставена на ваков начин 
во окупационата тера-
пија не го стимулира 
работниот ритам не го 
поттикнува вниманието, 
креативноста и грижата 
за самиот пациент, за 
сопствените доживувања 
и доживувањата за дру-
гите пациенти во непо-
средната околина.

Во болницата не се реализираат разновидни спортско - рекреативни 
активности. Со тоа не се поттикнува нивната физичката активност, 
физичката кондиција, се намалува можноста за нивно меѓусебното 
дружење, се намалува можноста да ја подобрат комуникацијата, да го 
развијат чувството на групна припадност, што впрочем претставува 
и основна цел на овој третман. 

Поголем број од пациентите истакнаа дека не постои организирано 
и планирано користење на слободното време кое би требало да биде 
во согласност со индивидуалните и групните потреби на пациентите. 
Најчесто пациентите го искористуваат нивното слободно време со 
гледање на ТВ и слушање на музика. 
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4.1.8. Систем на жалби и поплаки
Беше констатирано дека во Установата има пропишано посебна „Процедура за 

разгледување и одлучување по однос на жалби и поплаки од пациенти“, чијашто 
цел е уредување на начинот на постапување кога пациент ќе поднесе жалба или 
поплака. Со процедурата се дефинира постапувањето на одговорното лице и лица 
кои се овластени за постапување по жалби и поплаки. 

За време на посетата тимот на НПМ констатира дека сандачето за „пофалби и 
поплаки“ се наоѓа на влезот на административната страна. На местото на коешто 
беше означено дека се наоѓаат обрасците, за време на посетата, тимот на НПМ 
констатира дека немаше ниту еден празен образец за пополнување. 

Тимот на НПМ, исто така, констатира 
дека пристапот до механизамот за поплаки 
е тешко достапен за лицата на коишто им 
е изречена мерка на безбедност, имајќи 
предвид дека им е ограничена слободата 
на движење само во рамки на оградените 
шеталишта и фактички немаат пристап 
до сандачето што се наоѓа на влезот на 
административната зграда. 

Пофалбите и поплаките се чуваат во 
посебни плика и се заведуваатво книга/дневник. Во дневникот за периодот од 2010 
до 2016 година беа регистрирани вкупно 21 случај на поднесени поплаки. 

Со оглед дека на самиот 
влез има неколку скали, а 
нема пристапна рампа ти-
мот на НПМ констатира 
дека сандачето за пофалби и 
поплаки е потешко достапно 
за лицата со физички хен-
дикеп.

4.1.9. Увид во досиеја на пациенти
Од извршениот увид во историите на пациентите, НПМ тимот констатира дека 

истите уредно се чуваат и пополнуваат. Медикаментозната терапија не се запишува 
во медицинските истории на пациентите, туку има посебно листи за терапија т.е. секој 
пациент има посебна температурна листа со терапија, која се става во историјата, но 
тоа се прави по исписот на пациентот од болницата. Посебна тераписка тетратка за 
пациенти постои на секое одделение, во која може да се види актуелната терапија 
на сите пациенти.

Во историите на пациентите е содржана и Програма за третман и рехабилитација 
(посебен формулар), која ги содржи следните ставки: фармакотерапија, работна 
терапија (обука за животни вештини) и окупациона терапија.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈЗУ Психијатриска болница 

Негорци

Препораки Одговор по препорака

Итно вработување на 
дополнителен стручен кадар и 
медицински персонал.

Бараме итно вработување на лекари, 
медицински сестри и болничари и од 
Министерството за здравство ни е ветено 
дека ќе добиеме дозвола за потребните 
вработувања. Во меѓувреме со договор 
за дело вработивме еден специјалист-
психијатар со почеток на работа од 1 април 
со цел подобрување на квалитетот на 
психијатриските услуги.

Реновирање на објектите во 
коишто се наоѓаат Одделението 
за третман на психогеријатриски 
(геронтопсихијатриски) состојби 
во психијатријата и Одделението 
за третман на акутни состојби.

Во планот за Јавни набавки за 2018 година 
планирано е реновирање на Одделението за 
третман на Психогеријатрија и Одделението 
за третман на Акутните состојби, па се 
надеваме со соодветни средства ќе се 
подобрат условите за престој на нашите 
пациенти и подобри услови за работа за 
вработените лица.

На пациентите од Одделението 
за третман на лица со изречена 
мерка на безбедност да им се 
обезбеди можност за постојан 
пристап до просториите на 
болничкиот персонал или да се 
инсталира систем преку коишто 
ќе може да се алармира персонал 
во итни случаи.

На споменатото одделение ќе се инсталира 
систем за аларм кај медицинскиот 
персонал (сестра,болничар) за итни случаи. 
Со поставување на алармен систем ќе 
овозможиме непречен контакт со дежурниот 
болничар на сите пациенти, со оглед на 
големината на одделението и големиот број 
на пациенти.

На пациентите во Установата да 
им се овозможи да ги користат 
пинг понг салата и теретаната и 
во попладневните часови.

Користењето на пинг понг салата и 
теретаната во попладневните часови ќе 
зависи од персоналот кој ќе го имаме во 
смените. По завршување на сезоната за 
греење имаме дополнителен персонал кој ќе 
го вклучиме во организирање на спортски 
активности како попладне така и препладне.

Табела бр.36
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈЗУ Психијатриска болница 

Негорци

Препораки Одговор по препорака

Да се подобри соработката 
и комуникацијата помеѓу 
социјалните работници од 
Установата со Центрите за 
социјална работа, особено во 
однос на остварување на правата 
на пациентите и реализирање на 
задолжителните посети од страна 
на старателите на пациентите од 
центрите за социјална работа

Нашите социјални работници се во контакт 
со семејствата на пациентите и со Центрите 
за социјални работи иако наидуваат на 
отпор кај семејствата и кај социјалните 
работници особено поради фактот што 
голем број од пациентите се долги години 
хоспитализирани кај нас. Многу често сме во 
конфликт со Центрите бидејќи сметаат дека 
лицата со душевни заболувања припаѓаат 
на душевните болници и многу тешко се 
соработува особено кога пациенти треба 
да се испишат и да се ресоцијализираат во 
средината на живеење.

Да се спроведува месечен план и 
програма за работа со пациентите 
од одделенијата во однос на 
спроведувањето на работната и 
окупационата терапија.

За креативните активности на болните 
односно поттикнување на нивната желба за 
физичка, ментална и креативна активност 
ќе се потрудиме да добиеме дозвола за 
вработување на работни терапевти кои во 
зависност од преостанатите способности и 
интерес на нашите пациенти ќе се зафатат 
со изготвување на индивидуални тераписки 
планови за окупациона и работна терапија на 
пациентитите.

Сандачиња за претставки и 
поплаки да се постават во сите 
посебни одделенија во рамки на 
установата, на места коишто им 
се лесно и постојано достапни на 
пациентите и што се надвор од 
постојан и директен подглед на 
службените лица и медицинскиот 
персонал.

Ќе бидат поставени сандачиња за поплаки и 
претставки на сите болнички објекти како 
што ни укажувате.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈЗУ Психијатриска болница 

Негорци

Препораки Одговор по препорака

Итно да се прекине со праксата на 
долгото траење на фиксациите и 
пациентите да не бидат изложени 
на физичко ограничување 
подолго од неопходното и да се 
обезбеди постојан мониторинг 
за секој пациент за целото 
времетраење на физичкото 
ограничување;

При фиксација на болен секогаш се води 
сметка за тоа колку време ќе биде фиксиран 
болниот и е под постојан надзор. Самиот 
чин на фиксација за сите вработени е 
многу стресен и во такви ситуации целиот 
персонал од одделението е вклучен во 
посматрањето на пациентот.

Итно прилагодување на 
просториите за фиксација кои ќе 
бидат соодветно опремени за таа 
намена.

На конкретната препорака не беше добиен 
одговор од страна на директорот на ЈЗУ 
Психјатриска болница Негорци.

Пациентите од кои се бара 
потпишување на согласноста за 
сместување во психијатриска 
установа, треба да бидат јасно 
информирани за тоа што таа 
согласност претставува, како и 
за причините за потребата од 
потпишувањето на согласноста.

При прием на пациентот и барање на 
согласност за хоспитализација секогаш се 
објаснува на пациентот зошто се потпишува 
и му се дава да прочита што потпишува и тоа 
на самиот прием, а притоа се потпишуваат и 
придружниците, а најчесто е придружуван 
од полиција или медицинско лице.

На пациентите е неопходно да 
им се понуди можност да даваат 
посебна согласност за третман.

На конкретната препорака беше добиен 
несоодветен одговор од страна на 
директорот на ЈЗУ Психјатриска болница 
Негорци.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерство за здравство

Препораки Одговор по препорака

Итно вработување на стручен 
кадар и медицински персонал.

Од Министерството за здравство до 
изготвувањето на Годишниот извештај не 
беше добиен никаков одговор по дадените 
препораки во Посебниот извештај од 
посетата на ЈЗУ Психијатриска болница 
Негорци.

Реновирање и на зградите во 
коишто се наоѓаат Одделението 
за третман на акутни состојби 
и Одделението за третман 
на психогеријатриски 
геронтопсохијатриски состојби.
НПМ препорача од акутното 
одделение да се отстранат 
предметите коишто се лесно 
кришливи и со коишто 
пациентите би можеле да си 
нанесат повреди себеси или пак 
на некој друг. 
Итно прилагодување на 
простории за фиксација кои 
ќе бидат соодвето опремени за 
таа намена и кои ќе овозможат 
безбедно и непречено физичко 
ограничување на пациентите на 
кои тоа им е неопходно.   

Табела бр.37
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ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
„СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА  

Во 2017 година НПМ спроведе посетa во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“- 
Битола, установа која de jure не е место на лишување од слобода, но во која 
слободата на движење на корисниците е ограничена. 

Имено, согласно член 31-а, од Законот за народниот правобранител, Народниот 
правобранител за реализација на активностите врши редовни и ненајавени посети во 
органите, организациите и установите во кои слободата на движење е ограничена за 
што подготвува и доставува посебен извештај до посетените места и до надлежните 
министерства.

4.2

4.2.1. Општи податоци и структура на 
корисници и вработени

Домот за стари лица „Сју Рајдер“- Битола е јавна општинска установа која 
обезбедува сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно-
забавни, работно-рекреативни активности, услуги на социјална работа и други 
услуги зависно од потребите, способностите и барањата на корисникот. Исто така, 
согласно Законот за социјална заштита,  Домот обезбедува прифаќање и привремено 
сместување на возрасни и стари лица, кои поради разни околности се нашле надвор 
од местото на живеење, без средства за живот или се без постојано сместување, 
се до нивното враќање во сопственото семејство или сместување во установа за 
социјална заштита.

Покрај овие услуги, Законот за социјална заштита предвидува дека установите 
за стари лица може да организираат и вонинституционални облици на заштита во 
вид на давање помош од дома и дневен престој на стари лица.

За време на разговорот со раководното лице на Домот, беше споменато дека 
идејата за давање помош од дома веќе подолго време се разгледувала, но дека во 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

166

моментот, поради недостаток од персонал и финансии, истото не е возможно да се 
реализира, а потребна е и поголема координација со Советот на општината.

Капацитетот за сместување во 
Домот е за 150 корисници и истиот е 
целосно исполнет. Имено, на денот 
на посетата во Домот беа згрижени 
151 лице, од кои според полова 
структура значително е поголем 
бројот на корисници од женски пол, 
односно 102 жени и 49 мажи, додека 
според старосната структура, најголем 
е бројот на корисници коишто се 
над 80-годишна возраст, односно 71 
корисник над оваа возраст. 

Во Домот престојуваат две кате-
гории на корисници, односно корис-
ници коишто се сместени врз основа на 
индивидуални договори склучени со Установата и корисници коишто се сместени со 
решенија на центрите за социјална заштита. Во моментот на посетата 35 корисници 
беа сместени со решенија на центрите за социјални работи.

Трошоците за сместување, лекови, лабараторски анализи, специјалистички 
прегледи и сите останати дополнителни трошоци се на товар на самите корисниците, 
за ониe кои се сместени со договори за сместување, додека за корисниците коишто 
се сместени со решенија од центрите за социјална работа, овие трошоци се на товар 
на Домот. 

Тимот на НПМ доби информации дека се случувало некој од корисниците да 
биде сместен по барање на еден член на семејството, а друг член од семејството 
по дознавањето за тоа, да дојде во Домот и да побара лицето да го земе за да го 
згрижи. Службените лица од Домот истакнаа дека во вакви ситуации го известуваат 
потписникот на договорот и дека ја почитуваат волјата на лицето да го напушти 
Домот.

Тимот на НПМ препорачува во сите случаи на доброволно сместување 
на корисници на коишто не им е одземена или ограничена деловната 
способност секогаш да се почитува волјата, односно да се води сметка и 
да се бара изречна согласност за сместување од самиот корисник. 

Вкупниот број на вработени лица во Домот е 39 лица во работен однос на 
неопределено време и тоа:

Покрај редовно вработените лица, за потребите на Домот се ангажираат и 
надворешни соработници од следниве работни профили: по еден лекар од општа 
пракса, интернист и невропсихијатар кои го посетуваат Домот еднаш седмично и 
по потреба, еден бербер кој го посетува Домот два пати седмично и по потреба, 
како и лица кои се грижат за одржување на водоводот, парното греење и елек-
тричната инсталација, а кои се пови-куваат по потреба. Притоа, Домот има склучено 
и договори за секојдневно ангажирање на лица од Агенција за обезбедување на 

Од извршениот увид во дел од 
договорите за сместување, како 
и од разговорот со службените 
лица од Домот, тимот на НПМ 
констатира дека во договорите 
за сместување со Домот се 
склучуваат со блиски роднини 
на корисниците, а не со самите 
корисниците и покрај тоа што на 
голем дел од нив не им е одземена 
или ограничена деловната способ-
ност, ниту пак им се назначени 
посебни старатели.
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Преглед 
на вработени лица во Домот за стари лица „СЈУ Рајдер“ Битола

Работно место Број на извршители

Директор 1
Дипломиран социјален работник 1
Сметководител 1
Административен техничар 1
Економист 1
Телефонист 2
Готвач/ Главен готвач 2/1
Геронто-домаќин 15
Домаќин 1
Главна медицинска сестра 3
Медицинска сестра 10

Табела бр.38

објекти и лица, како и од Агенција за 
одржување на хигиената во објектот.

Од увидот во Правилникот за 
систематизација на работните места 
во Домот6 и споредбата со реалниот 
број на вработени по работни места, 
тимот на Националниот превентивен 
механизам констатира дека бројот 
на вработени геронто-домаќинки е 
целосно пополнет и е во согласност со 
бројот на предвидени работни места 
во систематизацијата. 

Правилникот за нормативите и 
стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање 
и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица, е 

Ако се имаат предвид одред-
бите од подзаконските акти кои 
предвидуваат дека установа со 
таков капацитет треба да има 
„една геренто домаќинка на 10 
корисници во смена, односно како 
исклучок три геронто домаќинки 
за сите корисници во трета смена 
(НКВ и ССС)”7, неспорно произлегува 
дека е неопходно зголемување на 
бројот на геронто-домаќинки.

6 Правилникот за систематизација на работните места е донесен од страна на Управниот одбор 
на Домот, на седница одржана на 23.07.2015 година
7 Чл. 17 ст.1 т.3 ал. 4 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни 
кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална 
заштита  за стари лица
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Исто така, Националниот превентивен механизам констатира 
дека во Правилникот за систематизација на работните места во 
Домот, воопшто не е предвидено работно место - физиотерапевт.

8 Чл. 17 ст.1 т.3 ал.2 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни 
кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална 
заштита  за стари лица

4.2.2. Материјални услови

ЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ е установа за социјална заштита на стари лица 
од категоријата на установи со капацитет од 70 до 150 корисници и истата се состои 
од три физички одвоени објекти, од кои едниот објект е административна зграда, 
додека останатите два се станбени единици за згрижување на корисници. Едната 
станбена единица е наменета за потребите на стари подвижни корисници, а другата 
станбена единица е наменета за сместување на неподвижни корисници.

И двете станбени единици коишто се користат за згрижување на корисници се 
состојат од приземен дел и дел којшто се наоѓа на кат. Покрај основните простории 
за згрижување на корисници, установата располага и со заеднички, придружни и 
економско-технички простории. 

НПМ тимот изврши увид во целокупниот објект - поголем дел од спалните соби 
за сместување на корисници, заедничките, придружните и економско-техничките 
простории. Од увидот во спалните соби се констатира дека тие се разделени на 
машки и женски соби и во најголем број случаи во една соба се сместени по двајца 
корисници, а во неколку од спалните соби има и по еден, три или четири корисници 
во една соба. 

Од извршениот увид, НПМ констатираше дека на влезот од објектите има 
поставено пристапни рампи, во објектите има функционални внатрешни лифтови, 
а во ходниците има и вградени држачи за потпомагање при движење, како и 
противпожарни уреди. 

Структура на Домот

Увид во просториите (спални соби, заеднички, придружни и 
економско-технички простории) 

предвидено дека во установа која сместува од 70-150 корисници има потреба од 
еден физиотерапевт со полно работно време (ССС)8.
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Хигиената во установата е на задоволително ниво, просториите се нови, добро 
уредени, соодветно опремени со кревети, душеци, постелнина, ормарчиња, грејни 
тела, ТВ приемници (во некои од нив). Подот во Домот е обложен со плочки и 
ламинат. Во поголем дел од просториите за сместување има одвоена бања и туш, 
кои беа функционални, чисти и добро одржани. 

Во спалните соби има сигнални уреди за алармирање во случај на потреба 
од помош коишто на денот на посетата во поголем дел од просториите беа 
нефункционални, а и за оние простории со функционален систем за повикување, 
НПМ тимот констатираше дека вработените во установата не одговараат навремено 
или не одговараат воопшто на алармот за повикување.

Од заеднички, придружни и економско-технички простории Домот располага со 
простории за дневен престој (занимални) коишто се опремени со ТВ приемник, маси 
и столици, каучи за седење, како и тераси и истите се користат за друштвени и 
рекреативни активности за корисниците. Домот располага и со кујна, трпезарија и 
магацин за храна, како и посебна просторија за перење и сушење алишта, кои беа 
затекнати чисти, соодветно опремени, снабдени со соодветни намирници. 

4.2.3. Исхрана
Во кујната се вработени еден главен готвач и двајца помошници-готвачи. 

Секојдневно се подготвуваат три оброци (појадок, ручек и вечера) кои се служат 
во трпезариската просторија или се доставуваат до спалните соби на неподвижните 
корисници. На менито за исхрана застапена е храна за лица со посебен третман (на 
пр. лица со дијабет). 

Од извршените разговори со корисниците во Домот, НПМ тимот утврди дека 
дел од нив не се задоволни од квалитетот на послужените оброци. Притоа, согласно 
Правилникот за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите 
за институционална социјална заштита9, во планирањето на исхраната за стари лица 
предвидени се четири дневни оброци, и тоа: појадок, ручек, ужина и вечера.

Понатаму, истиот Првилник10 предвидува и групи на прехранбени производи, 
односно разновидност во исхраната на старите лица, според кој истата треба да се 
состои од: житарки, месо, риба, јајца, млеко и млечни производи, овошје и зеленчук, 
мед и сл.

9 Член 15 од Правилникот за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите 
за институционална социјална заштита

10 Член 16 од Правилникот за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите 
за институционална социјална заштита
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4.2.4. Хигиена

4.2.5. Третман и права

Во кујната се вработени еден главен готвач и двајца помошници-готвачи. 
Секојдневно се подготвуваат три оброци (појадок, ручек и вечера) кои се служат 
во трпезариската просторија или се доставуваат до спалните соби на неподвижните 
корисници. На менито за исхрана застапена е храна за лица со посебен третман (на 
пр. лица со дијабет). 

Од извршените разговори со корисниците во Домот, НПМ тимот утврди дека 
дел од нив не се задоволни од квалитетот на послужените оброци. Притоа, согласно 
Правилникот за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите 
за институционална социјална заштита , во планирањето на исхраната за стари лица 
предвидени се четири дневни оброци, и тоа: појадок, ручек, ужина и вечера.

Понатаму, истиот Првилник  предвидува и групи на прехранбени производи, 
односно разновидност во исхраната на старите лица, според кој истата треба да се 
состои од: житарки, месо, риба, јајца, млеко и млечни производи, овошје и зеленчук, 
мед и сл.

При спроведената посета на Домот за стари лица „Сју Рајдер“, тимот на НПМ 
изврши и повеќе групни и индивидуални разговори со присутните корисници. 

Од спроведените разговори со корисниците, произлезе дека тие се задоволни 
од односот на персоналот, генерално се задоволни и од условите за сместувањето 
во Домот, како и од нивото на одржување на хигиената.

И покрај тоа што имаше поплаки во однос на квалитетот и разновидноста 
на исхраната, НПМ тимот утврди дека се внимава на верската основа при 
распределба на храната, како и на посебен режим на исхрана во случаи на 
дијабет или сличен режим на исхрана предизвикан од каква било појава 
или болест.

Најголемиот број од корисниците на Домот имаат непречена можност за 
движење во кругот и надвор од кругот на Домот, како и можност за посета и подолг 
престој во своите домови. Оттука, може да се констатира дека се почитува нивното 
право на слобода на движење, но, забелешка е нотирана во врска со ограниченото 
време за посети во Домот. 

Материјални услови, хигиена и храна

Слобода на движење
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Од извршените разговори со корисниците, НПМ доби информација дека во 
Домот често и успешно се спроведуваат разновидни социјални активности, како 
на пример: посети на знаменитости, цркви, посети на претстави, хорски пеења и 
останати културни настани, забави, екскурзии, едукативни предавања и слично. 
Притоа, корисниците ја препознаваат и работата на социјалниот работник, за кој 
информираа дека е секојдневно присутен и достапен за нив. 

Покрај наведените социјални акти-
вности надвор од Домот, во Домот се 
спроведуваат и останати активности за 
анимирање на слободното време, како на 
пример, заедничко читање литература, 
сликање, спроведување соработка со 
креативни друштва за плетење и изра-
ботка на други ракотворби, а се практику-
ваат и разновидни друштвени игри. 

Социјални активности

НПМ смета дека ограничува-
њето на времето за посети ги 
попречува корисниците да воспос-
тават основен контакт со своите 
семејства и останатите блиски 
лица, особено од причина што 
добар дел од нив се вработени и 
„обврзани“ со конкретно работно 
време, па оттука и не се во 
можност да ги посетат своите 
блиски, корисници на Домот, 
токму во овозможеното време за 
вршење посети.

Оттука, НПМ констатира 
дека потребите на корисниците 
за пополнување на слободното 
време се задоволени, како и дека 
спроведувањето на овие акти-
вности позитивно влијае на 
самите корисници. 

Од разговорите со корисниците, 
како и од спроведениот разговор со 
директорот на Домот, беше утврдено 
дека посетите во Домот можат да се 
спроведуваат во конкретен вре-менски 
период од денот, односно од 11:00 
часот предпладне, а најдоцна до 17:00 
часот попладне. Според Куќниот ред на 
установата, пак, посети на корисниците 
се дозволени претпладне во периодот 
од 09:00 до 09:30 и попладне од 15:00 
до 17:00 часот.

Од информациите што НПМ тимот ги доби од корисниците на Домот, може да 
се констатира дека личната хигиена во Домот соодветно се обезбедува. Имено, 
корисниците навремено ги добиваат потребните хигиенски средства, постелнината 
се менува еднаш неделно и гардеробата, исто така се менува редовно, зависно од 
потребите на самите корисници. 

Обезбедно е капење и бричење еднаш во неделата, за корисниците кои не се во 
состојба сами да го сторат тоа, додека пак, корисниците кои се во состојба самите да 
се грижат за личната хигиена, имаат можност да се капат и почесто. 

Лична хигиена
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Од спроведените разговори 
со корисниците и со директорот 
на Домот, произлезе дека на 
корисниците не им е достапна 
топла вода во текот на целиот 
ден, односно во Домот, топла 
вода може да се користи само 3 
часа и тоа во период од 11:00 до 
14:00 часот. 

11 Член 19 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и 
средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за 
стари лица

12 Член 19 став 1 алинеја 4 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, 
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за 
социјална заштита за стари лица

4.2.6. Систем на поплаки
Од разговорот со директорката и корисниците во Домот, тимот на НПМ 

констатира дека директорката редовно ги посетува и остварува непосредни средби 
со корисниците коишто можат директно да ѝ се пожалат за какви било проблеми 
поврзани со третманот или остварувањето на нивните права. 

Исто така, во Куќниот ред на Домот со 
којшто се запознаваат сите корисници при 
нивното сместување (за што потпишуваат 
и изјава за согласност) не се предвидени 
одредби за можноста корисниците да се 
пожалат за какви било проблеми поврзани 
со третманот или остварувањето на нив-
ните права.

Сепак, формален систем 
на поплаки каде што секоја 
поплака посебно ќе се докумен-
тира и ќе се евидентира 
секоја од преземените мерки 
за испитување на истата, се 
уште не е воспоставен. 

Имајќи ги предвид погоре наведените информации добиени од корисниците на 
Домот, НПМ смета дека во однос на наведените хигиенски потреби, се постапува на 
начин како што е тоа регулирано со Правилникот за нормативите и стандардите за 
простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со 
работа на установа за социјална заштита за стари лица11.

Домот го посетува бербер два пати во неделата, но според добиените информации 
од корисничките, во Домот веќе подолго време нема дојдено женски фризер, со што 
се постапува спротивно на Правилникот за нормативите и стандардите за простор, 
опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа 

на установа за социјална заштита за 
стари лица12, според кој уредувањето 
на фризурите на женските корисници 
треба да се врши еднаш месечно. 
Во недостаток на женски фризер, и 
корисничките на Домот од женски пол 
ги потстрижува бербер.

НПМ препорачува, во поглед на 
одржувањето на личната хигиена, да не 
се прават отстапки од начинот на којшто 
е тоа регулирано во погоре споменатиот 
Правилник.
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4.2.7. Здравствена заштита
Медицинскиот тим на Установата е составен од 3 главни и 10 медицински сестри 

коишто се вработени во Домот, а дополнително се ангажирани уште еден лекар 
од општа пракса, интернист и невропсихијатар. Во Домот се води сметка постојано 
во смена да има две одговорни лица за нега (медицински сестри - ССС)13, додека 
специјалистите – интернист и невропсихијатар, како и лекарот од општа пракса 
доаѓаат во Домот еднаш неделно и по потреба.

Корисниците во Домот се здравствено осигурани, а раководното лице на 
Установата истакна дека изборот на матичен лекар е оставен на диспозицијата на 
самите корисници, согласно правата што ги имаат, како и сите останати пациенти. 
Сепак, најголемиот број од корисниците во Домот, по нивното сместување, го имаат 
одбрано за матичен лекар лекарот од општа пракса што ги посетува во Домот, пред 
сѐ поради фактот што дотогашните матични лекари на корисниците, не се во можност 
редовно да ги посетуваат и навремено да им ја препишуваат потребната терапија.

Од разговорот со службените лица, како и со дел од корисниците, беше 
констатирано дека корисниците се запознаваат со пропишаната терапија и се 
согласни да ја примаат истата. Во оваа смисла, корисниците коишто се во подобра 
ментална, односно психо-физичка состојба знаеја да кажат за видот на терапијата 
која ја примаат, како и за соодветноста на пропишаната, со ординираната терапија.

Кога се работи за корисници коишто не се способни да дадат согласност 
(поради карактерот на болеста или слично), за терапијата и воопшто за целокупниот 
медициски третман и грижа се известуваат нивните законски застапници, односно 
полномошници или нивни блиски роднини. 

Тимот на НПМ, исто така, констатира дека терапијата која е назначена во 
медицинската документација соодветствуваше со онаа што беше подготвена за 
ординирање, а по неколкуте проверени случаи кај корисници, беше утврдено дека 
таа навистина соодветствува со онаа што им е препишана од нивните лекари. 
Во случаите кога има потреба од болничко лекување или третман, корисниците 
се упатуваат во Клиничкиот центар Битола, каде што се носат со придружба на 
медицинска сестра и геронто-домаќинка, а исто така, кога е потребно, во рамките на 
Домот се повикуваат и екипи на итната медицинска помош.

Лекарот по општа медицина, истакна дека корисниците се главно лица со 
хронични болести (болести на срце,  хипертензија, дијабет, атеросклероза, деменција, 

13 Член 15 од Правилникот за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите 
за институционална социјална заштита

НПМ смета дека корисниците при нивното сместување во Домот е 
потребно да бидат запознаени со можноста да се пожалат на третманот 
што го добиваат, а одредби за истото е потребно да се внесат и во Куќниот 
ред на Домот.
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ревматски болести и други). Медицинските иследувања и контроли кај нив се 
почести, и токму поради тоа еднаш неделно доаѓаат специјалисти (невропсихијатар 
и интернист) кои се најкомпетенти за овие болести. 

Од психијатриските и невролошките дијагнози најчести се деменцијата и 
атеросклерозата. Во природата на овие болести најчесто е застапен немирот, 
агресивноста, неконтролираното поведение, несоницата, поради што и кај овие 
пациенти најчесто се користат лековите за смирување и спиење. Според лекарот 
од општа медицина, невропсихијатарот е тој којшто ја контролира состојбата за 
видот, дозата, времетраењето на овие 
лекови. Во интервентна ситуација 
на немир и тој ја препорачува ампу-
ларната терапија на анксиолитик, но 
ако состојбата не се подобри, помош 
бара од лекар специјалист по оваа 
проблематика. 

За овие случаи, според наводите 
на медицинските сестри, односно тех-
ничари, лекарот се запознава отпосле, 
а ординираната терапија е запишана 
во медицинското досие на корисникот

Тимот на НПМ смета дека леко-
вите за смирување, односно седативите, транквилизатори и други такви лекови 
треба да се даваат исклучиво по претходна препорака или одобрение од стручни и 
компетентни медицински лица – специјалисти, покрај другото и поради фактот што 
овие лекови покрај седативното дејство поседуваат и некои споредни ефекти.

НПМ утврди дека во случаи на 
вознемиреност и агресивност кај 
корисниците, особено во текот 
на ноќта, медицинските сестри, 
односно техничари, сами и без 
претходна консултација со над-
лежен лекар одлучуваат да им 
дадат или пак, да ја зголемат 
дозата на одреден лек за смиру-
вање. 

4.2.8. Социјална заштита
Одделот за социјална работа во Домот го сочинува само еден социјален 

работник. Согласно Правилникот за систематизација на работни места, тој има 
обврска да врши стручна работа, во насока на ефективно, ефикасно и навремено 
постапување и решавање на прашањата и проблемите поврзани со корисниците на 
услуги на Установата, согласно стандардите и процедурите од подрачје на заштита 
на корисници во одреден социјален ризик, применувајќи современи методи и техники 
на работа. 

Во оваа смисла, социјалниот работник во Домот составува стручен наод и мислење 
за секој од корисниците посебно; отвора досие, води, ажурира и затвора досие на 
корисник и води писмена комуникација со старателски органи и др. релевантни 
институции; ја води постапката за прием и повлекување на корисник, води матична 
книга на корисници; ги советува и информира згрижувачите да ги препознаат 
вистинските проблеми и потреби на корисниците; се грижи за социјализација на 
корисниците и др.
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При извршениот увид во индивидуалните досиеја за корисниците, тимот на НПМ 
констатира дека на редовни месечни интервали се изготвуваат наоди и мислења од 
стручниот тим составен од социјален работник, лекар и главна медицинска сестра. 
Овие наоди, покрај генералиите на корисникот содржат и податоци за актуелната 
фактичка состојба на корисникот, којашто влијае за утврдување потреба од 
евентуална измена на индивидуалниот „План за работа со корисникот за времетраење 
на сместувањето во установата“. 

Од извршениот увид во повеќе „Планови за работа со корисникот“, Националниот 
превентивен механизам констатира дека истите се индивидуализирани и усогласени 
со различните потреби и можности на различните категории на корисници (подвижни, 
неподвижни, контактибилни и сл.). 

Составен дел на досието на секој корисник е и „Листот за следење на сместувањето 
на корисникот во установата“, каде што се евидентира датумот и преземените 
активности во однос на секој корисник посебно (кога е изготвен планот за работа, 
кога е изготвен месечен извештај за корсникот, кога корисникот присуствувал на 
приредби или други социјални настани, кога си заминал на викенд и слично).

При приемот на корисниците во установата, кон Барањето за прием и сместување 
на корисниците во Домот, покрај медицинската документација, корисниците во Домот 
приложуваат и оставаат и други лични документи (лична карта, извод од матична 
книга на родени, чек од пензија, фотокопије од трансакциските сметки и сл.), па 
во оваа смисла во секое од досиејата постои и Изјава за согласност за користење 
на личните податоци од страна на Установата заради остварување и користење на 
одредени права во име на корисникот.

При приемот во Домот, корисниците, исто така, потпишуваат Изјава за согласност 
со Куќниот ред на Установата и за почитување на истиот. При извршениот увид во 
Куќниот ред, тимот на НПМ констатира дека „отсуствата на корисниците од 1, 2, 3 и 
повеќе денови ги одобрува социјалниот работник, главната сестра и директорот на 
Домот. По потреба добиваат и писмено одобрение од социјалниот работник“.

Ако се има предвид дека корисниците во Домот се сместени своеволно 
и на доброволна основа, тимот на НПМ смета дека повеќедневните 
отсуства на корисниците не смеат да бидат условени од претходни 
одобренија на социјален работник, главната сестра и директорката на 
Установата. Недозволиво е да се бара согласност, ниту пак е можно кое 
било лице да се согласи слободата на движење да му биде ограничена 
или условена од одлуката на трето лице или орган. 

Националниот превентивен механизам, со оглед на капацитетите 
на Домот, односно бројот на корисници сместени во истиот, а особено 
видот и обемот на работните задачи на Одделот за социјална работа, 
исто така смета дека е потребно зголемување на кадарот во овој Оддел, 
со најмалку уште едно стручно лице коешто би учествувало во процесот 
на пружање психо-социјална помош и поддршка за корисниците.
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4.2.9. Препораки и постапување по дадени 
препораки

Националниот превентивен механизам доби одговор во законски утврдениот рок 
од ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола, но не доби одговор во утврдениот 
рок од надлежното министерство.

Управата на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола, го информираше 
Националниот превентивен механизам дека е формиран стручен тим во состав на 
Установата, кој ќе биде задолжен за реализација на препораките кои произлегоа од 
редовната посета во Домот за стари лица. Во одговорот по поднесениот извештај, 
управата на Домот го извести НПМ дека се согласува со констатациите и има 
постапено или ќе постапи во насока на спроведување на дадените препораки. 

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈОУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ - Битола

Препораки Одговор по препорака

Зголемување на бројот на геронто-
домаќинки, како во Правилникот за 
систематизација на работни места, 
така и во реалноста, односно во 
Домот.

По однос на оваа препорака, од страна 
на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
веќе биле преземени првични чекори да 
се изврши зголемување на финансиски 
средства за плати во Финансискиот план 
за 2018 година, со што е предвидено 
вработување на посочените кадри.

Во Правилникот за систематизација 
на работни места да се предвиди 
работно место за физиотерапевт 
и истото да се пополни во најкус 
можен рок.

Во Финансискиот план за 2018 година 
се предвидени финансиски средства 
за плата за вработување на  работен 
терапевт-психолог и работен терапевт-
физиотерапевт.

Зголемување на бројот на вработени 
на Одделот за социјална работа со 
најмалку уште едно стручно лице 
коешто би учествувало во процесот 
на пружање психо-социјална помош 
и поддршка за корисници (психолог, 
психијатар, социјален работник).

Со Финансискиот план за 2018 година 
се предвидени финансиски средства и за 
вработување на  еден социјален работник.

Табела бр.39
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈОУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ - Битола

Препораки Одговор по препорака

Зголемување на бројот на геронто-
домаќинки, како во Правилникот за 
систематизација на работни места, 
така и во реалноста, односно во 
Домот. (препораката е упатена и до 
Министерството за труд и социјална 
политика).

Во врска со оваа препорака во Установата 
се  направи зголемување на финансиски 
средства за плати во Финансискиот план 
за 2018 година, со што е предвидено 
вработување на посочените кадри.

Во Правилникот за систематизација 
на работни места да се предвиди 
работно место за физиотерапевт 
и истото да се пополни во најкус 
можен рок. (препораката е упатена 
и до Министерството за труд и 
социјална политика).

Во Финансискиот план за 2018 година 
се предвидени финансиски средства 
за плата за вработување на работен 
терапевт-психолог и работен терапевт-
физиотерапевт.

Зголемување на кадарот на Одделот 
за социјална работа со најмалку 
уште едно стручно лице коешто би 
учествувало во процесот на пружање 
услуги од психо-социјална природа 
-психолог, психијатар, социјален 
работник. (препораката е упатена 
и до Министерството за труд и 
социјална политика).

Со Финансискиот план за 2018 година 
се предвидени финансиски средства 
за вработување и на еден социјален 
работник.

Лековите за смирување, односно 
седативите, транквилизатори и 
други такви лекови треба да се 
даваат исклучиво по претходна 
препорака или одобрение од 
стручни и компетентни медицински 
лица – специјалисти, покрај 
другото и поради фактот што овие 
лекови покрај седативното дејство 
поседуваат и некои споредни ефекти.

Управата на установата во целост ја 
имплементира препораката. Како доказ 
до НПМ беше доставена Наредбата од 
03.06.2014 година, во која е наведено дека 
најстрого им се забранува на вработените 
во Домот, медицински сестри-негователки 
задолжени за делење на ординирана 
терапија од лекар, дополнително да даваат 
терапија по свое видување или проценка.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈОУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ - Битола

Препораки Одговор по препорака

Повеќедневните отсуства на 
корисниците коишто се на 
доброволна основа сместени во 
Установата да не се условуваат со 
претходни одобренија на социјален 
работник, главната сестра и 
директортката на  Установата, 
туку одредбите од Куќниот ред 
да се изменат, во таа смисла што 
ќе се истакне дека е доволно 
корисникот само да ги извести 
надлежните власти во институцијата 
за користењето на повеќедневно 
отуство.

Направени се измени во Куќниот ред, 
каде е нагласено дека отсуството на 
корисниците, кои се во добра психо-
физичка состојба, само треба да се најави 
кај одговорните лица без барање на 
претходно одобрување.

Да се зголеми флексибилноста во 
однос на вршењето на посетите 
на корисниците во Домот, при 
што сепак ќе се води сметка 
да не се нарушува нормалното 
функционирање на Домот и 
предвидените редовни активности на 
корисниците.

За нормално функционирање на 
Установата и предвидени редовни 
активности околу корисниците, посета на 
корисниците од страна на нивните блиски 
и други лица е дозволено и тоа: секој 
ден претпладне од 11.00 до 11.30 часот, а 
попладне од 15.00 до 17.00 часот.

Да се воспостави формален систем 
на поплаки каде што корисниците 
ќе може на доверлива основа да 
се пожалат за одредено поведение 
на вработените во Домот или за 
проблемите при остварувањето 
на нивните права. Управата е 
потребно секоја од поплаките, 
односно претставките посебно да 
ги документира и да ги евидентира 
секоја од преземените мерки за 
испитување на истите.

Корисниците можат на доверлива основа, 
писмено да се пожалат за одредено 
поведение на вработените во Установата 
или за проблемите при остварување 
на нивните права во: сандачињата за 
поплаки и жалби кои се поставени на 
влезот на управната зграда и на влезовите 
на зградите каде што престојуваат 
корисниците. Во книгата за жалби и 
поплаки, во архивата на Установата, каде 
што секоја поплака ќе се евидентира и 
документира.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈОУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ - Битола

Препораки Одговор по препорака

При сместувањето на корисниците 
во Домот, потребно е да бидат 
запознаени со можноста да се 
пожалат на третманот што го 
добиваат, а одредби за истото е 
потребно да се внесат и во Куќниот 
ред на Домот.

Корисниците можат на доверлива основа 
писмено да се пожалат за одредено 
поведение на вработените во Установата 
или за проблемите при остварување 
на нивните права во: сандачињата за 
поплаки и жалби кои се поставени на 
влезот на управната зграда и на влезовите 
на зградите каде што престојуваат 
корисниците. Во книгата за жалби и 
поплаки,  во архивата на Установата, каде 
што секоја поплака ќе се евидентира и 
документира.

Повнимателен пристап при 
приготвување на дневното мени, 
поквалитетни и разновидни 
намирници, повеќе месо и млечни 
производи во исхраната, како и 
запазување на правилото за четири 
оброка во текот на денот.

Установата обезбедува редовен број на 
оброци во согласност со препорачаните 
количини на енергија, хранливи 
и заштитни материи. Установата 
има ангажирано лице, од редот на 
вработените, за вршење на контрола врз 
начинот на приготвување на оброците 
и количините на намирниците што се 
употребуваат.

Да не се прават отстапки од 
предвидениот начин на одржување 
на хигиената, односно да се врши 
чистење на просториите три пати 
во текот на денот и соодветно да се 
евидентира во листите за евиденција, 
како и да се почитува правилото за 
генерално чистење на Домот, еднаш 
во месецот.

По однос на оваа препорака, НПМ доби 
одговор дека медицинските сестри се 
задолжени да ја следат во континуитет 
организацијата и евидентирањето 
на одржувањето на хигиената и 
непостапување по Оперативниот 
план за одржување на хигиена ќе биде 
санкционирано.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до ЈОУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ - Битола

Препораки Одговор по препорака

На корисциниците да им се 
овозможи постојан пристап до топла 
вода, како би можеле непречено да 
ги извршуваат основните хигиенски 
потреби.

На корисниците од установата им е 
обезбедена топла вода во сите санитарни 
јазли, преку систем од два бојлери со 
капацитет од 3000 литри, (кои во летниот 
период се загреваат на електрична 
енергија, а во зимскиот период се 
поврзани на систем со парно греење), 
кои се користат за непречено одвивање 
на редовната лична хигиена и нега на 
корисниците, во склад со изготвен дневен 
план.

Да се овозможи женски фризер 
во Домот, на начинот како што е 
тоа регулирано со Правилникот 
за нормативите и стандардите за 
простор, опрема, стручни кадри и 
средства потребни за основање и 
започнување со работа на установа 
за социјална заштита на стари лица.

Во Програмата за работа за 2018 година, 
како и во Планот за јавни набавки за 
2018 година предвидено е набавување на 
фризерски услуги, за што се предвидени 
финансиски средства во Финансискиот 
план за 2018 година.



181www. ombudsman.mk

ПОСЕТИ НА ЦЕНТРИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
НА БЕГАЛЦИ/МИГРАНТИ, СТРАНЦИ И 

БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ

5

Во текот на 2017 година, тимот на Националниот превентивен механизам 
продолжи со континуирани посети и мониторирање во Прифатните транзитни 
центри Винојуг и Табановце, како и во Прифатниот центар за странци во Гази Баба 
и Прифатниот центар за сместување на баратели на азил во Визбегово. 

Целта на извршените посети беше преку вршење увид во материјалните услови 
и документацијата, преку разговор со лицата кои се сместени во овие центри и 
со службените лица, да се идентификуваат евентуални ризици заради спречување 
на тортура и друг вид сурово и нечовечко постапување и казнување, како и да се 
подобри системот на правна заштита и да се овозможи непречено остварување на 
нивните загарантирани права.
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Во текот на 2017 година НПМ констатира намалување на бројот на сместени 
мигранти/бегалци во Прифатниот транзитен центар „Табановце“. Имено, на 
почетокот на 2017 годината во Центарот беа сместени и до 50 лица, а во декември 
бројката изнесуваше  само 12 лица.

Тимот на НПМ утврди повеќе неправилности во третманот и постапувањето со 
мигрантите/бегалците во ПТЦ „Табановце“ од кои значајно е да се напомене случајот 
на реадмисија, спроведена без претходна најава од страна на Министерството 
за внатрешни работи, како и случајот на насилно депортирање на мигрантите/
бегалците кои беа сместени во и околу Центарот.

Исто така, НПМ констатира воспоставена пракса од страна на Министерството 
за внатрешни работи на селективно и волунтаристичко пропуштање на бегалци/
мигранти во Прифатниот транзитен центар, така што на дел од мигрантите/бегалците 
им беше ускратена хуманитарна помош и заштита.

Воедно, беше констатирано и ограничување на слободата на движење на  
мигрантите/бегалците, од страна на претставниците на Министерството за внатрешни 
работи. Имено, лицата кои беа регистрирани и сместени во Прифатниот транзитен 
центар „Табановце“ имаа можност да го напуштаат Центарот заради лични потреби, 
исклучиво во два термини во текот на денот, прецизно определени од страна на 
претставниците на Министерството за внатрешни работи. 

Наспроти негативните констатации за работењето на Министерството за 
внатрешни работи, НПМ  утврди и случај на позитивна пракса во постапувањето на 
Министерството за труд и социјална политика. 

Имено, согласно Стандардните оперативни процедури за постапување со 
непридружувани деца – странци, Министерството за труд и социјална политика 
на непридружуваните малолетници, веднаш по доаѓање во Прифатниот транзитен 

ПРИФАТЕН ТРАНЗИТЕН 
ЦЕНТАР ТАБАНОВЦЕ 5.1
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5.1.1. Препораки и постапување по дадени 
препораки 

центар „Табановце“ им назначуваше старател од редот на присутните социјални 
работници. 

За констатираните состојби во Прифатниот транзитен центар Табановце во 
текот на 2017-тата година, НПМ изготви Посебен извештај (линк кон Посебниот 
извештај за ПТЦ Табановце: 

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj 
Tabanovce-22.12.2017.pdf)

Посебниот извештај за констатираните состојби и дадените препораки за 
2017 година, тимот на НПМ го достави до надлежните органи – Владата на РМ, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика 
и Центарот за управување со кризи.

За проценување на степенот на имплементација на дадените препораки во 
Посебниот извештај, од релевантно значење се одговорите од Министерството за 
внатрешни работи и Центарот за управување со кризи, од причина што во самиот 
извештај се содржани препораки за констатирани недоследности поврзани со 
начинот на нивното постапување.

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерството за 

внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Постапките за реадмисија да се 
спроведуваат согласно законската 
процедура, да се евидентираат во 
официјалната евиденција и документација 
и притоа лицата опфатени од самата 
постапка за реадмисија, навремено да 
бидат информирани за спроведувањето на 
истата.

На конкретната препорака не е 
доставен соодветен одговор од 
Министерството за внатрешни 
работи.

Табела бр.40
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерството за 

внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Припадниците на Министерството за 
внатрешни работи да дозволуваат влез 
за сите бегалци/мигранти што ќе изразат 
потреба да престојуваат во Центарот, а 
доколку од одредени причини тоа не е 
возможно, со овие лица да се постапува 
согласно законски предвидените 
процедури за постапување со бегалци и 
странци и да не се дозволи овие лица да 
бидат нерегистрирани и оставени „сами 
на себе“. 

Сите откриени илегални мигранти 
се регистрираат и им се овозможува 
престој и сместување во Центарот.

Доследно водење на книгите за 
евиденција, од причина што евиденцијата 
треба да ја изрази фактичката состојба, а 
не да даде „лажна слика“ за извршените 
дејствија и настани.

Овозможен е увид во побараните 
книги за евиденција.

При спроведувањето на депортациите 
да се почитува законски предвидената 
постапка, да се води соодветна евиденција 
за истата, а лицата кои се опфатени 
со депортацијата, навремено да бидат 
известени за спроведената депортација.

Нема одговор.

Ограничувањето на слободата на движење 
на лица е неприфатливо, посебно во 
услови кога истите се сместени по 
сопствена волја во Прифатен центар за 
згрижување на бегалци/мигранти, и од 
таа причина препорачуваме дека ваквата 
пракса итно треба да запре.

Препораката ќе биде 
имплементирана во координација 
со Регионалниот центар за 
управување со кризи-Куманово 
и Министерството за труд и 
социјална политика, како надлежни 
институции за управување и 
раководење со Прифатниот 
транзитен центар Табановце.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Центарот за управување со 

кризи 

Препораки Одговор по препорака

Да запре праксата на попречување во 
работењето на Народниот правобранител-
Национален превентивен механизам, а 
претставниците на органите на власта да 
овозможат целосен и непречен пристап до 
сите информации, вклучително и видео 
записите што се однесуваат на третманот 
и постапувањето со мигрантите/
бегалците.

Од Центарот за управување со кризи, 
до изготвувањето на Годишниот 
извештај не беше добиен никаков 
одговор по дадените препораки во 
Посебниот извештај од посетата 
на Прифатниот транзитен 
центар Табановце и покрај 
доставената Ургенција од страна 
на Националниот превентивен 
механизам.

Табела бр.41

Тимот на НПМ во текот на 2017 година констатира постојано намалување на 
бројот на бегалците/мигрантите во Прифатниот транзитен центар ,,Винојуг“. Во оваа 
смисла, доколку на почетокот на годината бројот на лица се движеше од 30 до 40, 
кон крајот на годината во Центарот беа сместени само 3 лица.

ПРИФАТЕН ТРАНЗИТЕН 
ЦЕНТАР ВИНОЈУГ5.2
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НПМ констатира дека и оваа година остана нерешен проблемот со групните 
депортации на бегалците/мигрантите во земјата од каде што лицата го извршиле 
нерегуларниот влез на територија на Република Македонија, без никакви фор-
малности и без почитување на предвидените законски процедури. 

Третманот и состојбите со бегалците/мигрантите во Прифатниот транзитен 
центар Винојуг се на значително подобро ниво во однос на 2016-тата година. Имено, 
со исклучок на случаите на групните депортации, вршени од Министерството за 
внатрешни работи, сите останати препораки содржани во Посебните извештаи за 
ПТЦ Винојуг за 2016 година се имплементирани.

За спроведените посети во текот на 2017-та во ПТЦ „Винојуг“, беше изготвен 
Посебен извештај, кој ги содржи констатираните состојби во тековната година и 
дадените препораки до надлежните органи (линк кон Посебниот извештај за ПТЦ 
Винојуг:

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vino-
jug-22.12.2017.pdf)

5.2.1. Препораки и постапување по дадени 
препораки 

Посебниот извештај беше испратен до Владата на РМ, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и Центарот за 
управување со кризи. 

Имајќи ги предвид нотираните негативни забелешки во Посебниот извештај 
за ПТЦ Винојуг за 2017 година, за проценување на степенот на имплементација 
на дадените препораки од релевантно значење е Одговорот од Министерството за 
внатрешни работи.

Препораките дадени во извештајот за 2016 година, се целосно имплементирани 
и по истите е постапено, што е нотирано и во Посебниот извештај на НПМ за 
Прифатниот транзитен центар Винојуг – Гевгелија, за 2017 година.
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерството за 

внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Народниот правобранител – Национален 
превентивен механизам строго го 
осудува групното депортирање на 
бегалци/мигранти во соседните земји 
без спроведување на никакви законски 
процедури и формалности и смета 
дека ваквото постапување претставува 
груба повреда на човековите права 
загарантирани пред сe со Конвенцијата 
за статусот на бегалците од 1951 година, 
како и повреда на човечкиот интегритет и 
достоинство.

Министерството за внатрешни 
работи во извршувањето на 
своите надлежности постапува 
во согласност со националното и 
меѓународното законодавство.

Табела бр.42

Од спроведените посети во Прифатниот центар за баратели на азил, тимот на 
НПМ констатира дека бројот на лица задржани во Центарот е значително намален во 
однос на 2016-та година. Имено, во текот на целата 2017 година бројот на баратели 
на азил сместени во Центарот се движеше околу 10 лица.

ЈУ ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА 
БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ - ВИЗБЕГОВО 5.3
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Од спроведените посети во текот на 2017-тата година, НПМ констатира дека 
во Прифатниот центар за баратели на азил недостасува вработување на одредени 
кадри, а присуството на лекар во Прифатниот центар, само два пати неделно, е 
недоволно за остварување на здравствена заштита на барателите на азил.

Исто така, НПМ утврди оштетување на инвентарот во просториите за сместување 
и недостаток на просторија за карантин.

И во текот на оваа година, храната останува еден од посериозните проблеми, со 
оглед дека истата квалитативно и количински не ги задоволува потребите на лицата 
сместени во Центарот.

Забелешките констатирани за време на посетите во Прифатниот центар за 
баратели на азил беа содржани во Посебниот извештај, доставен до надлежните 
органи (линк кон Посебниот извештај за ПЦ за баратели на азил – Визбегово: 
http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vizbego-
vo-28.07.2017.pdf)

5.3.1. Препораки и постапување по дадени 
препораки 

Посебниот извештај од извршените посети на Прифатниот центар за баратели 
на азил – Визбегово беше доставен до Прифатниот центар за баратели на азил - 
Визбегово и до Министерството за труд и социјална политика.

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерството за труд и 

социјална политика 

Препораки Одговор по препорака

Во актот за систематизација и 
организација на работни места во 
Прифатниот центар да се предвиди 
работно место за социјален 
работник и правник.

Од Министерството за труд и социјална 
политика до изготвувањето на Годишниот 
извештај не беше добиен никаков одговор 
по дадените препораки во Посебниот 
извештај од посетата на Прифатниот 
центар за баратели на азил - Визбегово и 
покрај доставената Ургенција од страна на 
Националниот превентивен механизам.

Табела бр.43
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Прифатниот центар за 

баратели на азил 

Препораки Одговор по препорака

Во актот за систематизација и 
организација на работни места во 
Прифатниот центар да се предвиди 
работно место за социјален работник и 
правник.

Установата е во преговори со 
Министерството за труд и социјална 
политика во насока на кадровско 
доекипирање.

Да се изврши поправка на оштетениот 
инвентар во сместувачките капацитети 
и бројот на кревети во една просторија 
да биде во согласност со минимум 
предвидените стандарди за квадратура 
по лице (4m2 по лице), со можност во 
една просторија да не се сместуваат 
повеќе од 5 лица истовремено.

Сместувачките капацитети се 
реновирани со донација од Данскиот 
совет за бегалци. Препораката да не 
се сместуваат повеќе од пет лица во 
една просторија, во целост ќе биде 
испочитувана од Установата.

Преземање на итни мерки за 
подобрување на квалитетот и 
количеството на храната што им се дели 
на барателите на азил.

Установата е во преговори со МТСП 
во поглед на раскинување на договорот 
со актуелниот добавувач на храната 
и склучување на договор со нов 
добавувач. Во меѓувреме, во соработка 
со донатори, се врши дополнување 
на храна, со цел задоволување на 
потребите на барателите на азил.

Да се приспособи посебна просторија за 
карантин.

Во Установата во тек се подготвителни 
активности за приспособување на 
просторија во административната 
зграда, која ќе служи како карантин.

Да се обезбеди почесто и повеќечасовно 
присуство на лекар во Центарот и 
задолжително вршење на медицински 
прегледи на сите нови баратели на 
азил во рок од 24 часа од приемот 
во Центарот, а доколку барателот на 
азил е примен во установата за време 
на државен празник или викенд, 
лекарскиот преглед да се изврши првиот 
нареден работен ден по приемот.

Лекарот е присутен во Установата 
два пати во неделата, а по потреба и 
три пати. Се планира да се спроведе 
задолжителен медицински преглед во 
рок од 24 часа од приемот на новите 
баратели на азил.

Табела бр.44
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Од извршените посети во Прифатниот центар за странци во текот на 2017 
година, Националниот превентивен механизам констатира дека бројот на лица кои 
се сместуваа во овој Центар во текот на целата година не надмина повеќе од 10 
лица.

И понатаму еден од најсериозните проблеми со кои се соочува Прифатниот 
центар за странци е незаконитото задржување на лицата во Центарот. Имено, иако 
со намален интензитет, се уште продолжува праксата лицата да се задржуваат во 
Центарот со решенија на МВР заради утврдување на идентитет и покрај тоа што 
надлежен да донесе решение за задржување по тој основ е исклучиво судот.

Меѓу најкарактеристичните настани во Центарот, затекнати во текот на 2017 
година е случајот кога за време на една од посетите НПМ се соочи со обид на 
службените лица да го прикријат задржувањето на странски државјани и да го 
попречат извршувањето на мандатот на НПМ. 

Една од главните поплаки на задржаните лица во Прифатниот центар е 
недостатокот на информации во однос на времетраењето и причините за нивното 
задржување во Центарот, а се уште актуелни проблеми се недостатокот на 
преведувач и неможноста задржаните лица да го остварат правото на прошетка 
надвор од просториите. 

За констатираните состојби во Прифатниот центар за странци во текот на 2017 
година, беше изготвен Посебен извештај кој беше доставен до надлежните органи 
(линк кон Посебниот извештај за ПЦ за странци - Гази Баба:

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Gazi%20
Baba-26.12.2017.pdf)

ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА 
СТРАНЦИ – ГАЗИ БАБА5.4
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5.4.1. Препораки и постапување по дадени 
препораки 

Посебниот извештај со предложените препораки за констатираните состојби во 
Прифатниот центар за странци – Гази Баба беше доставен до засегнатите органи – 
Министерството за внатрешни работи и Прифатниот центар за странци – Гази Баба.

Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Прифатниот центар за странци

Препораки Одговор по препорака

Да не се врши прифат и задржување на лица во 
Центарот, врз основа на Решенија донесени од 
Министерството за внатрешни работи заради 
утврдување на идентитет, затоа што и во самиот 
Правилник за куќниот ред на Прифатниот 
центар е наведено дека, сместувањето на странец 
чиј идентитен не може да се утврди се врши врз 
основа на решение на суд.

Од Прифатниот центар за 
странци до изготвувањето 
на Годишниот извештај не 
беше добиен никаков одговор 
по дадените препораки 
во Посебниот извештај од 
посетата на Прифатниот 
центар за странци и покрај 
доставената Ургенција од 
страна на Националниот 
превентивен механизам.

Секое сместување на лица во Центарот, макар и 
заради краткотрајно задржување, мора да биде 
регистрирано и евидентирано во соодветната 
евиденција што се води во Центарот.
На барање на тимот на НПМ, службените лица 
во секое време да им даваат точни и навремени 
информации за бројната состојба на задржани 
лица во Центарот.
На задржаните лица во Центарот да им се 
овозможи непречен пристап до постапката за 
признавање право на азил, во моментот кога тоа 
ќе го побараат.
На задржаните лица да им се обезбеди непречено 
да го користат правото на прошетки, на начин 
како што е предвидено во Правилникот за 
куќниот ред на Прифатниот центар.
На задржаните лица да им се обезбеди психо-
социјална поддршка преку континуирани 
контаки со социјален работник, којшто ќе води 
соодветна евиденција за тоа.

Табела бр.45
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Преглед 
на дадени препораки и добиени одговори до Министерството за 

внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Веднаш да запре праксата 
Министерството за внатрешни работи 
да носи решенија за задржување на 
лица во Прифатен центар за странци 
заради утврдување на идентитет, 
затоа што единствено надлежен орган 
што може да нареди задржување на 
странци по тој основ е соодветниот 
суд. 

Одговор – Решенијата за задржување 
кои ги носи Министерството за 
внатрешни работи се по основ на 
одредбите содржани во Законот за 
странци.
(Одговорот на Министерството 
за внатрешни работи претставува 
неприфаќање на дадената препорака од 
страна на Народниот правобранител – 
Национален превентивен механизам)

Да преземат конкретни мерки 
и активности за испитување на 
законитоста во работењето на 
Центарот, преку внатрешни контроли 
кои ќе имаат за цел, покрај другото, да 
испитаат и дали се врши соодветно и 
навремено евидентирање на сите лица 
што се задржуваат во Центарот.

Ќе се преземаат конкретни мерки 
и активности за испитување 
на законитоста во работењето 
на Центарот за странци, преку 
воспоставување на внатрешни 
контроли и ќе се преземат контролно 
надзорни активности.

Да се преземат конкретни мерки и 
активности за што е можно побрза 
дислокација на Центарот во друг 
соодветен објект.

Во тек се активности за изградба на 
нов објект за Прифатен центар за 
странци.

Табела бр.46
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Анекс 1:  Мислење по однос на ревидирана Стандардна оперативна 
процедура за постапување со лица на кои им е ограничено 
правото на слобода на движење

До: 
Министерство за внатрешни работи на РМ
- Единица за стратешко планирање, стандарди

и контрола на квалитет во БЈБ –

Предмет: Мислење по однос на ревидирана Стандардна оперативна 
процедура за постапување со лица на кои им е ограничено 
правото на слобода на движење

Почитувани, 
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам (НП-НПМ) 

ја поздравува активноста за ревизија на Стандардните оперативни процедури за 
постапување со лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење (бр. 
38-909/2 од 09.06.2014 год.) и за таа цел ангажирањето на меѓународен консултант 
по меѓународно право – д-р Јулија Козма, којашто изработи Преглед на Стандардните 
оперативни процедури со конкретни препораки.

На состанокот за разгледување на Прегледот изработен од меѓународниот 
консултант, претставници од тимот на Националниот превентивен механизам имаа 
можност да се запознаат со истиот, како и да дадат свои предлози и мислења во 
однос на Стандардните оперативни процедури.

Народниот правобранител-Национален превентивен механизам, по извршениот 
увид во доставената ревидирана верзија на Стандардните оперативни процедури го 
цени фактот што голем дел од препораките адресирани за време на состанокот и 
содржани во Прегледот се прифатени и содржани во доставениот текст.

Народониот правобранител, исто така го дели ставот дека Стандардните 
оперативни процедури претставуваат добро изработен и концизен документ, 
во многу аспекти погоден за негова дирекна примена, а истовремено изразува и 
задоволство од побараното мислење во оваа фаза на ревизија и усогласување.

Како документ, којшто цениме дека е од особена практична вредност при 
спроведувањето на различните процедурални чекори од страна на полциските 
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службеници, а со цел да се потенцираат одредени гаранции кои би ги миниминизарале 
ризиците од можни акти на понижувачко, деградирачко или друго нехумано 
постапување спрема приведените, лицата лишени од слобода или задржаните лица, 
во продолжение ќе следат дел од препораките коишто мислиме дека треба да бидат 
земени предвид при услогласување на конечната верзија на текстот.

Препораки:
Во точката 2.3.2 Лишување од слобода, првата реченица од вториот став/

пасус: „Лицето лишено од слобода мора веднаш да се запознае со причините за 
лишување од слобода и да се поучи за правата, веднаш или кога ќе се создадат 
услови за истото.“  да се дополни со зборовите„на јазик што го разбира“, како што е 
предвидено и во членот 69 од Законот за кривичната постапка, на којшто всушност 
и упатува членот 158 ст.4 од истиот закон.

Во точката 2.5 Употреба на средства за присилба при примена на 
полициските овластувања со кои се ограничува правото на слобода на 
движење согласно Законот за полиција би требало да се потенцира и став 
4 од членот 80 од Законот за полиција, којшто јасно упатува дека „Забранета 
е примена на средства за присилба заради изнудување на признание или 
изјава“.

Исто така, Народниот правобранител – Национален превентивен механизам 
смета дека треба да се избрише делот од оваа точка (2.5) којшто препорачува 
„при секое приведување/лишување од слобода на лицето/лицата од 
местото на приведување/лишување од слобода до Полициската станица, 
лицето да биде врзано со средства за врзување на лица (лисици)“. Ваквата 
препорака е несоодветна и во никој случај не смее да биде дел од Стандардните 
оперативни процедури бидејќи проценката за употреба на средства за присилба, 
вклучително и на средствата за врзување (лисици), треба да се цени во секој случај 
поединично, во зависност од дадените околности и во согласност со позитивно-
правните прописи коишто предвидуваат во кои услови може да се употребат. Ова, 
дотолку повеќе што и Правилникот за начинот на вршење на полициски работи 
предвидува дека одредена категорија на лица (помлади од 16 години, видно 
бремени жени, немоќни лица и тешки инвалиди) по правило не се врзуваат, освен 
во одредени исклучителни ситуации.

Во точката 3. Приведување со наредба издадена од суд, да се додаде 
и одредбата од чл.46-а од Законот за полиција, којашто предвидува дека 
приведувањето врз основа на распишана потерница или наредба издадена 
од надлежен суд „нема да се изврши во случаите кога треба да се приведе 
лице за кое оправдано се претпоставува дека приведувањето значително 
ќе го наруши неговото здравје, како и лице кое извршува работи кои не 
смеат да се прекинат се додека не се обезбеди соодветна замена“.

Исто така, во Стандардните оперативни процедури, без разлика дали тоа ќе 
биде во точката 3 или понатаму во текстот, би требало да се внесе и одредбата 
од чл.21 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи 
која предвидува:



НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

195www. ombudsman.mk

„Кога при приведување на лице ќе се утврди дека во неговото живеалиште или 
престојувалиште има инвалидни или малолетни лица за кои тој се грижел, а по 
неговото приведување нема друго лице за нивна понатамошна грижа, полицискиот 
службеник ќе преземе неопходни мерки за обезбедување присуство на надлежно 
лице и за тоа веднаш ќе го извести надлежниот орган за социјални работи.

Ако при приведување на лице се утврди дека истото поседува добиток или 
живина за кои тој се грижел, а по неговото приведување нема друго лице за нивна 
понатамошна грижа, полицискиот службеник ќе превземе неопходни мерки за 
обезбедување на имотот и за тоа веднаш ќе го извести надлежниот државен орган.“

Почитувањето на оваа одредба е од особено значање во насока на 
минимизирање на психичкиот притисок врз приведеното лице, којшто 
во спротивно би можел да влијае негативно со цел да се изнуди давање 
одредено признание или некоја друга изјава.

Во точката 3.1 Постапување на полициските службеници при 
приведување на лице со наредба со рок, во ЗАБЕЛЕШКА би можеле да се 
вметнат препораките на ангажираниот меѓународен консултант дека полициските 
службеници, кога постапуваат по наредба на судот, треба секогаш да се обидат лицето 
да го одведат директно во суд (или во одреден затвор или установа за притвор, пред 
судење, наведена во налогот), а во случај ова да не може да се изврши без ризик 
од попречување на наредбата, задржувањето во полициските станици да биде што 
е можно пократко. Ваквото полициско задржување, без оглед на тоа колку е кратко, 
никогаш не смее да биде произволно. Со други зборови, ако лицето може безбедно 
да биде однесено во суд во текот на работното време, нема оправдување тоа да 
се апси во текот на ноќта или рано наутро, со што ќе биде принудено да остане во 
полиција до отворањето на судот, дури и ако тоа е само неколку часа.

Во точката 5 Процедури кои се применуваат за евидентирање на 
задржаните лица и понатамошен третман на лицата во полициска станица, 
потребно е некаде во текстот да се внесе и одредбата од чл.104 од Законот 
за прекршоците којашто се однесува на „Известување за задржување заради 
приведување“ каде што е предвидено дека:

„Министерството за внатрешни работи, по барање на задржаното лице е должно 
за задржувањето да го извести неговото семејство. По барање на задржаниот за 
задржувањето ќе се извести и неговиот работодавач, односно дипломатското 
претставништво на странската држава, ако е потребно нешто да се преземе за 
заштита или згрижување на децата и другите членови на семејството, за кои се 
грижи задржаното лице, како и надлежниот центар за социјална работа.

За задржувањето на лице од воен персонал по службена должност ќе се извести 
воената единица, односно командата на која военото лице ѝ припаѓа.“

Во потточката 5.2.4 во делот на претресот врз лица, би можело да се истакне 
и дека претресот кој вклучува соблекување на делови од облеката секогаш го врши 
лице од ист пол, додека претресот на интимните делови на телото или телесните 
отвори секогаш ги врши медицинско лице.

Во потточката 5.2.5 на крајот треба да се додаде препораката изнесена и 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

196

од меѓународниот консултант дека „Доколку просторијата која се користи за 
задржување не е опремена со систем за комуникација или со светлосен 
сигнален систем, полициски службеник мора постојано да остане во 
доволна близина за да чуе повик“. Ваквото постапување е од исклучително 
значење бидејќи проверките на редовни интервали од 30 минути во текот на денот, 
односно на еден час во текот на ноќта, може да бидат задоцнети и да резултираат 
со евентуални фатални последици во ситуациите кога се работи за некоја итна 
ситуација.

Во потточката 5.2.6 во делот каде што е предвидено „Доколку има потреба 
се овозможува медицинска помош за задржаното лице на тој начин што:“ (на стр. 
26 и 27), нема причина зошто со посебно тире да не се внесе и препораката: „- 
Во случај доколку задржано лице побара лекар по свој личен избор, тоа 
може да се одобри доколку не претставува пречка за редот и мирот или 
за безбедноста. Таквата консултација се врши на сопствен трошок на 
задржаното лице.“

Во точката 5.4 Правила и пракса што се однесуваат на одредбите на 
основните потреби како што се храна и вода за задржаните лица, првиот 
дел, што се однесува на правото на лицето лишено од слобода да користи тоалет 
потребно е да се дополни од аспект на истакнување на почитувањето на 
правото на достоинство и приватност. Имено, нашето мислење (коешто го 
истакнавме и во однос на првично доставениот текст на овие СОП во 2014 год.) е дека 
правото на приватност не дозволува присуство на полициски службеници додека 
лицето се наоѓа во тоалет, имајќи ја предвид приватноста и потребата од заштита на 
човековото достоинство, со исклучок кога е направена претходна проценка за ризик 
и постои потреба од заштита на личната безбедност, како на задржаното лице, така 
и на безбедноста на полициските службеници.

Во делот којшто се однесува на храната, пак, сметаме дека треба во целост да 
се прифатат дадените препораки ангажираниот консултант и во оваа смисла да се 
додаде дека: „На задржаното лице ќе му биде понудена храна, вклучувајќи 
и еден топол оброк дневно, во соодветни временски периоди.“ Исто така 
сметаме дека финансирањето на храната првенствено треба да биде обезбедено 
од буџетот на Министерството за внатрешни работи (или од официјалните средства 
на полициската станица), а само доколку задржаното лице има посебни желби што 
го надминуваат она што му е понудено и ако е подготвено да плати за тоа, или ако 
семејството сака да му донесене храна, тоа да биде алтернативна и дополнителна 
опција. Покрај водењето сметка за религиозните потреби, неопходно е да се истакне 
дека храната ќе биде во согласност и со посебните потреби на лицето (пример 
доколку се работи за лице кое боледува од дијабетис или слично.).

Во точката 5.5 Правила и пракса во врска со третманот на деца, на 
страна 35, пред реченицата „Детето не смее да биде задржано во иста просторија 
со возрасно лице“, да се истакне дека задржувањето на дете се врши во 
простории соодветни за задржување на дете од негова возраст, различни 
од просториите за задржување на полнолетни лица (согласно ст.13 од чл.116 
од Законот за правда за децата).
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Исто така, на страна 35, после реченицата „За време на разговорот, полицискиот 
службеник треба да го запознае детето и неговиот родител, односно старател за 
правата кои ги има детето во полициската постапка.“ треба да се додаде дека 
„Разговорот со детето се води во посебни простории соодветни за разговор 
со дете од негова возраст и може да трае, ако детето го прифаќа разговорот, 
најдолго четири часа. По потреба разговорот може, во согласност со 
детето, да продолжи друг ден, односно денови.“ (согласно ставот 5 од чл.116 
од Законот за правда за децата).

Во точката 5.8 Правила и пракса во врска со задржување на странски 
државјани потребно е да се внесат законоските одредби коишто се однесуваат 
на постапката на задржување странци чиј идентитет не може да се утврди. Во оваа 
смисла, потребно е да се наведе членот 132 од Законот за странци кој предвидува 
дека:

„Ако странецот одбива или не е во можност да го докаже својот идентитет, 
овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи со цел да го 
утврдат неговиот идентитет можат да го задржат странецот, но не повеќе од 12 часа.

Ако во рокот од ставот 1 на овој член не може да се утврди идентитетот на 
странецот, овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи 
поднесуваат барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Врз основа на решението на судот со кое на странецот му е одредена мерка 
„задржување на странец во Прифатниот центар’’, овластените службени лица на 
Министерството за внатрешни работи го задржуваат странецот во Прифатниот 
центар.“

Во оваа насока се и одредбите од Законот за прекршоците (чл.101).
Народниот правобранител задржувањето на странец заради утврдување на 

идентитет посебно го истакнува поради фактот што и покрај јасно предвидените 
одредби дека единствено судот е надлежен да одреди задржување на странец во 
Прифатен центар, се уште во праксата се соочува со Решенија донесени од МВР со 
коишто странски државјани се сместуваат во Прифатниот центар за странци во Гази 
Баба заради утврдување на идентитет, што е неприфатливо.

      НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
       Иџет Мемети
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Анекс 2:  Преглед на посети и активности на Националниот превентивен 
механизам во 2017 година

- превентивни посети

- посети во рамки на проект

- домашни и меѓународни активности

Датум Место Активност Учесници Организатор

13.02.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
07.03.2017 Скопје Посета на Прифатен центар за 

баратели на азил - Визбегово
НПМ НПМ

07.03.2017 Скопје Посета на Прифатен центар за 
странци – Гази Баба

НПМ НПМ

09.03.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
10.03.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
14.03.2017 Скопје Посета на Прифатен центар за 

баратели на азил - Визбегово
НПМ НПМ

14.03.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
20.05.2016 Табановце Редовна посета на Привремен 

транзитен центар Табановце
НПМ НПМ

21.03.2017 Скопје Редовна посета на ПС Аеродром НПМ НПМ
23.03.2017 Скопје Редовна посета на ПС Драчево НПМ НПМ
29.03.2017 Куманово Редовна посета на ПС Куманово НПМ НПМ
04.04.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 

странци – Гази Баба
НПМ НПМ

05.04.2017 с.Лојане и 
Ваксинце

Посета на пограничен појас – Лојане 
и Ваксинце

НПМ НПМ

11.04.2017 Македонски 
Брод

Редовна посета на ПС Македонски 
Брод

НПМ НПМ

25.04.2017 Скопје Посета на КПУ Затвор Скопје НПМ НПМ
05.05.2017 Сопот Редовна посета на ПС за ГН Сопот НПМ, Легис, Македонско 

здружение на млади 
правници

НПМ

05.05.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
17.05.2017 Скопје Посета на Прифатен центар за 

баратели на азил – Визбегово 
(Косовски бегалци)

НПМ НПМ

23.05.2017 Куманово Последователна посета на КПУ 
Затвор Куманово

НПМ, Здружение на 
психијатри на РМ, Комора 
на психолози

НПМ

25.05.2017 Белград, 
Србија

Работилница на тема „Постапување 
со лицата со ментална попреченост 
во установите“

НПМ, Регионални 
омбудсман институции

Омбудсман на 
Србија

31.05.2017 Скопје Работилница на тема „Состојбите со 
бегалците затекнати во РМ од 
периодот на Косовската криза“

НПМ, Министерства, 
судска власт, невладин 
сектор и меѓународни 
организации.

НП-НПМ и 
УНХЦР

16.06.2017 Струмица Работилница на тема „Улогите на 
општините во процесот на 
интеграција на бегалците во 
Република Македонија“ 

НПМ, општини во РМ, 
невладини организации и 
МТСП

Македонско 
здружение  на 
млади 
правници

22.06.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
05.07.2017 Подгорица, 

Црна Гора
Конференција на тема 
„Здравствената заштита во 
затворите и психијатриските 
установи“

НПМ, регионални НПМ 
претставници

Омбудсман на 
Црна Гора и 
Совет на 
Европа

11.07.2017 Скопје Посета на Прифатниот транзитен 
центар за странци – Гази Баба

НПМ НПМ

11.07.2017 Скопје Прифатен центар за баратели на 
азил - Визбегово

НПМ НПМ

18.07.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
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19.07.2017 Битола Редовна посета на ПС Битола НПМ, Македонско 
здружение на млади 
правници

НПМ

19.07.2017 Битола Редовна посета на Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“

НПМ во соработка со 
неколку здруженија

НПМ

26.07.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
26.07.2017 Валандово Редовна посета на ПС Валандово НПМ НПМ

27.07.2017 Свети 
Николе

Редовна посета на ПС Свети Николе НПМ НПМ

28.07.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 
баратели на азил - Визбегово

НПМ НПМ

14.08.2017 Бристол, 
Велика 
Британија

Обука – летна школа на тема 
„Примена на Мандела правила при 
мониторирање на казнено поправни 
установи“

НПМ, претставници на 
НПМ од повеќе земји

Меѓународен 
центар за 
казнени 
реформи

25.08.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
13.09.2017 Охрид Конференција на тема „Улогата на 

општините во процесот на 
интеграција на бегалците во 
Република Македонија“

НПМ, општини во РМ, 
невладини организации и 
МТСП

Македонско 
здружение на 
млади 
правници

14.09.2017 Велес Редовна посета на ПС Велес НПМ, Здружение за 
кривично право и 
криминологија

НПМ

22.09.2017 Виница Редовна посета на ПС Виница НПМ НПМ
26.09.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
28.09.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
29.09.2017 Кичево Редовна посета на ПС Кичево НПМ, Македонско 

здружение на млади 
правници

НПМ

29.09.2017 Охрид Последователна посета на ПС Охрид НПМ НПМ
17.10.2017 Брисел, 

Белгија
Презентирање на истражување за 
правото на мигрантите за пристап до 
информации

НПМ, претставници на 
НПМ од повеќе европски 
земји, институти за 
човекови прави 

ЕННХРИ и 
Комесар за 
човекови права 
на Совет на 
Европа

18.10.2017 Казабланка, 
Мароко

Конференција на тема „Деонтологија 
на безбедносните сили и правата на 
мигрантите за време на нивните 
миграциски движења“

НПМ, претставници на 
омбудсман институции 
ширум светот и 
претставници повеќе 
невладини и меѓународни 
институции

Асоцијација на 
омбудсмани на 
Медитеранот 

18.10.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
27.10.2017 Сараево, 

Босна и 
Херцеговин
а

Конференција на тема „Економски и 
социјални права на присилно 
раселените лица од конфликтот во 
поранешна Југославија“

НПМ, претставници на 
омбудсман институции, 
државни органи, 
меѓународни организации

Совет на 
Европа

28.10.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 
странци – Гази Баба

НПМ НПМ 

31.10.2017 Бејрут, 
Либан

Работилница на тема 
„Мониторирање на имиграциски 
притвор“

НПМ, невладини 
здруженија, меѓународни 
здруженија

УНХЦР и Совет 
на Европа

01.11.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
02.11.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
20.11.2017 Скопје Конференција на тема „Интеграција 

на косовските бегалци, трајни 
решенија и доброволно враќање“

НП, НПМ, претставници 
на НП од регионот, 
државни органи, судска 
власт невладини и 
меѓународни организации

НП-НПМ и 
УНХЦР

21.11.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 
странци – Гази Баба

НПМ НПМ

22.11.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 
странци – Гази Баба

НПМ НПМ

23.11.2017 Струмица Редовна посета на КПУ Затвор 
Струмица

НПМ во соработка со 
повеќе здруженија

НПМ

24.11.2017 Струмица Редовна посета на ПС Струмица НПМ,Македонско 
здружение на млади 
правници

НПМ

28.11.2017 Брисел, 
Белгија

Работилница на тема „Алтернативи 
на притвор во контекст на бегалската 
криза“

НПМ, невладини 
организации и 
претставници на УНХЦР

УНХЦР и 
Европската 
Унија
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01.12.2017 Охрид Работилница на тема „Стандардно 
оперативни процедури за 
постапување со жртви на трговија со 
луѓе“

НПМ, МТСП, МИЛА, 
експерти

Македонско 
здружение на 
млади 
правници

12.12.2017 Белград, 
Србија

Конференција на тема „Методологија 
за спроведување на посети на места 
на лишување од слобода “

НПМ, Регионални 
омбудсман институции и 
меѓународни организации

Омбудсман на 
Србија и Совет 
на Европа 

13.12.2017 Скопје Работилница на тема „Стратегија за 
интеграција на бегалци и странци 
2017-2027“

НПМ, државни органи, 
невладини организации и 
меѓународни организации

МТСП и УНХЦР

14.12.2017 Прага, 
Чешка

Европски Форум на НПМ НПМ, претстаници на 
НПМ од повеќе европски 
земји

Омбудсман на 
Чешка

18.12.2017 Мадрид, 
Шпанија

Студиски посета на работната група 
на АОМ

НПМ, учесници на 
работна група 
АОМ,претставници на 
невладини организации 
меѓународни 
организации.

Омбудсман на 
Шпанија

21.12.2017 Негорци Редовна посета на ЈЗУ 
Психијатриска болница -Негорци

НПМ во соработка со 
повеќе здруженија

НПМ

22.12.2017 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ
26.12.2017 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ
26.12.2017 Скопје Посета на Прифатниот центар за 

странци – Гази Баба
НПМ НПМ
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Анекс 3: Листа на надворешни соработници

1. Адвокат Зоран Гаврилоски
2. проф. д-р Трпе Стојановски – Здружение за кривично право и криминологија 
3. асс. д-р Горан Павловски – Здружение по судска медицина при Македонско 

лекарско друштво на Република Македонија
4. асс. д-р Владимир Илиевски – Здружение на социјални работници на град Скопје
5. д-р Владимир Ортаков – Здружение на психијатри на Република Македонија
6. проф. д-р Димитар Боневски – Здружение на психијатри на Република Македонија
7. Снежана Ѓоргиевска - Здружение на психијатри на Република Македонија
8. д-р Андромахи Наумовска – Комора на психолози на Република Македонија
9. Маргарита Николовска - Комора на психолози на Република Македонија
10. Марија Калиникова – Здружение на медицински сестри, техничари и акушери
11. Винета Димоска - Здружение на медицински сестри, техничари и акушери
12. Јасмина Голубовска – Здружение на граѓани Легис
13. Зоран Дранговски - Македонско здружение на млади правници
14. Мартина Мартинова – Македонско здружение на млади правници
15. Назиф Авди – Македонско здружение на млади правници
16. Митко Кипровски – Македонско здружение на млади правници
17. Арбен Гудачи - Македонско здружение на млади правници
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