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AПТ Асоцијација за превенција од тортура

ЗИС Закон за извршување на санкции

ЈЗУ Јавна здравствена установа

КПД Казнено - поправен дом

КПУ Казнено - поправна установа

КСТ Европски комитет за спречување на тортура

МВР Министерство за внатрешни работи

МТСП Министерство за труд и социјална политика

НП Народен правобранител

НП – НПМ Народен правобранител-Национален 
превентивен механизам

НПМ Национален превентивен механизам

ОН Обединети нации

ОПКАТ
Факултативен протокол кон Конвенцијата на ОН 
против тортура и друго сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување

ПС Полициска станица

ПСГК Полициска станица за гранична контрола 

ПСОН Полициска станица од општа надлежност

ПТЦ Привремен транзитен центар

УИС Управа за извршување на санкциите

УНХЦР Висок комесаријат на ОН за бегалци



Почитувани, 

Пред вас е деветтиот по ред Годишен извештај на 
Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам, којшто ги потврдува континуираните заложби за 
сеопфатна борба 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 22 превентивни посети 
што тимот на Националниот превентивен механизам ги спроведе во текот на 2019 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.

                                                                        Народен правобранител 
                                                                                  Иџет Мемети                                                                                  Иџет Мемети
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ОВЛАСТУВАЊА И АКТИВНОСТИ 
НА НAЦИОНАЛНИОТ 
ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Мандат и надлежности на Националниот 
превентивен механизам 

Националниот превентивен механизам својот мандат и надлежности 
ги црпи од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура 
и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување и од Законот за народниот правобранител.

Согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување 
или казнување (ОПКАТ), Националниот превентивен механизам има 
надлежност:

1. редовно да го испитува постапувањето кон лицата лишени 
од слобода во местата на лишување од слобода како што е 
дефинирано во член 4, со цел зајакнување, доколку е потребно, 
на нивната заштита од тортура и од друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување; 

2. да дава препораки на релевантните органи, со цел подобрување 
на постапувањето и на условите на лицата лишени од слобода 
и спречување на тортура и друг вид сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување, земајќи ги предвид 
релевантните норми на Обединетите нации; 

1
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

3. да поднесува предлози и согледувања во врска со постоечкото 
или со нацрт-законодавството. 

За да може Националниот превентивен механизам да ги спроведе 
во практика своите надлежности, ОПКАТ во член 20 на НПМ-от му дава 
овластувања за: 

1. пристап до сите информации што се однесуваат на бројот на 
лица лишени од слобода како што е дефинирано во член 4, како 
и до бројот на места и нивни локации; 

2. пристап до сите информации што се однесуваат на постапувањето 
со тие лица, како и на условите на нивното лишување од 
слобода;

3.  пристап до сите места на лишување од слобода и нивните 
инсталации и објекти;

4. можност за разговори без надзор со лицата лишени од слобода, 
без сведоци и тоа или лично или со преведувач, ако тоа се смета 
за неопходно, како и со кое било друго лице за кое националните 
превентивни механизми имаат мислење дека може да даде 
релевантни информации; 

5. слобода да ги избере местата кои сака да ги посети и лицата со 
кои сака да разговара;

6. слобода да контактира со Поткомитетот за превенција на 
тортура, на истиот да му испраќа информации и со истиот да 
одржува состаноци.

Република Северна Македонија во 2008 година го ратификуваше 
Факултативниот протокол кон конвенцијата против тортура и со Законот 
за ратификација го назначи Народниот правобранител да дејствува 
како Национален превентивен механизам, со што ја презеде обврската 
за сеопфатна борба против тортурата и нулта толеранција во случај на 
нејзино постоење. 

Законот за ратификација, исто така, предвидува дека во соработка 
и врз претходна согласност на народниот правобранител, невладините 
организации регистрирани во Република Северна Македонија и 
организациите кои имаат статус на хуманитарни организации во Република 
Северна Македонија, можат да преземаат некои од надлежностите на 
Националниот превентивен механизам.

Следствено, 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, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување, кое започна со работа во 
март 2011 година.

Со цел востановување систем на посети чија елементарна функција 
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Организациска поставеност и буџет на 
Националниот превентивен механизам

1. Националниот превентивен механизам функционира во рамките 
на инститицијата Народен правобранител како посебен тим со 
јасно утврдени надлежности за постапувања во согласност со 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура.

2. Националниот превентивен механизам функционира како тим 
составен од еден државен советник и двајца советници за 
превенција од тортура, а за да обезбеди мултидисциплинарен 
пристап при спроведувањето на превентивните посети користи 
надворешни соработници, односно експерти од различни 
области и претставници на професионални здруженија и 
граѓански организации со коишто има склучени меморандуми 
за соработка. 

3. Во рамки на повеќегодишната соработка со Канцеларијата 
на високиот комесаријат за бегалци, дел од посетите во 
местата на сместување и задржување на мигранти и бегалци 
беа спореведени од страна на времено ангажирани лица – 
извршители на проектот „Подобрување на системот на правна 
заштита во врска со азил и натурализација“.

4. Националниот превентивен механизам како посебен тим 
располага со посебна буџетска ставка во состав на буџетот 
на Народниот правобранител, преку која директно одлучува 
за своите потреби и на тој начин обезбедува оперативна и 

е спречување на тортура, Националниот превентивен механизам изготви 
и посебен Правилник за начинот на вршење превенција од тортура и 
Методологија за начинот на вршење на редовни и последователни 
превентивни посети на местата каде се или може да бидат сместени 
лица лишени од слобода.

Во насока на успешно спроведување на своите овластувања, а согласно 
Правилникот за начинот на вршење на превенција од тортура и друг вид 
на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, 
донесен од страна на Народниот правобранител, при спроведувањето 
на превентивните посети Националниот превентивен механизам користи 
технички помагала со цел утврдување и меморирање на условите во кои 
престојуваат лицата лишени од слобода.
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функционална независност при неговото постапување. 
5. Во текот на извештајната година, тимот на НПМ располагаше 

со буџет од 800.000,00 денари, со кој беа опфатени средства 
за ангажирање на надворешни соработници, како и трошоците 
за објавување на годишниот извештај од претходната година.  

6. Кон крајот на 2019 година, тимот на НПМ за реализација на 
активностите во 2020 година проектираше буџетска рамка во 
висина од 1.225.000,00 денари, а од страна на властите се 
одобрени 675.000,00 денари. 

7. Вака одобрениот буџет е најмал во споредба со буџетите на 
националните превентивни механизми во регионот, поради што 
Народниот правобранител и натаму останува на ставот дека за 
остварување на надлежностите на Националниот превентивен 
механизам потребни се дополнителни кадровски, материјални 
и финансиски средства кои ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Република Северна Македонија.

Реализирани превентивни посети во 
2019 година

Народниот Правобранител-Национален превентивен механизам 
во рамките на својот мандат и надлежности, во текот на 2019 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. 

Во оваа смисла, во текот на извештајната година Националниот 
превентивен механизам спроведе вкупно 22 редовно планирани посети 
согласно планот и програмата за работа и неколку вонредни (ad-hoc) 
посети, во координација и соработка со останатите одделенија во рамки 
на Народниот правобранител. 

Сите посети на тимот на Националниот превентивен механизам беа 
спроведени ненајавено, од кои 13 во полициски станици, 3 посети во 
психијатриски болници, 4 посети во казнено - поправни установи, како 
и 2 посети во казнено-поправни и воспитно-поправни установи за деца. 

При спроведувањето на превентивените посети беа ангажирани 
и надворешни соработници, односно експери и стручни лица 
од Здружението на психијатри, Институтот за судска медицина, 
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криминалистика и медицинска деонтологија, Сојузот на дефектолози, 
Здружението на социјални работници на Град Скопје, Здружението 
за кривично право и криминалогија, Здружението на медицински 
сестри, техничари и акушерки на РМ, Комората на психолози, како 
и од Македонското здружение на млади правници. Надворешните 
соработници обезбедија експертски и стручен пристап при анализа на 
состојбите, постапувањето и условите во местата на лишување или 
ограничување на слободата на движење.

За извршените посети и за констатираните состојби, НПМ изготви 
посебни извештаи со конкретни препораки, кои беа доставени до 
раководните лица на установите и до соодветните министерства 
заради преземање мерки и активности за отстранување на утврдените 
недостатоци.
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Во текот на 2019 година Националниот превентивен механизам – НПМ спроведе 
вкупно 13 превентивни посети на полициски станици(ПС), сите беа редовни посети. 
НПМ спроведе редовни посети на полициски станици од општа надлежност и тоа: 
ПС Карпош, ПС Бит Пазар, ПС Центар, ПС Гостивар, ПС Дебар, ПС Кавадарци, ПС 
Кратово, ПС Штип, ПС Пробиштип, ПС Делчево, ПС Радовиш, ПС Демир Хисар и ПС 
Крушево.

Посетите на полициските станици во текот на 2019 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 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.

Националниот превентивен механизам, исто така изразува сериозна 
загриженост, затоа што иако повеќе години наназад алармира и препорачува 
подобрување на материјалните услови во полициските станици со цел 
елиминирање на можните ризици за нехуман и деградирачки третман 

ПОСЕТИ НА ПОЛИЦИСКИ 
СТАНИЦИ И КОНСТАТИРАНИ 
СОСТОЈБИ

2
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спрема задржаните и лицата лишени од слобода, состојбите и натаму во 
голема мера остануваат непроменети. 

Особено загрижува тоа што органите ги прифаќаат препораките на 
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, но во 
пракса не пристапуваат кон нивно спроведување, најчесто поради тоа што 
нивната имплементација е поврзана со обезбедување на позначителни 
финансиски средства, што од аспект на мандатот на НПМ е неоправдано.

Воедно, беше утврдено дека седум од посетените полициските станици немаат 
предвидено, ниту пак, обезбедено посебни простории за распит и разговор со лица 
лишени од слобода, приведени и задржани лица, а само една полициска станица 
(ПС Гостивар) има 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 2 од посетените полициски станици нема пристапни рампи за 
лица со физичка попреченост, во 5 Полициски станици нема посебни тоалети за 
службените лица и задржаните лица во полициските станици, а за проблеми со 
техничко-материјални средства 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 
спроведените 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.

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.

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. 
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На 15.03.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Карпош. Ова е трета 
посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен механизам.

Полициската станица Карпош е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи - Скопје (СВР Скопје). Месната надлежност за вршење 
на полициски работи го опфаќа подрачјето на општина Карпош, вкупниот број на 
население на ова подрачје изнесува околу 100.000 жители.

Полициската станица од општа надлежност Карпош е сместена во стара зграда, 
изградена во 1971 година, а последен пат реновирана пред 12 години. Локацијата 
каде што е сместена Полициската станица овозможува лесна пристапност до 
целокупната инфраструктура на оваа општина.

Полициската станица, покрај главниот влез, има и посебен влез за приведени, 
односно лица лишени од слобода што се спроведуваат во полициската станица 
заради нивно испитување, односно задржување. На двата влеза има изградено 
пристапна рампа, со што им се овозможува лесен пристап до службените простории 
и на лицата со одредена физичка попреченост.

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 во согласност со Програмата за обуки 2019 
година.

2.1 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КАРПОШ
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Простории за распит и разговор со лица лишени од слобода 
и малолетни лица

Простории за задржување

Во Полициската станица Карпош има две простории за распит и разго-
вор со повикани, односно приведени, лишени од слобода или задржани 
лица. 

Просториите се опремени со фиксирани маси и столчиња, камери за видео 
надзор, а соодветно се истакнати и правата на приведените, односно лицата лишени 
од слобода и задржани.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води 
во посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, но 
тимот на НПМ констатира дека Полициската станица Карпош не располага 
со посебна просторија за разговор со малолетни лица.

Од разговорот со сменоводителот тимот на НПМ беше запознаен дека разговорите 
со децата се вршат во службените канцеларии на инспекторите по малолетничка 
деликвенција, додека пак, инспекторот со којшто беше извршен разговор истакна 
дека најчесто разговорите со деца се вршат во канцеларијата на сменоводителот, а 
во исклучителни ситуации и во нивните канцеларии.

Полициската станица Карпош располага со 2 простории за задржување, кои 
се користат за индивидуално сместување на задржани лица, од кои едната е со 
површина од 4,7 m2, а втората од 5,8 m2. 

Квадратурата на просториите за задржување не се во согласност со стандардите 
предвидени во „Правилникот за општите нормативи и стандарди кои треба да ги 
исполнуваат просториите за задржување на лица во полициските станици од општа 
надлежност во СВР во БЈБ“ каде што е предвидено дека „подната површина треба да 
е 9 m2, ако просторијата е наменета за задржување на едно лице, а за секое следно 
задржано лице дополнително по 3 m2, како и со стандардите на Европскиот комитет 
за превенција од тортуреа (CPT) коишто предвидуваат дека „полициските простории 
кои се користат за едно лице за престој од повеќе од неколку часа треба да бидат 
со големина од 7 m2, 2 m растојание меѓу ѕидовите и 2,5 m растојание меѓу подот и 
таванот.“

Во просториите за задржување има по еден метален прицврстен кревет, 
опремени со душеци и нечиста постелнина за преноќување (покривка за душек, ќебе 
и перница).

Просториите се наоѓаат во левиот приземен дел на станицата, а од останатите 
службени простории се одделени со сигурносни железни врати со отвори на горниот 

2.1.1. Материјални услови
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Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Карпош има засебни тоалети за задржаните 
лица 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.

2.1.2. 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 
на седум јазици, освен во холот, на видно место се истакнати и во просториите за 
распит и разговор со лица лишени од слобода и во канцеларијата на сменоводителот, 
а на видно место во ходникот во Полициската станица е поставен и Кодексот на 
полициската етика.

Тимот на НПМ 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 

дел од вратите и на долниот дел со сигурносни метални делови.
Во просториите за задржување има инсталирано систем за повикување и 

комуникација на задржаното лице со сменоводителот во Полициската станица, 
меѓутоа во едната просторија ваквиот систем беше видно оштетен, односно беше 
откорната електрична инсталација, што би можела да се искористи и како средство 
за самоповредување.

Полициската станица не располага со посебни простории за задржување 
на деца, како што е предвидено во Законот за правда на децата, каде 
што се наведува дека „Овластените службени лица на Министерството 
за внатрешни работи го задржуваат детето во простории соодветни за 
задржување на дете од негова возраст, различни од просториите за 
задржување на полнолетни лица.“

Во разговорот извршен со сменоводителот и инспекторот за малолетничка 
деликвенција, истите истакнаа дека не се врши задржување на малолетни лица 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.
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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, а посебна листа со контакти на 
адвокати кои имаат поминато обука за работа со деца има и кај инспекторите по 
малолетничка деликвенција.

Тимот на НПМ дозна дека 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 НПМ констатира дека полициските службеници се соочуваат со 
проблеми при обезбедувањето на претставници од Центарот за социјални работи, 
кога има потреба од тоа.

2.1.3. 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.

При извршениот увид во индивидуалните досиеја за лицата лишени од слобода, 
односно за задржани лица, тимот на Националниот превентивен механизам утврди 
дека истите ги содржат сите потребни документи, во нив се содржани сите барани 
информации, а од податоците може да се следат преземените активности од страна 
на полициските службеници.

Од извршениот увид во Книгата за евиденција на употребени средства за 
присилба, НПМ тимот утврди дека во текот на 2019-тата година во оваа книга беа 
евидентирани вкупно 9 настани на употребено средство за присилба. Последниот 
евидентиран настан датираше од февруари, што од друга страна не соодветствува 
со фактичката состојба, имајќи ги предвид останатите информации прибрани во 
полициската станица во текот на посетата. Притоа, од извршениот увид НПМ тимот 
констатираше дека најчесто употребувани средства за присилба се лисици, полуга 
и физичка сила. 

Во регистарот за употребени средства за присилба недостасува оцена за 
оправданоста на употребеното средство за присилба, а недостаток е и увиденото 
ненавремено ажурирање на податоците. Во таа насока, НПМ тимот препорачува 
поголема ажурност во поглед на евидентирање на настаните во оваа книга за 
евиденција.
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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 Карпош. 

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака од БЈБ-МВР

Да се преземат итни мерки заради 
отстранување на техничките 
неисправности во систем за 
повикување и видео надзор во 
Полициската станица Карпош;

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

Да се преземат мерки за 
приспособување и опремување на 
простории за разговор и задржување 
на деца, во согласност со Законот за 
правда за децата;

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

Табела бр.1
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Карпош

Препораки Одговор по препорака од БЈБ-МВР

Командирот на Полициската станица за 
техничките неправилности во системот 
за повикување и видео мониторинг, преку 
началникот на СВР Скопје итно да го 
извести Секторот за општи и заеднички 
работи, со барање за отстранување на 
техничките неисправности, во согласност 
со Стандардните оперативни процедури;

Технички неправилности во 
системот за повикување и 
видео монитеринг со барање 
за отстранување на техничките 
неисправности, во согласност со 
Стандардните оперативни процедури 
за постапување со лица на кои им 
е ограничено право на слобода 
на движење (во една просторија 
за задржување не функционира 
системот за повикување, а поради 
дефект во електрониката веќе подолг 
временски период вработените во 
Полициската станица немаат пристап 
до видео-надзор на целиот објект 
и во просториите за задржување) 
за истите претходно изготвени се 
проблемски информации.
Ве известуваме дека за истото со 
пропратен акт се известени Сектор 
за внатрешни работи – Скопје, и 
Секторот за општи и заеднички 
работи при МВР и по истото се 
постапува.

Да се приспособи посебна просторија за 
разговор со деца, во согласност со Законот 
за правда за децата;

Приспособување и опремување на 
посебна просторија за разговор со 
деца, во согласност со Законот за 
правда за децата.
Ве известуваме дека за истото со 
пропратен акт се известени Сектор 
за внатрешни работи – Скопје, и 
Секторот за општи и заеднички 
работи при МВР и по истото се 
постапува.

Табела бр.2



27www. ombudsman.mk

Преглед 
на дадени препораки до ПС Карпош

Препораки Одговор по препорака од БЈБ-МВР

Веднаш да се извршат поправки на 
откорнатата електрична инсталација во 
просториите за задржување;

Веднаш да се извршат поправки на 
откорната електрична инсталација во 
просториите за задржување.
Ве известуваме дека за истото со 
пропратен акт се известени Сектор 
за внатрешни работи – Скопје, и 
Секторот за општи и заеднички 
работи при МВР и по истото се 
постапува.

Итно да се подобри хигиената во 
просториите за задржување, а 
старешините во Полициската станица 
да воведат систем на редовна контрола 
на хигиената и опремата во просториите 
за задржување, во согласност со 
Стандардните оперативни процедури;

Да се подобри хигиената во 
просториите за задржување, 
во согласност со Стандардните 
оперативни процедури (поради 
секојдневно задржување на лица, 
потребно е секојдневно да се одржува 
хигиената), но согласно договорот 
склучен помеѓу МВР и фирмата 
за услуги за чистење и одржување 
на хигиена, истите не се обврзани 
да ги одржуваат просториите за 
задржување, за што во прилог Ви 
доставуваме копија од договорот.
По однос на хигиената истата е 
подобрена, од страна на Командирот 
на ПС од ОН Каропош е воведна 
редовна контрола на хигиената 
и опремата во просториите за 
задржување.
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На 19.03.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Бит Пазар. Ова 
е трета посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Бит Пазар е полициска станица од општа надлежност 
при Секторот за внатрешни работи - Скопје (СВР Скопје). Месната надлежност за 
вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на Општина Чаир. Вкупниот број 
на население на ова подрачје изнесува околу 64.773 жители (согласно пописот на 
население во 2002 година, но се претпоставува дека актуелната бројка е поголема 
од официјалната, односно околу 77.000 граѓани).

Полициската станица од општа надлежност Бит Пазар е сместена во зграда од 5 
ката, изградена во 1995 година. Просториите и канцелариите на Полициската станица 
се лоцирани на приземјето и првите два ката, додека на останатите катови се наоѓаат 
службени канцеларии на крим-полицијата, на посебната полициска единица – ЕПОИ 
„Алфа“, а во посебен дел од зградата е сместена и Противпожарната станица.

Полициската станица, покрај главниот влез, има и посебен влез за приведени, 
односно лица лишени од слобода што се спроведуваат во полициската станица 
заради нивно испитување, односно задржување. На двата влеза има изградено 
пристапна рампа, со што им се овозможува лесен пристап до службените простории 
и на лицата со одредена физичка попреченост.

Од разговорот со помошник-командирот на Полициската станица беше добиена 
информација дека во ПС Бит Пазар се спроведуваат редовни и континуирани обуки 

2.2 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ БИТ ПАЗАР
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2.2.1. Материјални услови

Во Полициската станица Бит Пазар има две простории за распит и разговор со 
повикани, односно приведени, лишени од слобода или задржани лица. 

Просториите се опремени со фиксирани маси и столчиња, камери за видео 
надзор, а соодветно се истакнати и правата на приведените, односно лицата лишени 
од слобода и задржани. Во просториите има и ормарчиња во коишто се чуваат 
обрасците за преземените полициски активности поврзани со приведените, односно 
лицата лишени од слобода или задржани.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води 
во посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, 
но тимот на НПМ констатира дека Полициската станица Бит Пазар не 
располага со посебна просторија за разговор со малолетни лица.

на кои присуствуваат и вработените од полициската станица, додека поискусните 
службени лица држат обуки како ментори.

Сепак, тимот на НПМ, од добиените информации дека сите 4 сменоводители се 
новопоставени, констатира дека е потребно истите да поминат посебна тематска 
обука за задржувањето на лица во ПС и истите добро да бидат запознаени со 
Стандардните оперативни процедури за постапување со лица на кои им е ограничено 
правото на слобода на движење (приведени, лишени од слобода, задржани лица).

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

Простории за задржување

Полициската станица Бит Пазар располага со четири индивидуални простории 
за задржување, коишто се наоѓаат на приземјето од објектот и се со големина од 
4,3 m2.

Квадратурата на просториите за задржување не е во согласност со стандардите 
предвидени во „Правилникот за општите нормативи и стандарди кои треба да 
ги исполнуваат просториите за задржување на лица во полициските станици од 
општа надлежност во СВР во БЈБ“, како и со стандардите на Европскиот комитет за 
превенција од тортура (CPT) коишто предвидуваат дека „полициските простории 
кои се користат за едно лице за престој од повеќе од неколку часа треба да бидат 
со големина од 7 m2, 2 m растојание меѓу ѕидовите и 2,5 m растојание меѓу подот и 
таванот.“
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Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Бит Пазар има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица. 

Во делот каде што се наоѓаат просториите за задржување, за задржаните лица 
има и посебни тоалети со функционални санитарии, но со исклучително ниско 
ниво на хигиена. Исто така, фактот што во еден од тоалетите позади казначето 
и тоалетната школка имаше чорапи со измет, а притоа во ниту еден од тоалетите 
немаше тоалетна хартија, упатува на тоа дека задржаните лица при користење на 
тоалетот немаат на располагање тоалетна хартија.

2.2.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

На самиот влез на Полициската станица на видно место е поставен и постер 
на кој се истакнати правата на повиканите, приведените и задржаните лица на 

Во просториите има инсталирано и систем за повикување и комуникација на 
задржаното лице со сменоводителот во Полициската станица, но во ниту една 
од просториите не функционираше. Имено, ваквиот систем беше видно оштетен, 
односно беше откорната електрична инсталација, што би можела да се искористи и 
како средство за самоповредување.

Службените лица со коишто беше извршен разговор истакнаа дека само во две 
од просториите се врши задржување на лица, а другите две не се користат поради 
нефункционалниот систем за видео-надзор.

Хигиената во просториите беше на исклучително ниско ниво, а во една од 
просториите под креветот имаше постелнина што беше целата со измет и повраќаници 
од коишто се ширеше неподнослива миризба.  Вака затекнатата фактичка состојба 
отвора сомнеж дека на задржаните лица не им се овозможува слободно користиење 
на тоалетите кога ќе имаат потреба.

Полициската станица не располга со посебни простории за задржување на деца, 
како што е предвидено во Законот за правда на децата каде што се наведува дека 
„Овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи го задржуваат 
детето во простории соодветни за задржување на дете од негова возраст, различни 
од просториите за задржување на полнолетни лица.“

Во однос на постапувањето со деца, беше истакнто дека до сега во Полициската 
станица немало задржано дете, а во случаите кога имало потреба да се изврши 
разговор, истиот се спроведува во просториите за распит и задолжително се повикува 
и родител, а во оваа смисла беше истакната и добрата соработка и комуникација со 
Центарот за социјална работа.
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седум јазици, а на видно место во ходникот во Полициската станица е поставен и 
Кодексот на полициската етика, исто во холот на видно место е поставено сандаче за 
упатување на претставки и поплаки од граѓани до Секторот за внатрешна контрола 
и професионални стандарди.

Тимот на Националниот превентивен механизам од страна на помошник- 
командирот и раководителот на безбедносен реон 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 лишени 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.

Во поглед на комуникацијата со лицата кои не говорат македонски, беше 
истакнато дека досега немало потреба да се ангажира преведувач, затоа што во 
Полициската станица имало вработени што говорат повеќе и различни јазици 
(албански, турски, арапски, ромски и англиски).

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, беше известен дека 
Полициската станица располага со посебен буџет за храна за приведените, односно 
лицата лишени од слобода и задржаните лица.

2.2.3. 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.

При извршениот увид во индивидуалните досиеја за лицата лишени од слобода, 
односно за задржани лица, тимот на Националниот превентивен механизам утврди 
дека истите ги содржат сите потребни документи, во нив се содржани сите барани 
информации, а од податоците може да се следат преземените активности од страна 
на полициските службеници.

Од извршениот увид во Книгата за евиденција на поднесени претставки од 
граѓани против полициски службеник и преземени мерки во ПС Бит Пазар има мал 
број евидентирани настани, но тимот НПМ констатира дека во ПС Бит Пазар не се 
евидентира исходот од поднесената претставка кон полицискиот службеник.

Од извршениот увид во Книгата за евиденција на употребени средства за 
присилба, НПМ тимот констатираше дека најчесто употребувани средства за 
присилба се лисици, полуга и зафат. Притоа, во регистарот за употребени средства 
за присилба недостасува оцена за оправданоста на употребеното средство за 
присилба.
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2.2.4. 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 Бит Пазар. 

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат итни мерки 
заради отстранување на 
техничките неисправности во 
систем за повикување и видео 
надзор во Полициската станица 
Бит Пазар

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

Да се преземат мерки за 
приспособување и опремување 
на простории за разговор 
и задржување на деца, во 
согласност со Законот за правда 
за децата;

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

Возниот парк на Полициска 
станица да се зголеми со 
дополнителен број на возила 
согласно потребите, а заради 
непречено и навремено 
извршување на полициските 
работи;

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

Табела бр.3
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Бит Пазар

Препораки Одговор по препорака

Да се приспособи посебна просторија 
за разгвовор со деца, во согласност со 
Законот за правда за децата;

Во ПС ОН „Бит Пазар“ во тек е 
припрема на просторија за разговор со 
деца во согласност со Законот за правда 
на децата.

Командирот на Полициската станица 
за техничките неправилности во 
системот за повикување и видео 
мониторинг, преку началникот на СВР 
Скопје итно да го извести Секторот 
за општи и заеднички работи, со 
барање за отстранување на техничките 
неисправности, во согласност со 
Стандардните оперативни процедри;

Во просториите каде е најдена забелешка 
околу системот за повикување и 
комуникација на задржано лице, Ве 
известуваме дека за ова е поднесено 
барање за поправка или за менување на 
системот за нормално функционирање.

Веднаш да се извршат поправки на 
откорнатата електрична инсталација 
во просториите за задржување;

Исто така, поднесено е барање за 
поправка на електрична инсталација во 
просториите за задржување.

Итно да се подобри хигиената 
во просториите за задржување, 
а старешините во Полициската 
станица да воведат систем на редовна 
контрола врз хигиената и опремата 
во просториите за задржување, 
во согласност со Стандардните 
оперативни процедри;

Во сите простории во кои имаше 
забелешки околу хигиената, истото е 
отстрането и во понатамошниот период 
ќе се зачува хигиената на завидно ниво.

Да се преземат итни мерки за 
расчистување на ѓубрето во ходниците 
што водат кон просториите за 
задржување;

Во сите простории во кои имаше 
забелешки околу хигиената, истото е 
отстрането и во понатамошниот период 
ќе се зачува хигиенатат на завидно ниво.

Заради намалување на ризикот од 
евентално самоповредување, да се 
отстрани цревото за туш од тоалетот 
наменет за задржаните лица;

Од наша страна заради намалување на 
ризикот од евентуално самоповредување 
отстрането е цревото за туш од тоалетот 
наменет за задржани лица.

Табела бр.4
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На 10.07.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Центар. 
Ова е трета посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Центар е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи - Скопје (СВР Скопје) и го покрива/опфаќа исклучиво 
подрачјето на општина Центар. Полициската станица Центар се наоѓа во центарот 
на градот Скопје и е сместена во станбена зграда од цврста градба. Во состав на 
полициската станица е изграден посебен дел за задржување на лица.

Полициската станица, покрај главниот влез, има и посебен влез за 
приведени, односно лица лишени од слобода што се спроведуваат во 
полициската станица заради нивно испитување, односно задржување. 
Полициската станица се наоѓа на приземје, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

Од разговорот со командирот беше добиена информација дека во Полициската 
станица се спроведуваат редовни и континуирани тематски обуки согласно месечните 
планови за обуки.

2.3 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ЦЕНТАР
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2.3.1. Материјални услови

Во Полициската станица Центар има една просторија за распит и разговор со 
повикани, односно приведени, лишени од слобода или задржани лица. 

Просторијата е опремена со прицврстени маси и столчиња, камери за видео 
надзор, а до оваа просторија е лоцирана канцеларијата на сменоводителот, која, 
воедно е и соба за прифат на приведените и задржаните лица каде им се дава поука 
за нивните права во полициска постапка, а во оваа соба соодветно се истакнати и 
правата на приведените, односно лицата лишени од слобода и задржани.  

При извршениот увид во просторијата за распит, внатре во ормарот 
беа најдени две метални шипки и во нејзина непосредна близина, т.е 
во ходникот пред просторијата за задржување, тимот на НПМ забележа 
дрвена палка, што се и сомнителни предмети со коишто би можело да се 
врши заплашување на приведените, односно лицата лишени од слобода и 
задржани лица.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, но тимот 
на НПМ констатира дека Полициската станица Центар не располага со посебна 
просторија за разговор со малолетни лица.

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

Простории за задржување

Полициската станица Центар располага со една просторија за задржување со 
површина од 6,25 m2, која се користи за индивидуално сместување на задржани 
лица, истата ги задоволува минимум посакуваните стандарди за сместување на 
задржани лица од аспект на нивната големина. Во просториите за задржување има 
по еден метален прицврстен кревет, опремени со душеци и нечиста постелнина за 
преноќување (покривка за душек, ќебе и перница).

НПМ тимот утврди дека просториите за задржување се во многу лоша состојба, 
без светло, нема систем за повикување, видео надзорот не работи, воздухот 
е непроветрен и се шири лош мирис на урина. На ѕидовите од просториите за 
задржување забележани се видливи траги од крв.

Тимот на НПМ препорачува да се преземат итни мерки за подобрување на 
лошите услови, кои неспорно е дека се нехумани и несоодветни за задржување на 
лица, ниту за краток временски период.  

Во оваа просторија стаклото од прозорецот беше искршено, според исказот на 
полициските службеници, истото е скршено веќе неколку месеци и се уште не е 
заменето со ново. Хигиената во просторијата не беше на задоволително ниво и 
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имаше многу лош мирис. 
Полициската станица не располга со посебни простории за задржување на деца, 

како што е предвидено во Законот за правда на децата.
Во оваа смисла, сменоводителот со којшто беше извршен разговор, истакна 

дека не се врши задржување на малолетни лица 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.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Центар има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица.  

Во делот каде што се наоѓаат просториите за задржување, има посебен тоалет 
кој се користи исклучиво од задржаните лица. Во моментот на увидот во санитарниот 
јазол, НПМ тимот не забележа средства за одржување на хигиената. Во тоалетот 
нема посебен уред за вентилација, поради што се чувствуваше лоша миризба.

Во таа насока НПМ посочува на следните можни ризици по безбедноста на 
лицето и други кршливи материјали (керамичките материјали), цревото за туш и 
металниот држач за тоалетна хартија.

2.3.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

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

Заради целосно и континуирано информирање на граѓаните со нивните права 
доколку истите се приведени или задржани во полициската станица, НПМ смета дека, 
дополнително, правата треба да бидат истакнати и во просторијата за разговор со 
лицата лишени од слобода, како и во самата просторија за задржување на лицата.

Тимот на НПМ 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 
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листата на адвокати регистрирани во Адвокатскиот роковник издаден од Адвокатска 
комора на РМ, кој се чува во Полициската станица.

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

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. Сепак, 
од нашиот детален увид во евиденции и регистри, ги идентификувавме овие 
недостатоци:

Од увидот во Книгата за евиденција на лица лишени од слобода и 
задржани лица, НПМ тимот констатираше мали недостатаци во поглед на 
неажурност и непополнување на сите рубрики. Според оваа книга за евиденција, 
лицата во Полициската станица се задржуваат во просек по 6 часа, а евидентирано 
е задржување на лице и од 13 часови, што според тимот на НПМ е долг 
временски период, имајќи ги предвид нехуманите услови во просторијата 
за задржување (без светло, без систем за повикување заради извршување на 
физиолошки потреби, лоша миризба, слаба вентилација итн.).

Од извршениот увид во Книгата за евиденција на употребени средства за 
присилба, НПМ тимот утврди дека истата се води уредно, а најчесто употребувани 
средства за присилба се полуга, лисици, држење за нозе, зафат на рака и сл. Во 
евидентираните настани за тековната година се забележува дека недостасуваат 
информации за оправданоста на употребените средства за присилба од април 
истата година, што говори за недоволна ажурност. Притоа, НПМ тимот констатираше 
дека сите останати случаи на употребени средства за присилба, за кои оценувањето 
веќе е извршено, оценети се како оправдани.

Во Полициската станица Центар воопшто не се води – Книга за 
Евиденција на поднесени претставки од граѓани против полициски 
службеник и преземени мерки. Тимот, неколку пати постави прашања до 
сменоводителот и заменик-командирот за евиденцијата и видот на претставките 
против службените лица, на што доби одговор дека претставките се праќаат 
директно во МВР – Оддел за внатрешна контрола.
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Табела бр.5

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 Центар. 

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

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат итни мерки 
заради отстранување на 
техничките неисправности во 
систем за повикување и видео-
надзор во Полициската станица 
Карпош;

Од наша страна Посебниот извештај веднаш 
е доставен до Одделот за општи и заеднички 
работи за постапување по дадените 
препораки што се од делокруг на работите од 
нивната надлежност.

Да се преземат мерки за 
приспособување и опремување 
на простории за разговор 
и задржување на деца, во 
согласност со Законот за правда 
за децата;

Во однос на првите четири препораки, од 
страна на ПС ОН „Центар“ до Одделот за 
општи и заеднички работи доставено е 
барање за отстранување на констатираните 
недостатоци, како и за приспособување 
и опремување на посебна просторија за 
разговор со деца.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Центар

Препораки Одговор по препорака

Командирот на Полициската станица 
за техничките неправилности во 
системот за повикување и видео 
мониторинг, преку началникот 
на СВР Скопје итно да го извести 
Секторот за општи и заеднички 
работи, со барање за отстранување 
на техничките неисправности, 
во согласност со Стандардните 
оперативни процедури;

Ве известуваме дека од страна на 
командирот на 18.09.2019 година преку 
СВР Скопје, е известен Одделот за 
Општи и Заеднички работи дека треба 
да биде извршена поправка на системот 
за повикување, видео-мониторингот, 
светлото и стаклото од прозорецот на 
просторијата за задржување на лица, при 
што во истата нема да бидат задржувани 
лица во иднина, додека истата не се 
приспособи.

Да се приспособи посебна 
просторија за разговор со деца, во 
согласност со Законот за правда за 
децата;

Исто така, во актот ги известуваме дека 
треба да биде приспособена и опремена 
посебна просторија за разговор и 
задржување на деца.

Веднаш да се извршат поправки на 
откорнатата електрична инсталација 
во просториите за задржување;

Ве известуваме дека од страна на 
командирот на 18.09.2019 година преку 
СВР Скопје, е известен Одделот за 
Општи и Заеднички работи, дека треба 
да биде извршена поправка на системот 
за повикување, видео мониторингот, 
светлото и стаклото од прозорецот на 
просторијата за задржување на лица, при 
што во истата нема да бидат задржувани 
лица во иднина, додека истата не се 
приспособи.

Итно да се подобри хигиената 
во просториите за задржување, 
а старешините во Полициската 
станица да воведат систем на 
редовна контрола врз хигиената 
и опремата во просториите 
за задржување, во согласност 
со Стандардните оперативни 
процедури;

Од ПС не беше добиен одговор по однос на 
оваа препорака.

Табела бр.6
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Центар

Препораки Одговор по препорака

Да се воведе Евиденција на 
поднесени претставки од граѓани 
против полициски службеник 
и преземени мерки, како што 
е уредено со „Правилникот за 
содржината и начинот на водење 
на евиденциите на полицијата и 
формата и содржината на образецот 
на евиденциите на полицијата“, и 
посилна уредност и ажурност во 
постоечките регистри за евиденција.

ПС ОН „Центар„ во однос на забелешката 
за водење на Евиденцијата за претставки 
од граѓани против УПС целосно ја 
коригираше и ажурно ја води.
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На 06.08.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Гостивар. 
Ова е трета посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Гостивар е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи - Тетово (СВР Тетово). Во рамки на Полициската 
станица функционираат и четири подрачни полициски одделениија: Чегране, Галате, 
Маврово и Ростуше. Месната надлежност за вршење на полициски работи го опфаќа 
подрачјето на општините Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше. Вкупниот број 
на население на ова подрачје изнесува околу 120.000 жители.

Полициската станица е сместена во зграда од постар датум, на два ката. Во 
истата зграда е сместено и Полициското одделение Чегране, додека во посебен 
објект се наоѓаат просториите за задржување, како и новоизградените простории 
за деца.

Од разговорите со службените лица беше добиена информација дека за 
вработените полициски службеници се организираат обуки согласно план и програма 
којашто им е доставена од СВР Тетово, а исто така од разговорот со сменоводителот 
беше констатирано дека има поминато обуки коишто се однесуваат на задржување 
лица во согласност со Законот за кривична постапка.

2.4 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ГОСТИВАР
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2.4.1. Материјални услови

Во Полициската станица Гостивар има 2 простории за распит и разговор со 
лица лишени од слобода кои се наоѓаат во посебна зграда во кругот на Полициската 
станица, непосредно до просториите за задржување. 

Една од овие простории е намената и како канцеларија за идентификација, а 
истовремено се користи и како службена канцеларија од страна на полициските 
службеници во случаите кога има задржани лица. Во оваа просторија на видно место 
е истакнат Кодексот на полициска етика. Сепак, тимот на НПМ беше информиран 
дека нема секогаш службено лице во оваа канцеларија, односно во непосредна 
близина на просториите за задржување кога има задржани лица, затоа што многу 
често нема доволен број на службеници неопходни за вршење и на останатите 
полициски работи, поради што и се прави проценка, во зависност од однесувањето 
на задржаното лице, дали има потреба од постојан надзор на службено лице.

Другата просторија е опремена со фиксирани столчиња и масичка, а на видно 
место се истакнати и правата на задржаните лица. Сепак, од извршените разговори 
со службените лица во Полициската станица, тимот на НПМ беше информиран дека 
овие простории за разговор многу ретко се користат поради тоа што не се опремени 
со соодветни технички средства, односно компјутери. Во оваа смисла беше истакнато 
дека голем дел од разговорите со задржаните лица се вршат во канцелариите на 
инспекторите.

Во просториите за разговор има инсталирано видео надзор, но истиот 
не е функционален. 

Тимот на НПМ препорачува просториите за распит и разговор да се опремат 
со неопходните технички средства (пред сè компјутери) и да се користат согласно 
нивната намена.

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

Простории за задржување

Полициската станица располага со две простории за задржување, од кои едната 
е за индивидуално задржување, додека втората е со капацитет за истовремено 
задржување на две лица.

Двете простории ги задоволуваат минимум стандардите за сместување на 
задржани лица од аспект на нивната големина. Тие се со површина поголема од 6 
m2, со што се задоволува минималниот стандард од 4 m2 по лице.

Двете простории се опремени со фиксирани метални кревети. Во просторијата 
за индивидуално задржување креветот беше опремен со душек и две ќебиња, а 
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недостасуваше перница. Во втората просторија креветите беа опремени со ќебиња, 
еден од креветите воопшто немаше душек, а ниту еден од креветите немаше перница.

Во оваа смисла, тимот на НПМ препорачува да се преземат итни 
мерки за отстранување на техничките неисправности на видео надзорот 
во просториите за задржување, исто како и во просториите за распит и 
разговор, во согласност со Стандардните оперативни процедури, затоа што 
функционален видео-надзор во просториите за задржување и за распит и 
разговор го намалува ризикот од можно несоодветно постапување.

Во однос на постапувањето со деца, беше истакнато дека до сега во Полициската 
станица немало задржано дете, а во случаите кога имало потреба да се изврши 
разговор, истиот се спроведува во просториите во објектот којшто е посебно наменет 
за деца, а во оваа смисла беше истакната и добрата соработка и комуникација со 
Центарот за социјална работа.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Гостивар има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица.  

Во состав на објектот за задржување на лицата лишени од слобода има посебни 
санитарни јазли за задржаните лица во коишто хигиената беше на релативно 
задоволително ниво. Во тоалетот има огледала со стакло што го доведуваат во 
прашање ризикот од повреди доколку дојде до кршење на огледалата. Во тој дел 
заради одбегнување на можноста од самоповредување и/или нанесување на повреди 
на лицата, потребно е да се постават огледала со некршливо стакло.

2.4.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела. На влезот на Полициската станица има поставено сандаче за 
пофалби и поплаки, а исто така има поставено и сандаче за претставки до Секторот 
за внатрешни работи. 

Имено, постер со поуки за правата на повиканите, приведените и на задржаните 
лица на три јазици е поставен на видно место во канцеларијата на сменоводителот 
на Полициската станица, а поуките за правата на приведените и задржаните лица на 
седум јазици е истакнат и во просторијата за распит што се наоѓа во објектот каде 
што се и просториите за задржување. 

Правата на жртвите на кривични дела и Кодексот на полициска етика се на 
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видно место поставени во Полициската станица, а постер со насоки за постапување 
со деца жртви на кривични дела е поставен и во објектот којшто е посебно наменет 
за постапување со деца. 

Сепак, поуките за правата на приведените, односно лицата лишени од слобода 
и задржни лица не се истакнати во просторијата за состаноци и т.н. просторијата 
за развод, каде што, исто така, беше истакнато од службените лица дека се 
врши сместување („чување“) на задржаните лица во случаите кога се работи за 
истовремено задржување на повеќе лица.

Тимот на Националниот превентивен механизам од страна на сменоводителот 
беше запознаен дека задржаните лица 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, што соодветно е заведено и во потребната документација.

Во Полициската станица нема посебно наменет буџет за храна за лицата коишто 
се задржуваат, но полциските службеници истакнаа дека оброк на задржаните лица 
им купуваат од нивни лични средства.

2.4.3. 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.

При извршениот увид во Евиденцијата за лица лишени од слобода и задржани 
лица, тимот на НПМ констатираше дека ниту едно од задржаните лица не било 
задржано повеќе од законски предвидениот рок, а самиот факт што во евиденцијата 
е уредно нотирано дали лицето побарало и го остварило правото да извести трето 
лице, да повика адвокат или да му се укаже лекарска помош, упатува на тоа дека 
задржаните лица се поучени и имаат можност да ги искористат овие права. 

При извршениот увид во оваа евиденцијата беше констатирано дека во 
Полициската станица повеќе пати биле задржувани и повеќе од 10-15 лица 
истовремено. Во овие случаи, како што споменаа и службените лица, задржаните 
лица се сместуваат во т.н. просторија за развод и во просторијата за состаноци, а 
во просториите постојано има службено лице коешто врши надзор. Тимот на НПМ, 
имајќи ги предвид условите во овие простории, во коишто воопшто нема соодветни 
средства за одмор, ниту пак се концепирани да се користат како простороии за 
задржување, смета дека повеќечасовното задржување на лица во вакви простории 
може да претставува повреда на чл.3 од Европската конвенција за човекови права 
којашто предвидува забрана за мачење, нечовечко или понижувачко постапување 
или казнување.
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Од извршениот увид во Евиденција на употребени средства за присилба, 
НПМ тимот утврди дека најчесто употребувано средство за присилба е физичка сила, 
односно зафат-полуга на рака. За сите случаи на употреба на средства за присилба 
соодветно е изговтен извештај, како и оценка за оправданоста на средствата за 
присилба, од кои е видно дека во сите случаи употребата на средства за присилба е 
оценета како оправдана. 

Од извршениот увид во индивидуалните предмети за задржани лица, тимот 
на НПМ констатираше дека генерално евиденцијата се води уредно, во неа се 
содржани потребните документи од коишто може да се следи целата хронологија на 
преземените активности во врска со задржувањето на лицата. Во случаите кога на 
лицата им е укажана лекарска помош, соодветно во папката е содржана лекарска 
потврда со потпис и факсимил од лекарот.

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 Гостивар. 

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

Табела бр.7

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат итни мерки 
заради отстранување на 
техничките неисправности во 
системот за видео-надзор во 
Полициската станица;

Потоа од страна на СВР Тетово со акт до 
одделот за општи и заеднички работи 
доставено е барање за итна поправка на 
бидео надзорот и системот за повикување на 
лица и набавка на компјутери
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Гостивар

Препораки Одговор по препорака

Командирот на Полициската станица 
за техничките неправилности во 
системот за видео мониторинг 
во просториите за распит и 
просториите за задржување, преку 
началникот на СВР Тетово итно 
да го извести Секторот за општи 
и заеднички работи, со барање 
за отстранување на техничките 
неисправности, во согласност 
со Стандардните оперативни 
процедури;

Од наша страна, Посебниот извештај 
веднаш е доставен до Одделот за општи 
и заеднички работи за постапување по 
дадените препораки што се од делокруг на 
работите од нивната надлежност.
Исто така, СВР Тетово достави 
известување за преземени мерки 
и активности за отстранување на 
констатираните недостатоци по дадените 
препораки за ПС ОН Гостивар, а тоа се:
Командирот на Полициската станица за 
техничките неправилности во системот 
за видео мониторинг во просториите за 
распит и просториите за задржување, 
преку началникот на СВР Тетово итно да 
го извести Секторот за Општи и заеднички 
работи, со барање за отстранување на 
техничките неисправности, во согласност 
со Стандардните оперативни процедури.
Потоа, од страна на СВР Тетово со акт до 
Одделот за општи и заеднички работи 
доставено е барање за итна поправка на 
видео надзорот и системот за повикување 
на лица и набавка на компјутери

Креветите во просториите за 
задржување да се опремат со 
неопходните средства за одмор и 
преноќување – соодветен душек, 
чисти ќебиња и перници;

Креветите во просториите за задржување 
се опремени со потребната опрема 
(душеци, чисти ќебиња и перници);

Просториите за распит и разговор да 
се опремат со неопходните технички 
средства (пред се` компјутери) и да 
се користат согласно нивната намена;

Потоа, од страна на СВР Тетово со акт до 
Одделот за општи и заеднички работи 
доставено е барање за итна поправка на 
видео-надзорот и системот за повикување 
на лица и набавка на компјутери.

Табела бр.8
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Гостивар

Препораки Одговор по препорака

Од тоалетот за задржани лица 
да се отстранат сите предмети 
што го зголемуваат ризикот од 
самоповредување, а постоечкото 
огледало да се отстрани и замени со 
огледало од некршлив материјал;

Од тоалетот за задржани лица отстранети 
се огледалата од кршлив материјал и 
е монтирано огледало од некршлив 
материјал.

Во случате кога во Полициската 
станица се спроведуваат приведени, 
односно лица лишени од слобда 
чијшто број го надминува 
капацитетот на Полициската 
станица за задржување на лица, 
нивното задржување да биде 
краткотрајно (не повеќе од 4 часа), 
а во случаите кога има потреба од 
подолготрајно задржување, лицата 
да се спроведат во најблиските 
Полициски станици коишто ги 
исполнуваат условите за задржување 
на лица

Од ПС не беше добиен одговор по однос на 
оваа препорака.

Поголема ажурност при водењето на 
Регистарот за употреба на средства 
за присилба.

Ажурирана е Евиденцијата за употреба на 
средства за присилба.
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На 08.08.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Дебар. Ова 
е трета посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Дебар е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи - Охрид (СВР Охрид), а месната надлежност за 
вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на општините Дебар и Центар-
Жупа, каде што Полициската станица има и Полициска канцеларија. Вкупниот број 
на население на подрачјето на двете општини изнесува околу 25-6 илјади жители.

Полициската станица е сместена во постара зграда, а во неа се сместени 
канцелариите на службените лица од Полициската станица, како и на инспекторите 
од НККР Дебар (Надворешна канцеларија за криминалистички работи Дебар - при 
СВР-Охрид).

На влезот има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

2.5 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ДЕБАР
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2.5.1. Материјални услови

НПМ тимот утврди дека во ПС Дебар нема посебна просторија за 
спроведување разговор со приведените, односно лицата лишени од 
слобода и задржани.

Тимот на НПМ доби информации дека разговорите со приведените, односно 
лицата лишени од слобода и задржани во Полициската станица, најчесто се вршат 
и во канцелариите на инспекторите, поради што беше извршен увид и во повеќе 
службени канцеларии. При увидот не беа забележани средства, ниту останати 
сомнителни предмети со коишто би можело да се врши заплашување на приведените, 
односно лицата лишени од слобода и задржани лица.

Во канцелариите на испекторите каде што ги вршат разговорите со лицата нема 
истакнато посебни поуки за правата на приведените, односно лицата лишени од 
слобода и задржани, но бевме информирани дека пред секој разговор лицата се 
поучуваат за нивната права, а документ за потврда на истото е содржан во секое од 
предметните досиеја.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води 
во посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, но 
тимот на НПМ констатира дека Полициската станица Дебар не располага 
со посебна просторија за разговор со малолетни лица.

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

Простории за задржување

Во склоп на полициската станица има една просторија наменета за индивидуални 
задржувања, која се наоѓа во приземјето на полициската станица, веднаш до 
дежурната служба и две стари подрумски простории за задржување (кои не се во 
употреба).

Во однос на големината, не може да се каже дека просторијата ги 
задоволува меѓународните препораки и насоки за минимум стандарди 
за сместување на задржани лица, од причина што просторијата беше 
изведена на таков начин што физички беше поделена на половина со 
метални решетки. Имено, просторијата целосно е со површина поголема 
од 7m2, меѓутоа површината на истата просторија до решетките изнесува 
5,82 m2 со што не се задоволува минималната препорака за посакувана 
големина согласно Европскиот Комитет за спречување на тортура (КСТ).

Просторијата е опремена со средства за одмор (за краткотрајни и ноќни 
задржувања), како што се: кревет, душек, перница и ќебе за ноќен одмор и 
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преспивање. Исто така, во просторијата има поставено масичка и столче, коишто 
како и креветот се фиксирани за подот.

Во просториите нема посебни грејни тела ниту уреди за загревање-при посетата 
НПМ констатираше дека температурата е 26.6оC и е во рамки на прифатливиот опсег, 
додека влажноста на воздухот се движеше околу 43.9%. Бидејќи во просторијата 
нема поставено посебни грејни тела, се поставува прашањето на каков начин истата 
се затоплува во текот на зимскиот период.

Во просторијата за задржување нема инсталирано систем за повикување, ниту 
пак, видео-надзор. Со оглед дека просторијата се наоѓа во непосредна близина 
до дежурната канцеларија, службените лица нè информираа дека лицата се под 
постојан надзор, а задржаното лице во секој момент може да повика службено лице 
во случај на каква било потреба.

Полициската станица не располга со посебни простории за задржување 
на деца, како што е предвидено во Законот за правда на децата.

Во однос на постапувањето со деца, беше истакнато дека до сега во Полициската 
станица немало случаи на задржување на деца, а во случаите кога имало потреба 
да се изврши разговор, истиот се спроведува во просториите на сменоводителите 
или, пак, на инспекторот којшто работи на конкретниот случај. Во оваа смисла, беше 
истакнато дека секогаш кога се работи за разговор со малолетно лице се повикува 
и неговиот родител/старател, а кога има потреба и претставник од Центарот за 
социјални работи, како и адвокат. 

Санитарен јазол

Во состав на објектот за задржување на лицата лишени од слобода нема посебен 
санитарен јазол за задржаните лица, поточно се користи истиот како и за останатите 
службени лица. 

Иако во санитарниот јазол хигиената беше на задоволително ниво, сепак 
станува збор за стар и нереновиран тоалет со присуство на голема количина на 
влага. При посетата НПМ не забележа средства за одржување на личната хигиена, 
но според информација добиена од командирот на ПС тоалетна хартија им се дава 
на задржаните лица доколку тие побараат.

2.5.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела на повеќе јазици.
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Имено, постер со поуки за правата на задржаните лица на три јазици е поставен 
на видно место на внатрешната страна во просторијата за задржување, а постери 
со поуки за права на приведените, лицата лишени од слобода и жртви на кривични 
дела се истакнати на видно место на влезот на Полициската станица, како и на 
повеќе места во ходникот на станицата.

На видно место во Полициската станица е поставено и сандаче на Секторот за 
внатрешна контрола и професионални стандарди коешто е наменето за претставки 
против постапувањето на полциските службеници, а исто така има и постер со поуки 
за граѓаните за тоа до каде може да се пожалат на постапувањето на Полицијата. 

Тимот на Националниот превентивен механизам од страна на сменоводителот 
беше запознаен дека задржаните лица 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 и дека истото соодветно е заведено во документацијата што се води 
за секој одделен предмет (нотирано во Регистрите и поука со права содржана во 
индивидуалните досиеја).

Во Полициската станица нема посебно наменет буџет за храна за 
лицата коишто се задржуваат, но полциските службеници истакнаа дека 
оброк на задржаните лица најчесто им купуваат од нивни лични средства.

2.5.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Тимот на НПМ од извршениот увид во евиденциите што се водат во Полициската 
станица констатираше дека истите се водат генерално добро, но дека е потребно 
поголема ажурност, односно организираност, навременост и прецизност во 
евидентирањето на настаните.

Од увидот во Евиденција на употребени средства за присилба, НПМ тимот утврди 
дека во сите случаи на употреба на средства за присилба соодветно е изготвен 
извештај, како и оценка за оправданоста на средствата за присилба, од кои е видно 
дека во сите случаи употребата на средства за присилба е оценета како оправдана.

Од увидот во Евиденција за привремено одземени предмети, тимот на НПМ 
констатираше дека во неколку од заведените случаи не се целосно пополнети сите 
рубрики, поради што и само од увидот во оваа евиденција не може да се утврди кое 
службено лице ги одземало предметите, дали му се вратени на лицето, односно дали 
уште се чуваат во полициската станица или, пак, се предадени на некое друго лице.

Од извршениот увид во неколку индивидуални предмети за приведени и лица 
лишени од слобода коишто биле задржани во Полициската станица, тимот на НПМ 
констатираше дека предметните досиеја за задржани лица не беа во посебна обвивка 
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како што е предвидено со “Стандардните оперативни процедури за постапување со 
лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење (приведени, лишени 
од слобода и задржани лица)“, каде што во точка 5.2.7 е јасно предвидено дека: 
„Во полициските станици во кои се задржуваат лица, се води посебен предмет за 
задржани лица“.

Од увидот во предметните досиеја тимот на НПМ констатираше дека, согласно 
податоците содржани во службените белешки и соодветените обрасци, постои 
логичен тек на настаните во поглед на преземањето на службените дејствија при 
постапувањето со задржаните лица. Сепак, наводите на задржаното лице со коешто 
беше извршен разговор отвораат сомнеж за навременоста на преземените дејствија 
и нивното соодветно нотирање во службените евиденции. 

2.5.4. 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 Дебар. 

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

Табела бр.9

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Зголемување на бројот на 
сменоводители/службеници за 
прифат во Полициската станица и 
задолжителна обука на овие службени 
лица во делот на практичната 
имплементација на „Стандардните 
оперативни процедури за постапување 
со лица на кои им е ограничено 
правото на слобода на движење 
(приведени, лишени од слобода и 
задржани лица)“;

Во однос на наведените препораки, од 
страна на ПС ОН Дебар до СВР Охрид 
доставена е проблемска информација 
со која е побарено дополнување на 
систематизацијата со нови работни 
места сменоводител и Изградба на нови 
простории за задржување кои би ги 
исполниле барем минимум стандарди за 
простории наменети за задржување на 
лица.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Изградба на нова просторија за 
задржување која целосно ќе ги 
исполнува основните минимални 
стандарди за задржување на лица;

Во однос на наведените препораки, од 
страна на ПС ОН Дебар до СВР Охрид 
доставена е проблемска информација 
со која е побарено дополнување на 
систематизацијата со нови работни 
места - сменоводител и Изградба на 
нови простории за задржување кои би 
исполниле барем минимум стандарди за 
простории наменети за задржување на 
лица.

Изградба на посебна просторија за 
задржување на малолетни лица во 
согласност со Законот за правда за 
децата;

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

Изградба на посебна просторија за 
спроведување разговор со лицата 
лишени од слобода и опремување 
со видео-надзор што ќе придонесе 
за намалување на ризикот од можно 
несоодветно постапување (мачење, 
закани, заплашувања) за време на 
испитувањата, односно разговорите 
со повиканите, приведените, лицата 
лишени од слобода или задржани, 
како и од неосновани обвинувања 
за наводно такво постапување на 
службените лица;

Од Министерството за внатрешни работи 
не беше добиен одговор по однос на оваа 
препорака.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Дебар

Препораки Одговор по препорака

Зголемување на бројот на 
сменоводители/службеници за 
прифат во Полициската станица и 
задолжителна обука на овие службени 
лица во делот на практичната 
имплементација на “Стандардните 
оперативни процедури за постапување 
со лица на кои им е ограничено 
правото на слобда на движење 
(приведени, лишени од слобода и 
задржани лица).

Во однос на наведените препораки, од 
страна на ПС ОН Дебар до СВР Охрид 
доставена е проблемска информација 
со која е побарено дополнување на 
систематизацијата со нови работни 
места-сменоводител.

За секое задржување на лице во 
Полициската станица соодветно да 
се следат „Стандардните оперативни 
процедури за постапување со лица 
на кои им е ограничено правото на 
слобода на движење (приведени, 
лишени од слобода и задржани лица)“, 
при што лицата веднаш ќе бидат 
запознаени со причините за нивното 
задржување, ќе бидат поучени за 
нивните права, особено за правото 
да известат трето лице за нивното 
задржување, правото на бранител, 
како и правото на лекарска помош. 
Службените лица се должни, исто 
така, да ги преземат сите неопходни 
превентивни мерки за заштита на 
лицата од (само)повредување, а 
исто така се должни и соодветно да 
ги нотираат сите повреди, поплаки 
или други изјави на лицата што би 
упатувале на евентуално несоодветно 
постапување спрема нив;

Од страна на СВР Охрид дадена е 
насока на командирот на ПС ОН Дебар 
да укаже на полициските службеници 
кои работат со приведени, задржани 
и лица лишени од слобода за доследно 
почитување на Стандардната оперативна 
процедура за постапување со лица на 
кои им е ограничено правото на слобода 
на движење и сите службени материјали 
да бидат проверени и одложени во 
посебна обвивка. Во врска со дадената 
насока Командирот на ПС ОН Дебар на 
сите УПС од ПС ОН Дебар кои работат 
со приведени, лишени од слобода и 
задржани лица им укажал за доследно 
почитување на стандардната оперативна 
процедура за постапување со лица на кои 
им е ограничено правото на слобода на 
движење и за истото е одржан работен 
состанок на 10.10.2019 година.

Табела бр.10
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Дебар

Препораки Одговор по препорака

Предметните досиеја за задржани 
лица да имаат соодветна обвивка како 
што е предвидено со “Стандардните 
оперативни процедури за постапување 
со лица на кои им е ограничено 
правото на слобода на движење 
(приведени, лишени од слобода и 
задржани лица)“ и поажурно водење 
на Регистарот за привремено одземени 
предмети. Исто така, потребно е 
записниците за задржување на лица 
задолжително да бидат целосно 
пополнети, особено податоците во 
делот на утврдувањето на видливите 
повреди и потребата од лекар, со 
цел намалување на ризиците по 
безбедноста и здравјето на задржаните 
лица;

Од ПС не беше добиен одговор по однос 
на оваа препорака.

Приспособување на посебни 
просторија за распит и разговор 
со приведени и лица лишени од 
слобода којашто ќе биде опремена 
и со видео надзор што ќе придонесе 
за намалување на ризикот од можно 
несоодветно постапување (мачење, 
закани, заплашувања) за време на 
испитувањата, односно разговорите 
со повиканите, приведените, лицата 
лишени од слобода или задржани, 
како и од неосновани обвинувања 
за наводно такво постапување на 
службените лица;

Од ПС не беше добиен одговор по однос 
на оваа препорака.
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На 16.08.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Кавадарци. 
Ова е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Кавадарци е полициска станица од општа надлежност, 
а месната надлежност за вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на 
општините Кавадарци и Росоман, каде што Полициската станица има и полициска 
канцеларија. Вкупниот број на население на подрачјето на двете општини изнесува 
околу 40.000 жители.

Полициската станица е сместена во зграда од постар датум од 1977-78 година, а 
во неа се сместени канцелариите на службените лица од Полициската станица, како 
и на инспекторите од НККР Кавадарци (Надворешна канцеларија за криминалистички 
работи Кавадарци).

На влезот има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

2.6 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КАВАДАРЦИ
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2.6.1. Материјални услови

НПМ тимот утврди дека во ПС Кавадарци нема посебна просторија 
за спроведување разговор со приведените, односно лицата лишени од 
слобода и задржани.

Приведените, односно лицата лишени од слобода и задржани се спроведуваат 
на разговор во канцеларијата на сменоводителот и во службените канцеларии на 
полициските инспектори. 

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, но тимот на 
НПМ констатира дека Полициската станица Кавадарци не располага со посебна 
просторија за разговор со малолетни лица.

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

Простории за задржување

Во состав на Полициската станица Кавадарци има пет простории за задржување 
кои се наоѓаат во подрумскиот дел на самата станица. Просториите за задржување 
се за индивидуално сместување со капацитет од по еден кревет. Две простории 
воопшто не се користат, а една се користи само по потреба, што значи дека во оваа 
полициска станица може да се сместат максимално до 3 лица.

Трите функционални простории се со димензии од 6,84m2, за кои НПМ тимот 
утврди дека просториите ги задоволуваат бараните посакувани стандарди 6-7m2 за 
индивидуално сместување, меѓутоа ни една не ги задоволува стандардите во делот 
на растојание од минимум 2 метри помеѓу ѕидовите.

При увидот во просториите за задржување НПМ тимот утврди дека истите се 
соодветно опремени со делумно чисти и уредни средства за одмор (за краткотрајни 
и ноќни задржувања), како што е кревет, душек, ќебе, перници за ноќен одмор и 
преспивање.

Во две простории има инсталирано и поставено камери за видео мониторинг, но 
поради одреден дефект не беа функционални, додека системот за повикување беше 
инсталиран во сите простории.

Просториите за задржување не ги задоволуваат стандардите кои се 
однесуваат на дневната и на вештачката светлина, во истите нема прозорци 
преку кои лицата би имале пристап до дневна светлина, туку проток на 
придушена вештачка светлина која влегува преку прозорците поставени 
со поглед кон ходникот. Преку истиот прозорец има и мал проток на воздух 
(постои ниско ниво на вентилација и се чувствува смрдеа на влага). НПМ 
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констатираше дека температурата е 22,2оC и е во рамки на прифатливиот 
опсег, додека влажноста на воздухот се движеше околу 74.6 RH, што не е 
во рамки на прифатливиот опсег.

Особено загрижувачки во просториите за задржување е непостоењето 
на систем за затоплување, имено нема поставено посебни грејни тела кои 
би затоплувале во услови кога би имало задржано лице.

Пристапот до просториите за задржување е исклучиво по скали, 
поточно не се исполнети стандардите за пристап на лица со посебни 
потреби, а воедно во ПС Кавадарци нема засебен заден влез до овие 
простории низ кој би се спроведувале приведените и задржаните лица.

Полициската станица не располга со посебни простории за задржување на деца, 
како што е предвидено во Законот за правда на децата каде што се наведува дека 
„Овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи го задржуваат 
детето во простории соодветни за задржување на дете од негова возраст, различни 
од просториите за задржување на полнолетни лица.“ 

Во оваа смисла, сменоводителот со којшто беше извршен разговор, истакна 
дека не се врши задржување на малолетни лица во просториите за задржување, 
туку во исклучителни ситуации кога има потреба од задржување, малолетниците 
се сместуваат во една од просториите на инспекторите кои се непосредно до 
просторијата на сменоводителот. При задржување на малолетник, задолжително 
се повикува родител и адвокат согласно законот за правда на децата, воедно се 
известува и Центарот за социјални работи. Како проблем во оваа ПС како и во 
повеќето полициски станици се јавува немањето посебна просторија за задржување 
на малолетни лица која би била соодветно уредна за задржување на оваа категорија 
на лица.

Санитарен јазол

Во подрумскиот дел, односно кај просториите за задржување во подрумскиот 
дел нема тоалет кој би го користеле исклучиво задржаните лица, од таа причина 
задржаните лица ги користат истите тоалети со службените лица, кои се наоѓаат на 
првиот кат на полициската станица. 

При увидот во санитарните јазли, НПМ тимот забележа дека нема средства 
за одржување на хигиената (тоалетна хартија и сапун). Во истите има огледала и 
прозорци со стакло, а бидејќи нив ги користат и лицата лишени од слобода постои 
можност од самоповредување или нанесување на повреди на лицата. Како проблем 
се јавува и пристапот до тоалетите, имено тоалетите се на првиот кат од станицата, 
додека пак, просториите за задржување се во подрумскиот дел.
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2.6.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела на повеќе јазици.

НПМ тимот изврши увид во службените простории од зградата на полициската 
станица, при што беше утврдено дека поуката за правата и кодексот на полициската 
станица се истакнати на видни места достапни до граѓаните. Заради целосно 
информирање на граѓаните со нивните права доколку истите се повикани, приведени 
или задржани во полициската станица, истакнати се постери на неколку видливи 
места и тоа на 7 јазици (македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки и 
англиски јазик).

Прифатот на приведените и задржаните лица се врши во канцеларијата на 
сменоводителот, а од аспект на навремено и правилно информирање на приведените 
и задржаните лица, во истата просторија соодветно се истакнати правата на лицата 
лишени од слобода на 3 јазици.

За време на посетата, НПМ тимот оствари разговор со сменоводителот кој не` 
информираше за начинот на постапување со приведените и задржаните лица, дека 
лицата секогаш се информираат и се поучуваат за нивните права, а во делот на 
остварувањето на правото на бранител ПС Кавадарци располага со листа на адвокати.

Согласно меѓународните стандарди на лица лишени од слобода им се 
гарантира правото на храна. Полициската станица располага со посебен 
буџет за храна, но задржаните лица најмногу купуваат од сопствени 
средства.

2.6.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Генералната констатација на тимот на Националниот превентивен механизам е 
дека регистрите се водат ажурно, уредно и читливо и дека во книгите има логичен 
тек и следење на настаните, без прецртување на која било од рубриките, не се 
користи коректурен лак, а податоците соодветствуваат со податоците наведени во 
Книгата за дневни настани.

При увидот во Евиденцијата за претставки од граѓани против полициски 
службеници, НПМ констатира дека во истата заведени се малку настани. Најчести 
причини за поднесување на претставки од страна на граѓаните се непрофесионално 
постапување и непреземање мерки од страна на полициските службеници.  Исто 
така, како што е тоа пракса и во останатите полициски станици од општа надлежност, 
недостасуваат информации во рубриките за преземените мерки против полицискиот 
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службеник кому се однесува претставката, од причина што полициската станица 
никогаш не добива повратна информација од Секторот за внатрешни работи во 
врска со текот и исходот на постапката.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на средства 
за присилба, се констатира дека книгата се води јасно и уредно, пополнети се сите 
рубрики. Најчести средства за присилба со кои се користат полициските службеници 
во ПС Кавадарци се полуга и лисици, во ниту еден од случаите не настанала 
последица од употребеното средство за присилба и сите случаи се оценети како 
оправдани од страна на Командирот на полициската станица. 

НПМ тимот, при увидот во книгите за евиденција во ПС Кавадарци, исто така 
изврши увид и во папки/досиеја на лица кои биле приведени, лишени од слобода или 
задржани во полициската станица, од извршениот увид се констатира дека папките 
се беспрекорно уредно водени, ги содржат сите потребни документи, информациите 
во документите соодветствуваат со информациите во книгите за евиденција.

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 Кавадарци. 

До подготовка на извештајот, од Министерството за внатрешни работи не беа 
добиени повратни одговори, поради тоа во продолжение е даден преглед на дадени 
препораки до Министерството.

Табела бр.11

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се изврши дислокација на местата 
за задржување од подрумските 
простории, привремено адаптирање 
на простории во приземниот дел 
од станицата кои ќе ги задоволат 
минималните стандарди за 
задржување на лицата лишени 
од слобода и вклучување на ПС 
Кавадарци во проектот за изградба на 
нови места за задржување;

Од Министерството за внатрешни работи 
не беше добиен одговор по однос на оваа 
препорака.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

При изградба на нови простории 
за задржување да се земе предвид и 
изведба на соодветен пристап за лица 
со посебни потреби, како и изведба 
на заден влез за спровод на лицата 
лишени од слобода;

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

Да се обезбедат посебни тоалети за 
службените лица и за лицата лишени 
од слобода кои ќе бидат уредени 
согласно безбедносните принципи и 
истите да бидат лоцирани во близина 
на просториите за задржување;

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

Да се воведе посебна просторија за 
задржување на малолетни лица во 
ПС Кавадарци согласно законската 
регулатива за правда за децата;

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

Да се воведат посебни простории за 
спроведување разговори со лицата 
лишени од слобода;

Од Министерството за внатрешни работи 
не беше добиен одговор по однос на оваа 
препорака.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Кавадарци

Препораки Одговор по препорака

Подрумските простории да се користат 
исклучиво за краткотрајни дневни 
задржувања не подолго од 4 часа, 
додека за подолготрајно задржување 
привремено да се адаптира некоја 
друга просторија во приземниот дел 
од станицата која ќе ги задоволува 
минималните стандарди за 
задржување на лица;

ПС ОН Кавадарци просториите за 
задржување на лица исклучиво ги 
користи за краткотрајни задржувања, 
се до исполнување на минималните 
стандарди определени за простории за 
задржување на лица.

Командирот на Полициската станица 
за техничките неправилности во 
системот за видео мониторинг во 
просториите за задржување, преку 
началникот на СВР Кавадарци 
да го извести Секторот за општи 
и заеднички работи, со барање 
за отстранување на техничките 
неисправности, во согласност 
со Стандардните оперативни 
процедури(што би било релевентно за 
краткотрајните задржувања во овие 
простории, во периодот до изградба на 
нови простории за задржување);

Во однос на наведените препораки, од 
страна на ПС ОН Кавадарци од Одделот 
за информатика и телекомуникации 
побарана е инсталација на програмата 
за видео- надзор во просториите за 
задржување.

Прегледот и претресот на лицето да 
се спроведува во посебна просторија 
соодветно назначена и опремена за таа 
цел.

Додека за преглед и претрес на лица 
лишени од слобода е определена и 
означена посебна просторија која се 
наоѓа непосредно до просториите за 
задржување и е соодветна за таа намена.

Табела бр.12
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На 27.08.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Кратово. 
Ова е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Кратово е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи - Куманово (СВР Куманово). Месната надлежност за 
вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на општина Кратово, или вкупно 
367 км2. Вкупниот број на население на оваа општина, согласно последниот попис 
на населението од 2002 изнесува 10.441 жители (се претпоставува дека реалната 
бројка на населението е далеку помала).

Полициската станица од општа надлежност Кратово е сместена во двокатна 
зграда, во неодамна реновирани простории. Полициската станица има лесна 
пристапност до целокупната инфраструктура на населеното место, а во непосредна 
близина се наоѓаат и други институции.

На влезот има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

Од разговорот со помошник-командирот на Полициската станица беше добиена 
информација дека во ПС Кратово се спроведуваат редовни и континуирани обуки 
за полициските службеници, притоа поискусните службени лица во Полициската 
станица, редовно држат обуки како ментори за помладите полициски службеници.

2.7 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КРАТОВО
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2.7.1. Материјални услови

ПС Кратово воопшто не располага со посебни простории за распит 
и разговор со повикани, односно приведени, лишени од слобода или 
задржани лица, па оттука, разговорите со лицата се вршат во канцеларијата 
на сменоводителот. 

Од извршениот увид во оваа просторија, НПМ тимот увиде дека уредно се 
истакнати флаери на повеќе јазици, за правата на лицата лишени од слобода.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете, но Полициската станица Кратово 
не располага ниту со ваква просторија. 

Во оваа смисла, НПМ тимот беше информиран дека разговорите со децата се 
вршат во службените канцеларии на инспекторите по малолетничка деликвенција 
или во канцеларијата на сменоводителот.

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

Простории за задржување

Тимот на НПМ увиде дека ПС Кратово располага со две простории за задржување 
на лица, и истите се наоѓаат на приземјето од објектот. Едната просторија е наменета 
за индивидуално задржување и во неа има еден кревет, а втората просторија е 
наменета за колективно сместување и истата содржи два кревета.

Просторијата за индивидуално задржување е со димензиии од 4.48 m2, при што 
тимот на НПМ утврди дека не ги задоволува минималните стандарди за големина на 
просторијата за индивидуално задржување, додека пак просторијата за колективно 
сместување е со димензии од 9.87 m2, и ги исполнува минималните стандарди за 
големина на просторија за колективно задржување.

Од извршениот увид, НПМ тимот констатира дека во просториите за задржување, 
има слаб проток на природна дневна светлина. Имено, иако просториите имаат 
директен пристап до дневна светлина преку прозорците, истите се толку високо 
поставени, поради што е неопходно дополнително вештачко осветлување во текот на 
целиот ден, со цел да бидат целосно осветлени. Во просториите за задржување нема 
ниту посебен издувен вентилатор за прочистување на воздухот, туку вентилацијата 
се одвива преку проток на воздух низ прозорците, кои и во двете простории беа со 
искршено стакло. 

Според НПМ тимот, особено загрижува фактот што во просториите за 
задржување нема поставено систем за затоплување, а притоа, воопшто 
и не постои можност да се постават грејни тела, поради недостаток на 
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електрична инфраструктура. 
НПМ тимот, исто така, увиде дека во просториите за задржување има инсталирано 

систем за повикување и комуникација на задржаното лице, кој на денот на посетата, 
истиот не беше во функционална состојба. 

Од извршениот увид, НПМ тимот констатира дека во просториите за задржување 
нема инсталирано видео-надзор, како што е тоа предвидено во Правилникот 
за општите нормативи и стандарди кои треба да ги исполнуваат просториите за 
задржување на лица во полициските станици од општа надлежност, а тоа доведува 
до неможност од следење на состојбата на задржаните лица во просториите за 
задржување.

Полициската станица не располга со посебни простории за задржување на 
деца, како што е предвидено во Законот за правда за децата.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Кратово има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица. Санитараниот јазол, наменет за задржаните 
лица не е соодветно изведен, односно се наоѓа во склоп на самите простории за 
задржување и е заеднички за двете простории. 

Тоалетот се наоѓа во ходникот пред самиот влез во просториите за задржување, 
истиот не е соодветно заштитен, ниту ограден, па оттука, неговата употреба доведува 
до понижувачки третман кон задржаните лица, имајќи предвид дека лицата кои го 
користат се изложени на директен поглед од страна на службените лица. Притоа, 
и пристапот до просториите за задржување е исклучиво преку овој тоалет, со што 
директно се загрозува правото на интимност и приватност на задржаните лица.

2.7.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела на повеќе јазици. На влезот на полициската станица поставено е и 
сандаче за упатување на претставки и поплаки од граѓани до Секторот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди, а во ходникот на Полициската станица 
поставени се: постер со истакнати права на повиканите, приведените и задржаните 
лица на седум јазици, како и Кодексот на полициската етика.

Тимот на НПМ од страна на помошник-командирот беше запознаен дека 
приведените и лицата лишени од слобода во Полициската станица, исто така, се 
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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 лишени 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 којшто се чува во Полициската станица.

2.7.3. 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. Сепак, 
од нашиот детален увид во евиденции и регистри, ги идентификувавме овие 
недостатоци:

Од извршениот увид во Евиденцијата за приведени лица, НПМ констатираше 
дека, и покрај фактот што податоците во оваа книга соодветствуваат со податоците 
наведени во Книгата за дневни настани и за истата се води рекапитулар на 
годишно ниво, сепак во евиденцијата за приведени лица имаше пропусти. Имено, 
недостасуваа податоци во рубриката којашто се однесува на датумот и часот кога 
лицето е ослободено, што укажува пред сè на неажурност, но истовремено алудира 
и на намерно прикривање на податоци. 

При увидот во Евиденцијата за поднесени претставки од граѓани против 
полициски службеници, НПМ тимот констатира иста пракса како и во останатите 
полициски станици од општа надлежност, недостасуваат информации во рубриките за 
преземените мерки против полицискиот службеник на кого се однесува претставката, 
од причина што полициската станица никогаш не добива повратна информација од 
Секторот за внатрешни работи во врска со текот и исходот на постапката.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на средства 
за присилба, се констатира дека книгата се води јасно и уредно, пополнети се 
сите рубрики, најчести средства за присилба коишто се користат во ПС Кратово се 
физичка сила и лисици за врзување, ниту еден од случаите на употребено средство 
за присилба не завршило со последици, а сите случаи се оценети како основани. 

НПМ тимот, при увидот во документацијата во ПС Кратово, изврши увид 
и во досиеја на лица кои биле приведени, лишени од слобода или задржани во 
полициската станица. Од извршениот увид се констатира дека папките се водат 
уредно и ги содржат сите документи. 
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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 Кратово. 

До подготовката на Годишниот извештај, од Министерството за внатрешни 
работи не беа добиени повратни одговори, поради тоа во продолжение е даден 
преглед на дадени препораки и добиени одговори од командирот на ПС Кратово 

Табела бр.13

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Во Полициската станица Кратово 
да се вработи дополнителен кадар, 
согласно актот за систематизација 
и организација, а особено е итна 
потребата од пополнување на 
работното место сменоводител;

За време на посетата во ПСОН 
Кратово биле вработени 46 лица од кои 
ефективно и редовно вршеле должност 42 
униформирани полициски службеници 
од кои само еден инспектор за прифат-
сменоводител. Денес ПСОН брои вкупно 
50 вработени (46 плус 4 приправници) од 
кои 48 вршат редовни полициски работи 
вклучувајќи 4 сменоводители со што е 
обезбеден континуитет во присуство на 
сменоводител. 
(одговор од командирот на ПСОН 
Кратово).

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

По однос на оваа препорака треба да се 
истакне дека ПСОН сега ОВР Кратово 
не располага со сопствен буџет и не е 
во можност самостојно да прзема вакви 
зафати. Како и да е, за сегашната состојба, 
како и, впрочем и со целиот Извештај на 
НП се запознаени повисоките инстанци 
во хиераријата на МВР надлежни за 
планирање на вакви зафати.
(одговор од командирот на ПСОН 
Кратово).
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат мерки за 
приспособување и опремување на 
простории за разговор и задржување 
на деца, во согласност со Законот за 
правда за децата;

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

Да се воведат посебни простории за 
спроведување разговори со лицата 
лишени од слобода;

По однос на оваа препорака ПСОН засега 
нема физички можности за воведување 
на ваква просторија, но како и порано 
пракса е да со лицата лишени од слобода 
се водат разговори во канцеларија на 
сменоводител или ВБР, односно НККР во 
зависност од проблематиката на настанот 
за што редовно се води ефективна 
евиденција во записникот за задржување 
на лице.
(одговор од командирот на ПСОН 
Кратово).

Да се обезбедат повеќе возила, а 
особено возило за спроведување на 
задржани лица (комби).

По однос од оваа препорака важи 
објаснувањето по втората препорака за 
буџетот, но треба да се појасни дека иако 
во ПСОН е задолжено уште едно поново 
ПМВ поради застареност на возилата и 
нивната техничка исправност состојбата 
е влошена (моментално две возила се 
на поправка и ефективно се користат 
3 возила). Напоменувам дека пракса 
е, доколку има потреба од транспорт 
на лица со такво возило истото се 
обезбедува од СВР Куманово или други 
организациски единици на МВР.
(одговор од командирот на ПСОН 
Кратово).
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Кратово

Препораки Одговор по препорака

Да се приспособат посебни простории 
за разгвовор и задржување на деца, 
во согласност со Законот за правда 
за децата (до моментот на градење 
нова соодветна просторија која ќе се 
користи за овие цели).

По однос на оваа препорака од наша 
страна е приспособена една канцеларија 
при НККР Кратово од која се отстранети 
сите предмети кои би можеле да 
претставуваат потешкотија за деца. 
Доколку има случаи на задржување 
на деца истите нема да се задржуваат 
во просторија за задржување туку во 
предметната канцеларија и воедно ќе се 
обезбеди постојан и непосреден надзор 
над задржаното лице од полициски 
службеник во цивилна облека.

Табела бр.14
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На 18.09.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Штип. Ова 
е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Штип е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи – Штип (СВР Штип). Месната надлежност за вршење 
на полициски работи го опфаќа подрачјето на општина Штип и општина Карбинци, 
вкупниот број на население на ова подрачје изнесува околу 52.000 жители.

Полициската станица од општа надлежност Штип е сместена во стара зграда, 
која е реновирана пред 10 години. Полициската станица се наоѓа на приземјето од 
заедничката зграда на СВР Штип. Полициската станица има тешка пристапност до 
целокупната инфраструктура на оваа општина, затоа што влезот на полициската 
станица е опкружен со повеќе тесни улици.

Полициската станица, покрај главниот влез, има и посебен влез за 
приведени, односно лица лишени од слобода што се спроведуваат во 
Полициската станица заради нивно испитување, односно задржување. 
На двата влеза има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост. Сепак, од страна на службените лица беше добиена 
информација дека посебниот влез не е во функција, односно дека не се 
користи.

2.8 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ШТИП
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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 согласно Програмата за обуки 2019 година.

2.8.1. Материјални услови

Во оваа Полициска станица има и две посебни простории, од кои едната се 
користи како просторија за прифат на приведените и задржаните лица и просторија 
за распит и разговор со полициските инспектори, додека втората просторија се 
користи како просторија на сменоводителот. 

Во истата канцеларија беа забележани заштитни мерки кои оваа станица ги 
презела, односно столчињата и масите беа прицврстени за подот и истите не можат 
да бидат злоупотребени во насока на повредување или самоповредување. Овие 
простории се опремени со соодветен видео-надзор. 

Во една од овие простории беа забележани и две дрва (рачка од секира или сл.) 
коишто би можеле да послужат како средства за заплашување или малтретирање, 
поради што и тимот на НПМ смета дека истите не би требало да се чуваат во 
просторијата на сменоводителот, односно просторијата за распит и дека треба 
веднаш да се отстранат.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете, но Полициската станица Штип не 
располага ниту со ваква просторија.

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

Простории за задржување

Полициската станица располага со 3 простории за задржување (индивидуални 
т.е. со по еден кревет), кои се користат за сместување на задржани лица.

Просториите за задржување ги исполнуваат меѓународните стандарди и по однос 
на големината на просториите, односно стандардите воспоставени од Европскиот 
комитет за спречување од тортура. Имено, сите простории се со површина од 7.5 m2.

Просториите за задржување, се опремени со стандардизирани кревети 
прицврстени за подот. Просториите се изработени на начин и од материјали кои 
овозможуваат висок степен на заштита на лицата од повреди, а како дополнителна 
заштитна мерка е и видео-надзорот поставен во сите соби за задржување. Видео-
надзор, покрај во просториите, има и во ходникот пред просториите за задржување. 
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Исто така, во просториите за задржување е инсталиран систем за повикување 
(домофон), кој беше во функција во две простории за задржување, додека во третата 
не функционираше.

Во ходникот пред просториите за задржување на видно место се истакнати 
правата на задржаните лица на повеќе јазици. Во трите простории има прозорци со 
заштитно стакло. 

Во една од просториите на подот беа забележани остатоци од искршено 
стакло, а во друга просторија беа забележани и траги од крв.

Полициската станица Штип не располага со посебна просторија за 
разговор со малолетници. Разговорите со малолетниците се одвиваат во 
работната канцеларијата на инспекторот за малолетници.

Од разговорот со сменоводителот и инспекторот за малолетници, тимот на НПМ 
беше запознаен дека до моментот на посетата немале случај на задржување на 
малолетник во просториите на задржување, туку во исклучителни ситуации кога 
има потреба за краткотраен разговор со нив разговара исклучиво инспектор 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 социјални работи. 

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Штип има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица. Во делот каде што се наоѓаат просториите 
за задржување, има посебен тоалет кој се користи исклучиво од задржаните лица. 

По извршениот увид во тоалетот, од страна на НПМ не беа забележани предмети 
кои би можеле да служат за самоповредување на задржаните лица, меѓутоа хигиената 
беше на многу ниско ниво.

2.8.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

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

Информации и поука за правата на здржаните лица беа истакнати во просторијата 
за прифат (работната просторија на сменоводителот), во канцеларијата за разговор 
со задржани лица, како и во делот за задржување каде се наоѓаат трите простории 
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за задржување на лица.
На влезот на Полициската станица е поставено сандаче на Секторот за внатрешни 

работи, каде што граѓаните може да поднесат претставка за постапувањето на 
полициските службеници при извршувањето на полициските овластувања.

Тимот на НПМ од страна на командирот и сменоводителот на полициската 
станица 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. 

Во разговорот со командирот и сменоводителот на полициската станица, НПМ 
беше информирани дека Полициската станица Штип има посебен буџет од 1000,00 
денари за храна на задржаните лица.

2.8.3. 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, не се 
користи коректурен лак. Сепак, од нашиот детален увид во евиденции и регистри, ги 
идентификувавме овие недостатоци:

Од увидот во Регистарот за лица лишени од слобода и задржани лица, 
НПМ утврди дека истиот се води јасно и читко има след на настани, но има пропусти 
во поглед на уредност и непополнување на одредени рубрики. Она што треба да 
биде позитивно истакнато е дека, за лица на кои по која било основа им е ограничена 
слободата се прави месечна рекапитулација, со тоа што на крајот од месецот се 
подвлекува црвена линија и се забележува бројот на приведени, повикани и 
задржани лица во полициската станица.

При увидот во Евиденцијата за претставки од граѓани против полициски 
службеници, НПМ констатира дека во истата заведени се малку настани. Најчести 
причини за поднесување на претставки од страна на граѓаните се непрофесионално 
постапување и непреземање мерки од страна на полициските службеници.  Исто 
така, како што е тоа пракса и во останатите полициски станици од општа надлежност, 
недостасуваат информации во рубриките за преземените мерки против полицискиот 
службеник на кого се однесува претставката, од причина што полициската станица 
никогаш не добива повратна информација од Секторот за внатрешни работи во 
врска со текот и исходот на постапката.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на 
средства за присилба, се констатира дека најчести средства за присилба со кои 
се користат полициските службеници во ПС Штип се полуга и лисици, во ниту еден 



74

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

од случаите не настанала последица од употребеното средство за присилба и сите 
случаи се оценети како оправдани од страна на командирот на полициската станица.

НПМ тимот, при увидот во книгите за евиденција во ПС Штип, исто така изврши 
увид и во папки/досиеја на лица кои биле приведени, лишени од слобода или 
задржани во Полициската станица. Од извршениот увид се констатира дека папките 
се беспрекорно уредно водени, ги содржат сите потребни документи, информациите 
во документите соодветствуваат со информациите во книгите за евиденција. 

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 Штип. 

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

Табела бр.15

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат средства 
за посебни простории за 
разговор и задржување на деца 
во рамките на Полициската 
станица Штип;

Од наша страна Посебниот извештај е доставен 
и до одделот за општи и заеднички работи за 
постапување по дадената препорака што е од 
делокруг на работите од нивната надлежност;

Во просториите за задржување 
на прозорците да се вгради 
посебен издувен вентилатор за 
прочистување и освежување на 
воздухот;

Од наша страна Посебниот извештај е доставен 
и до одделот за општи и заеднички работи за 
постапување по дадената препорака што е од 
делокруг на работите од нивната надлежност; 
Од Одделот за  општи и заеднички работи со акт 
доставено е известување дека Акцискиот план 
за реконструкција по прироритет со санација и 
реконструкција на просториите за задржување 
ќе опочне со реализација со завршување на 
постапката за јавна набавка на услуги за тековно 
одржување на објекти во МВР, со избор на 
фирма и склучување на рамковната спогодба со 
истата.
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Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбедат возила за 
потребите на Полицискта 
станица Штип;

Од наша страна Посебниот извештај е доставен 
и до одделот за општи и заеднички работи за 
постапување по дадената препорака што е од 
делокруг на работите од нивната надлежност;

Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Да се стави во функција 
посебен дел со две 
простории за прифат на 
приведени и задржани 
лица и разговор и 
распит на истите;

ПС од ОН Штип веќе располага со посебен простор 
во кој има изградено две простории за прифат кои 
се обезбедни со видео надзор и може да послужат за 
прием на граѓани и водење на информативен разговор 
со истите, но поради недостаток на канцелариски 
простор бидејќи со воспоставувањето на ЦИК при СВР 
Штип во една од канцелариите во ПС ОН Штип каде 
што беа сместени водичите на безбедносни реони и тоа 
на четврти и петти безбедносен реон е сместен ЦИК 
па истите се преместени во една од просториите за 
прием на граѓани, така што во моментот е во функција 
само канцеларијата за прием на граѓани во која работи 
инспекторот за прифат-сменоводител во ПС ОН Штип.
Одговор и од БЈБ
Во однос на наведените препораки, од страна на ПС ОН 
Штип до СВР Штип е доставено барање од 29.01.2020 
година за надминување на констатираните недостатоци 
од посетата на НПМ, односно со цел ставање во 
функција на посебен дел со две простории за прифат 
на приведени и задржани лица и разговор и распит со 
истите да се изнајде просторно решение во зградата на 
СВР Штип за преместување на канцеларијата на Водичи 
на безбедносни реони во друга канцеларија, со што би 
се ослободиле канцелариите за прифат и разговор со 
приведените и задржаните лица и посебниот влез би 
бил ставен во функција.

Табела бр.16
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Да се стави во функција 
посебниот влез за 
приведени или лицата 
лишени од слобода;

Не постојат причини посебниот влез за приведени и 
лишени лица да биде ставен во функција, но проблемот 
со недостаток од лица за прифат – сменоводители 
бидејќи по систематизација е предвидено ПС ОН Штип 
да има 5 сменоводители, а во моментот има само 2 лица, 
поради што е невозможно 24 часовно покривање на 
просторот и канцеларијата па, во периодите кога нема 
сменоводители овој простор би останал непокриен и 
без присуство на службени лица.

Во просториите за 
задржување, да се 
одржува хигиена на 
високо ниво, да се 
санира оштетената 
инсталација на системот 
за повикување и 
комуникација;

Во просториите за задржување на лица, хигиената 
се одржува тековно, а при извршената работна 
посета од страна на тимот на НПМ кога беа дадени 
одредени забелешки, веднаш беа дадени задачи на 
хигиеничарките да преземат мерки за уредување-
чистење на просториите. Иако имаше констатирано 
оштетување на една од инсталациите за повикување 
и комуникација, од страна на ПС ОН Штип редовно 
се врши проверка на просториите за задржување, 
при што за секое оштетување на која било инсталција 
или пак, друг уред навремено се доставуваат барања 
за отстранување на неисправноста, но постојано има 
појава лицата задржани во просториите да вршат 
оштетување на делови од уредите и опремата во 
наведените простории.
Одговор од БЈБ
Во однос на препораката за одржување на хигиена, 
отстранување на сите предмети со коишто би можело 
да се врши заплашување или што би биле погодни 
за самоповредување веднаш се преземени мерки и 
просториите се исчистени и извршена е проверка и 
отстратнување на наведените предмети.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Од службените 
канцеларии во коишто 
се вршат разговори 
и испитувања, 
односно задржувања 
да се отстранат сите 
предмети со коишто 
би можело да се врши 
заплашување или што 
би биле погодни за 
самоповредување;

Од страна на ПС од ОН Штип, односно од командирот 
и заменикот-командир веднаш се дадени насоки на 
лицето за прифат-сменоводител да изврши проверки 
во сите канцеларии и да се отстранат сите предмети 
кои би можеле да послужат за заплашување или 
самоповредување на лицата кои се задржани во 
просториите на ПС ОН Штип.

Од просториите за 
задржување да се 
отстрани нотираната 
трага од крв, како и да се 
отстранат парчињата од 
стакло што би можеле да 
послужат за евентуално 
самоповредување;

Како што беше наведено, веднаш беа дадени насоки 
на хигиеничарките да пристапат кон чистење на 
просториите, при што нотираната трага од крв и 
неколкуте парчиња стакло се отстранети.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Унапредување 
на методите за 
идентификација и 
работа со потенцијални 
жртви на трговија со 
луѓе, како и примена 
на Стандардните 
Оперативни 
Процедури(СОП) за 
постапување со жртви 
на трговија со луѓе;
Посетување на обуки од 
областа на: соодветна 
меѓународна регулатива 
(Конвенцијата против 
тортура и друго 
сурово, нехумано 
или понижувачко 
постапување 
или казнување, 
Конвенцијата за 
правата на детето и тн.); 
прва помош; правото 
на меѓународна и 
привремена заштита 
(Азил) итн.;

Од страна на полициски службеници од ПС од ОН 
Штип кои работат како инспектори за прифат-
сменоводители и водичи на безбедносни реони се 
посетувани обуки наведени во препораките, но поради 
постојаната кадровска прераспределба потребна е 
согласно годишната програма за обука на МВР да бидат 
предвидени дополнителни обуки кои ќе ги посетуваат 
полициските службеници за прифат-сменоводители 
и водичите на безбедносни реони, а по можност и 
останатите полициски службеници кои работат во ПС 
од ОН Штип.
Одговор од БЈБ
Согласно годишната програма за обуки во Бирото 
за јавна безбедност планирани се обуки за СОП за 
постапување со жртви на трговија со луѓе и СОП за 
постапување со лица на кои им е ограничено правото 
на слобода на движење (приведени, лишени од слобода 
и задржани лица) и истите по Барање од СВР Штип ќе 
бидат реализирани.

Ажурно водење 
на евиденцијата и 
пополнување на сите 
рубрики од регистрите;

Од страна на командирот на ПС од ОН Штип се дадени 
насоки на сите полициски службеници за ажурно 
водење на евиденциите и пополнување на сите рубрики 
во нив, при што во изминатиот период е констатирано 
дека сите евиденции уредно се водат и сите рубрики се 
уредно пополнети.
Одговор од БЈБ
Во однос на ажурирање на посочените евиденции 
и издавање на потврди за привремено одземени и 
вратени предмети од задржаните лица, евиденциите 
се уредно ажурирани и сите потребни рубрики се 
пополнети согласно податоците од обрасците.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Издавање на потврди за 
привремено одземени 
предмети од задржаното 
лице и издавање на 
потврди за враќање на 
истите;

Од страна на командирот на ПС од ОН Штип, по 
добиениот извештај, се дадени насоки на лицата за 
прифат-сменоводителите да за секое задржано лице на 
кое привремено му се одземаат предмети за време на 
неговиот престој во просториите за задржување да им 
бидат изготвувани потврди за привремено одземање на 
предмети, како и потврди за враќање на истите.
Одговор од БЈБ
За секое идно задржување ќе се изготвува соодветни 
потврди за привремено одземени предмети од 
задржаното лице и потврда за враќање на истите по 
завршување на задржувањето.

Да се поправи дефектот 
на возилото за спровод 
на приведени и лица 
лишени од слобода;

Од страна на командирот на ПС од ОН Штип и 
останатиот старешински кадар до началникот на СВР 
Штип, одделението за полиција при СВР Штип и ОЗР 
на СВР Штип е доставувано повеќе пати проблемски 
информации и барања со кои е барано службеното 
возило „Волксваген“ коешто е специјално уредено 
со простор за сместување на приведени лица, како и 
лишени лица од слобода да биде поправено и ставено 
во функција, а доколку истото не може да биде 
поправено да биде набавено ново специјално возило. 
Одговор од БЈБ
Во однос на наведените препораки, од страна на 
ПС ОН Штип до СВР Штип е доставено барање за 
надминување на констатираните недостатоци од 
посетата на НПМ, исто така за возило за спровод 
на приведени и лица лишени од слобода повторно е 
доставено барање за поправка или набавка на нови 
возила за таа намена.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Штип

Препораки Одговор по препорака

Да се поправи 
оштетената инсталација 
на системот за 
повикување и 
комуникација на 
задржаните лица во 
една од просториите за 
задржување и истиот да 
се стави во функција.

И покрај досега преземените мерки од страна на ПС ОН 
Штип во врска со подобрување на состојбите, од страна 
на командирот повторно ќе бидат доставени барања за 
преземање на мерки од страна на секоја организациска 
единица во рамките на своите надлежности за 
надминување на констарираните недостатоци и 
подобрување на состојбите.
Одговор од БЈБ
Во однос на наведените препораки, од страна на 
ПС ОН Штип до СВР Штип е доставено барање за 
надминување на констатираните недостатоци од 
посетата на НПМ, односно за санирање на оштетената 
инсталација на сисемот за повикување и комуникација 
со дежурната служба.
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На 09.10.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Пробиштип. 
Ова е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Општина Пробиштип се наоѓа во североисточниот дел на Република Северна 
Македонија и се простира на територија од 325,6 кm2, со население од 16.193 жители. 
На север се граничи со општина Кратово, на запад со општина Свети Николе, на 
југ со општина Штип, а на исток со општина Кочани. Административниот центар 
Пробиштип од Скопје е оддалечен околу 100 кm. Општината е рударско подрачје. 

Полициската станица од општа надлежност Пробиштип се наоѓа во градот 
Пробиштип и е сместена во зграда од цврста градба изградена во втората половина 
на минатиот век. Архитектурата на објектот е од поново време и со одредени 
доградби одговара на функцијата. Полициската станица Пробиштип организациски 
е во состав на Секторот за внатрешни работи (СВР) Штип, што значи дека за својата 
работа одговара пред началникот на СВР Штип.

Во Полициската станица изградена е пристапна рампа за лица со 
посебни потреби, којашто се наоѓа од страната на влезот кон управните 
служби. Според информациите добиени од полициските службеници, во 
случај на потреба од ваков приод до самата полициска станица, се користи 
влезот кон управните служби, затоа што истиот води и до дежурната 
полициска просторија.

2.9 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ПРОБИШТИП
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Од извршените разговори со помошник-командирот и со полициските 
службеници, НПМ тимот констатира дека тие ретко посетуваат тренинг и обука 
за постапување со приведени и задржани лица, и покрај тоа што кај полициските 
службеници постои интерес за ваков вид тренинзи.

2.9.1. Материјални услови

НПМ тимот утврди дека во ПС Пробиштип има посебна просторија за 
спроведување разговор со лицата лишени од слобода, но истата не е опремена со 
соодветна опрема (нема компјутер), сепак разговорите со лицата лишени од слобода 
се водат во оваа просторија.

При увидот во просторијата, НПМ тимот утврди дека во неа не се 
истакнати правата на приведените, лишените од слобода и задржаните 
лица.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете од негова возраст, но тимот на 
НПМ констатира дека Полициската станица Пробиштип не располага со посебна 
просторија за разговор со малолетни лица.

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

Простории за задржување

ПС Пробиштип има две реновирани простории за индивидуално задржување, со 
по еден кревет. 

И двете простории за задржување ги задоволуваат стандардите за сместување 
на задржани лица од аспект на нивната големина. Имено, првата просторија за 
задржување е со големина од 5.29 m2, а втората просторија е со големина од 5.39 
m2. Температурата во просториите за задржување е во рамките на прифатливиот 
опсег од околу 23оС, додека влажноста на воздухот се движеше околу 42% RH.

Просториите за задржување на лица се реновирани неодамна. Тие се 
употребливи, но се уште не се целосно завршени, во смисла дека нема интерфон 
за комуникација на задржаното лице со сменоводителот, па истата се остварува со 
посета на полициски службеник и разговор на интервал од половина час или на 
повик (извикување или тропање) на задржаното лице.

Во просториите за задржување не е поставен систем за видео-надзор, и немаше 
поуки за правата на задржаното лице.
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Пристапот до просториите за задржување е исклучиво по скали, поточно не 
се исполнети стандардите за пристап на лица со посебни потреби, а воедно, во ПС 
Пробиштип нема засебен заден влез до овие простории низ кој би се спроведувале 
приведените и задржаните лица.

Полициската станица Пробиштип нема посебна просторија за задржување на 
деца, различна од просториите за задржување на полнолетни лица и покрај тоа што 
е изрично предвидено во Законот за правда за децата.

Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Пробиштип има засебни тоалети за задржаните 
лица 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.

2.9.2. Остварување на правата на задржаните 
лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела, на повеќе јазици.

НПМ тимот во разговор со сменоводителот кој беше на должност стекна 
впечаток дека тој е со искуство во работата и добро запознаен како да постапува 
со повиканите, приведените и задржаните лица. Имено, согласно добиените 
информации лицата лишени од слобода секогаш се информираат за своите права 
при самото приведување во Полициската станица. За правото да се советуваат со 
бранител се известуваат сите задржани лица, но многу ретко задржаното лице бара 
бранител од регистерот кој им се дава на располагање, од причина што лицето веќе 
има свој бранител.

На лице лишено од слобода му се гарантира и правото на храна, а стандардните 
оперативни процедури на МВР на задржаното лице му утврдуваат еден оброк во 
периодот на задржување (доколку е задржано повеќе од 6 часа).

Во Полициската станица нема инспектор кој ќе работи исклучиво со деца. 
Проблематиката за малолетничката делинквенција ја покрива инспекторот задолжен 
за криминал од општа надлежност, на кој му е додадена и оваа материја.

Од увидот во просторијата на сменоводителот беше утврдено дека во неа се 
истакнати правата на граѓаните, што дава можност повиканите, приведените или 
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задржаните лица да бидат информирани и запознаени со нивните права. Исто така, 
во просторијата на сменоводителот има и повеќе примероци во пластифицирана 
форма, на кои се истакнати правата на лицата лишени од слобода.

2.9.3. 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, не се 
користи коректурен лак. Сепак, од нашиот детален увид во евиденции и регистри, ги 
идентификувавме овие недостатоци:

При посетата, Евиденцијата за претставки од граѓани против полициски 
службеници и Евиденција на употреба на средства за присилба не беа 
достапни за НПМ тимот, бидејќи заменикот - командир кој е задолжен за чување на 
овие евиденции, не беше на работа.

Во оваа смисла, НПМ тимот посочува дека евиденцииите кои се од интерес на 
НПМ мора да бидат достапни за увид во секое време, и препорачува МВР да направи 
методологија според која евиденциите ќе бидат достапни за увид од надлежен орган, 
без оглед дали некој од полициските раководители не е на работа.

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 Пробиштип. 

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи и од командирот на ПС Пробиштип.
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Табела бр.17

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Да се обезбеди посебна 
просторија за задржување 
на деца во ПС Пробиштип 
согласно законската регулатива 
за правда за децата;

Од Одделот за општи и заеднички работи 
доставено е известување дека Акцискиот план 
за реконструкција по приоритет со санација и 
реконструкција на просториите за задржување 
ќе отпочне со реализација со завршување на 
постапката за јавна набавка на услуги за тековно 
одржување на објекти во МВР, со избор на фирма 
и склучување на рамковната спогодба со истата. 

Да се изгради засебен заден 
влез до просториите за 
задржување низ кој би се 
спроведувале приведените 
и задржаните лица, а воедно 
да се обезбеди и пристап за 
лица со посебни потреби до 
просториите за задржување;

Во ПС за ОН Пробиштип, на јужната страна 
од зградата постои засебен заден влез до 
просториите за задржување, кој се користи за 
спровод на приведените и задржаните лица. Тој 
влез се наоѓа на исто ниво со просториите за 
задржување без пречки, со што се исполнети 
стандардите за пристап на лица со посебни 
потреби до просториите за задржување.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Пробиштип

Препораки Одговор по препорака

Во просторијата за задржување 
да се инсталира систем за 
комуникација (интерфон), со 
што задржаното лице ќе може 
да ги извести полициските 
службеници за своите потреби;

Полициската станица од општа надлежност 
Пробиштип до СВР Штип е побарана итна 
инсталација на интерфон и инсталирање на 
видео-надзор.

Табела бр.18
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Пробиштип

Препораки Одговор по препорака

Да се преземат итни мерки за 
воспоставување на видео-надзор 
во просториите за задржување 
во согласност со Стандардните 
оперативни процедри;

Полициската станица од општа надлежност 
Пробиштип до СВР Штип е побарана итна 
инсталација на интерфон и инсталирање на 
видео-надзор.

Заради целосно информирање 
на граѓаните за нивните права, 
кога се задржани во полициска 
станица, правата на граѓаните 
да бидат истакнати и во 
просторијата за задржување, 
како и во просторијата за 
разговор и распит;

Во просторијата за распит и разговор со лица 
е истакната табла со правата на задржаните 
лица на повеќе јазици, а во просториите за 
задржување се истакнати правата на задржаните 
лица.

Да се изгради засебен заден влез 
до просториите за задржување 
низ кој би се спроведувале 
приведените и задржаните 
лица, а воедно да се обезбеди 
и пристап за лица со посебни 
потреби до просториите за 
задржување.

Во ПС за ОН Пробиштип, на јужната страна 
од зградата постои засебен заден влез до 
просториите за задржување, кој се користи за 
спровод на приведените и задржаните лица. Тој 
влез се наоѓа на исто ниво со просториите за 
задржување без пречки, со што се исполнети 
стандардите за пристап на лица со посебни 
потреби до просториите за задржување.
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На 10.10.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Делчево. Ова 
е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Делчево е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи –Штип (СВР Штип), а месната надлежност за вршење 
на полициски работи го опфаќа подрачјето на општините Делчево и Македонска 
Каменица, каде што Полициската станица има и Полициско одделение. Вкупниот број 
на население на подрачјето на двете општини изнесува околу 25-6 илјади жители.

Канцелариите на службените лица од Полициската станица се сместени во објект 
во којшто истовремено се наоѓаат канцелариите на инспекторите од НККР Делчево 
(Надворешна канцеларија за криминалистички работи Делчево - при Штип), како 
и канцелариите на службени лица од подрачната единица на Министерството за 
одбрана во Делчево и регионалниот Центар за управување со кризи.

На влезот има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

Полициската станица не располага со посебен план за континуирана обука на 
полициските службеници, но беа добиени информации дека полициските службеници 
се праќаат на обуки, по претходно добиена покана. Во оваа смисла беше истакнато 
присуството на обуки поврзани со постапување во случај на семејно насилство.

2.10 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ДЕЛЧЕВО
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2.10.1. Материјални услови

Полициската станица не располага со посебни простории за распит и 
разговор со приведени, односно лица лишени од слобода. 

Канцеларијата бр.2 за спроведување на препознавање, истовремено е и 
канцеларијата на сменоводителот каде што се спроведуваат разговорите со 
приведените и задржаните лица, а разговорите со овие лица инспекторите ги вршат 
и во нивните службени канцеларии.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете, но Полициската станица не 
располага ниту со вакви простории. 

Во оваа смисла, сменоводителот со којшто беше извршен разговор истакна 
дека разговорите со децата се вршат во службените канцеларии на инспекторите по 
малолетничка деликвенција, или во канцеларијата на сменоводителот.

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

Простории за задржување

Полициската станица располага со 3 простории за задржување, од кои 2 за 
индивидуално задржување и една за задржување на две лица. Тие се лоцирани 
во подрумскиот дел на соседната зграда каде што се наоѓаат просториите на 
противпожарната бригада, а којашто е физички одвоена од зградата во којашто 
се сместени другите службени простории на ПС, пристапот до овие простории е 
исклучиво преку скали, коишто се многу стрмни.

Од увидот во просториите беше констатирано дека сите три простории 
се без вештачко осветлување, со видлива влага по ѕидовите, целосна 
запоставеност на оддржувањето на хигиената, без систем за повикување 
и без греење.

Во просторијата со бр.1 немаше ниту стакло на прозорците во 
просторија, а во другите простории прозорците се заковани со тараби и 
нема проток на дневна светлина.

Од службените лица добиени се различни информации во однос на периодот 
во кој последен пат се употребувани овие простории. Имено, според едни наводи 
просториите се користеле до крајот на 2016 година, додека друга информација е 
дека повеќе од 5-7 години не се користат.

Врз основа на констатираната состојба, тимот на НПМ констатира 
дека просториите за задржување не ги задоволуваат ниту минимум 
предвидените домашни и меѓународни стандарди за задржување на лица 
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лишени од слобода и дека сместувањето на лица во тие простории би 
можело да се смета за нехуман и понижувачки третман.

Во оваа смисла, тимот на НПМ препорачува итно запечатување или пренамена 
на просториите за задржување, а во Полициската станица Делчево да не се вршат 
долготрајни (повеќе од 6 часа) задржувања на лица. Истовремено, потребно е 
полициската станица да се избрише од листата на полициски станици во коишто 
се врши задржување, се до изградба на нови простории за задржување што ќе ги 
исполнуваат предвидените стандарди за задржување на лица.

Санитарен јазол

Во состав на објектот за задржување на лицата лишени од слобода нема посебен 
санитарен јазол за задржаните лица, поточно се користи истиот како и за останатите 
службени лица.

2.10.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

На самиот влез на полициската станица на видно место е поставен и постер на 
кој се истакнати правата на повиканите, приведените и задржаните лица на седум 
јазици, а на видно место во ходникот во полициската станица е поставен и Кодексот 
на полициската етика. Сепак, ваков постер со поуки за правата немаше поставено во 
работната просторија на сменоводителот каде што најчесто се вршат разговорите со 
лицата лишени од слобода, односно приведените и задржаните лица.

Тимот на НПМ од страна на 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. 
Како добра пракса, тимот на НПМ го истакнува фактот што Полициската станица 
располага и со листа на овластени преведувачи коишто се повикуваат во случај на 
приведување, односно лишување од слобода и задржување на странски државјани.

Во разговор со службените лица во Полицисктата станица тимот 
на НПМ беше информирани дека има посебен буџет од 1.000,00 денари 
наменет за храна на задржаните лица.

На влезот на Полициската станица е поставено сандаче на Секторот за внатрешни 
работи каде што граѓаните може да поднесат претставка за постапувањето на 
полициските службеници при извршувањето на полициските овластувања.
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2.10.3. Евиденција и регистри на задржаните 
лица

Генералната констатација на тимот на Националниот превентивен механизам е 
дека евиденциите се водат редовно, но не и многу уредно и читливо, во книгите има 
логичен тек и следење на настаните, не се користи коректурен лак. Сепак, од нашиот 
детален увид во евиденции и регистри, ги идентификувавме овие недостатоци:

Од извршениот увидот во Евиденција за лица лишени од слобода и 
задржани лица, НПМ тимот констатира дека евиденцијата за лица лишени од 
слобода и задржани лица се води неуредно и непрецизно, во истата недостасуваат 
податоци, а наведените податоци беа во согласност со податоците во Евиденцијата 
за дневни настани. Рекапитуларот на настаните се изготвува еднаш за период од 
една година.

Од ивршениот увид во Евиденцијата за приведени лица, НПМ тимот 
констатираше дека евиденцијата не се води сосема уредно, но при проверка на 
податоците наведени во оваа книга за евиденција со Книгата за дневни настани, 
видливо е дека податоците во двете книги соодветствуваат. Рекапитулар на 
настаните во книгата за евидентирање на приведените лица се прави еднаш за 
временски период од една година.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на 
средства за присилба, од податоците наведени во оваа книга за евиденција, 
најчести средства за присилба со кои се користат полициските службеници во ПС 
Делчево се полуга и лисици. 

НПМ тимот, при увидот во документацијата во ПС Делчево, исто така изврши 
увид и во папки/досиеја на лица кои биле задржани во полициската станица. Од 
извршениот увид се констатира дека папките не се сосема уредно водени. При 
увидот, констатирано е несоодветствување на податоци во врска со поуки за 
правата на лицата лишени од слобода. Имено, во евиденцијата за задржани лица 
е наведена различна саатница за дадената поука за правата на лицата, од онаа 
којашто е наведена во личното досие на истото задржано лице. 

Несоодветствувањето на податоци поврзани со поуки за правата коишто им 
припаѓаат на лицата лишени од слобода, алудира на сомнеж дека лицата лишени 
од слобода не се поучуваат навремено, или пак, не се поучуваат воопшто за своите 
права. Оттука, НПМ тимот препорачува јасно, прецизно и навремено водење на 
евиденциите и документацијата коишто се релевантни за приведените, лицата 
лишени од слобода и задржаните лица.
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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 Делчево. 

До подготовка на извештајот, од Министерството за внатрешни работи и од 
командирот на ПС Делчево не беа добиени повратни одговори, поради тоа во 
продолжение е даден преглед на дадени препораки до надлежните установи.

Табела бр.19

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Полициската станица да се отстрани од 
листата на полциски станици во коишто 
се врши задржување, се до изградба на 
нови простории за задржување што ќе ги 
исполнуваат предвидените стандарди за 
задржување на лица;

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

Итно приспособување на посебни 
простории во Полициската станица што 
ќе се користат исклучиво за разговори, а 
коишто истовремено ќе бидат опремени и со 
соодвeтен видео-надзор;

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

Итно да се приспособат простории за 
разговор со деца коишто би биле соодветни 
за нивната возраст и нивните потреби;

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

Да се обезбеди соодветно возило со коешто 
транспортот на приведените, односно 
лицата лишени од слобода и задржаните 
лица секогаш ќе се врши на хуман, безбеден 
и сигурен начин.

Од Министерството за внатрешни 
работи не беше добиен одговор по 
однос на оваа препорака.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Делчево

Препораки Одговор по препорака

Тимот на НПМ препорачува 
полициските службеници од 
сите нивоа на командување 
и работење во полициските 
станици да се запознаат со 
надлежностите и мандатот на 
НПМ;

Во ПС од ОН Делчево и ПО М. Каменица 
полициските службеници на сите нивоа на 
командување се запознати со надлженостите и 
мандатот на НПМ и се известени дека согласно 
законот се должни да му овозможат и да му ги 
достават сите податоци што ги бара и што се 
во негова надлежност, како на него, така и на 
акредитираните претставници од негова страна 
без никакви опструкции. За истото е изготвен и 
список со потпис од вработените.

Итно запечатување или 
пренамена на просториите за 
задржување, а во Полициската 
станица Делчево да не се вршат 
долготрајни (повеќе од 6 часа) 
задржувања на лица;

Материјалните услови во Полициската станица 
Делчево се тие што се наведени во извештајот. 
Зградата е изградена пред 40-45 години, а 
зградите кај што е сместена Крим Техника 
и Управни служби, како и просториите за 
задржување се изградени пред 80-90 години 
и оттогаш па, до денес не се преземени 
никакви мерки за санирање и отстранување на 
недостатоците констатирани од наша и од Ваша 
страна освен ситни и тековни поправки, иако 
постојано речиси секоја година се земаат мерки 
и се ветува дека состојбата ќе се среди. Инаку 
ОВР Делчево во агендата за реконструкција што 
ја планира МВР за 2020 година, па се надеваме 
дека истата ќе се реновира и ќе се отстранат 
поголем дел од констатираните неправилности. 
Во поглед на просториите за задржување Ве 
известуваме дека во ПС од ОН Делчево секогаш 
се постапувало и се постапува хумано со 
задржаните лица, а за просториите се напишани 
неколку проблемски информации во кои е 
наведено дека просториите не исполнуваат 
поголем дел од стандардите предвидени за 
просториите за задржување. ПС од ОН пред 
извесно време самоиницијативно преку 
локалната самоуправа направи напори за 
адаптирање и изградба на нови простории за 

Тимот на НПМ препорачува 
задржувањето на лица во 
Полициската станица Делчево 
да се сведе на минимум неоп-
ходното време за разговор и 
распит на приведените и лицата 
лишени од слобода, не повеќе од 
4, односно 6 часа;
Итно приспособување на 
посебни простории коишто 
ќе се користат исклучиво 
за разговори, а коишто 
истовремено ќе бидат опремени 
и со соодвeтен видео-надзор 
(препорака упатена и до МВР);
Итно да се приспособат прос-
тории за разговор со деца кои-
што би биле соодветни на нив-
ната возраст и нивните потреби 
(препорака упатена и до МВР);

Табела бр.20
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Делчево

Препораки Одговор по препорака

Да се постави постер со поуки за 
правата во работната просторија 
на сменоводителот;

задржување кои би исполнувале поголем дел од 
стандардите, но работата од непознати причини 
остана недовршена.
Во случај на подолготрајно задржување лицата 
ќе бидат транспортирани и префрлени во 
станици во кои постојат соодветни услови 
за задржување согласно СОП (Берово или 
Виница).
Во врска со просториите за распит и разговор, 
повторно ќе напоменам дека материјално 
техничките услови се тие што се наведени и 
опишани во Извештајот и во кои ние работиме 
и ги остваруваме своите работни обврски. 
Свесни сме дека за препораките и законите, 
но условите се тие со кои располагаме. ПС од 
ОН Делчево во рамки на своите можности 
постојано работи и ќе работи на отстранување 
на недостатоците констатирани од Ваша страна 
за кое и ние сме свесни, но условите се тие со 
кои располагаме. 
Во поглед на набавка на одредни средства ќе 
напоменам дека тоа не зависи од нас, туку од 
можностите и буџетот за набавка на такви 
средства на ниво на МВР-СВР, па кога ќе бидат 
набавени средствата што ги препорачувате, ПС 
од ОН Делчево во целост ќе ги применува.

Да се обезбеди соодветно возило 
со коешто транспортот на 
приведените, односно лицата 
лишени од слобода и задржаните 
лица секогаш ќе се врши на 
хуман, безбеден и сигурен начин 
(препорака упатена и до МВР);

Возниот парк со кој располагаме е тој што 
е наведен во извештајот и иако ги знаеме 
стандардите на КСТ и препораките на НПМ, Ве 
известуваме дека на ниво на СВР постои само 
едно такво возило во Кочани и обезбедувањето 
на такво возило не е во надлежност на ОВР ПС 
Делчево, бидејќи ние ниту располагаме ниту 
имаме средства за набавка на такво возило.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Делчево

Препораки Одговор по препорака

Итно да се обезбеди листа на 
адвокати регистрирани во 
адвокатскиот роковник, и листа 
на дежурни адвокати и адвокати 
што имаат поминато обуки за 
постапување со деца;

ПС Делчево ќе испрати барање до Адвокатската  
комора на Р.С.М да ни се достави список на 
адвокати за наши потреби, додека за адвокатите 
во Делчево сами си направивме список по 
име и презиме и телефонски број за контакт, 
кој список ќе стои во дежурната служба и во 
просторијата на сменоводителот.

Поголема ажурност и уредност 
во поглед на внесувањето 
на податоците во пишаната 
евиденција и документација во 
Полициската станица;

Евиденциите се водат согласно СОП и 
укажувањата дадени при контролите од МВР, 
СВР.

Да се преземет мерки за 
подобрување на нивото на 
хигиена во Полициската 
станица, особено во делот на 
тоалетите од коишто се ширеше 
непријатна миризба.

Наводите во врска со хигиената се точни, 
но треба да се напомене дека хигиената во 
сите 3 згради ја одржува една хигиеничарка 
која работи со скратено работно време и е 
ангажирана преку агенција т.е. не е вработена во 
МВР
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На 25.10.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Радовиш. Ова 
е трета посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Радовиш е полициска станица од општа надлежност при 
Секторот за внатрешни работи – Струмица (СВР Струмица), а месната надлежност 
за вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето на општините Радовиш и 
Конче. Вкупниот број на население на подрачјето на двете општини изнесува околу 
32 илјади жители.

Полициската станица Радовиш е сместена во релативно нова зграда од тврда 
градба и се наоѓа во самиот центар на градот. Во истата зграда се сместени и 
канцелариите на општинските служби за коишто има посебен влез.

На влезот има изградено пристапна рампа, со што им се овозможува 
лесен пристап до службените простории и на лицата со одредена физичка 
попреченост.

Во Полициската станица се спроведуваат континуирана обуки за полициските 
службеници за најразлична проблематика во координација со СВР Струмица, а 
последните обуки се однесувале за начините на постапување на полициските 
службеници во мултиетничка средина. Исто така, имало организирано обуки во 
врска со постапувањето со нерегуларните мигранти, како и за зајакнување на 
капацитетите во областа на азилот.

2.11 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ РАДОВИШ



96

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

2.11.1. Материјални услови

Полициската станица не располага со посебни простории за распит и разговор 
со лица лишени од слобода, односно приведени и задржани лица. За таа намена 
се користат службените канцеларии на униформираните полициски службеници, 
односно канцеларијата на сменоводителот, како и службените канцеларии на 
инспекторите.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете, но Полициската станица не 
располага ниту со вакви простории. Во оваа смисла, исто така, беше истакнато дека 
разговорите со децата се вршат во службените канцеларии на инспекторите, или во 
канцеларијата на сменоводителот.

Заради намалување на ризикот од несоодветно постапување, односно 
малтретирање и заплашување на лицата лишени од слобода, односно 
приведените и задржаните лица со коишто се вршат разговори, тимот 
на НПМ препорачува приспособување на посебни простории коишто 
ќе се користат исклучиво за разговори, а коишто истовремено ќе бидат 
опремени и со соодветен видео-надзор. 

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

Простории за задржување

Полициската станица располага со 4 (четири) простории за индивидуално 
задржување коишто се наоѓаат во подрумскиот дел на самата станица. 

Сите се со идентична големина, односно должина 2 метри и ширина 1.8 метри. 
Во оваа смисла, тимот на НПМ констатираше дека просториите не ги задоволуваат 
предвидените стандарди од минимум 7m2 за индивидуално сместување.

Во секоја од просториите имаше кревет и опрема за одмор (душек, постелнина, 
ќебе и перница), кои беа во лоша состојба, односно искористени и нечисти. Во две 
простории имаше поставено и прицврстени маса и столчиња.

Општата хигиена во просториите беше на незадоволително ниво, а во 
една од просториите беа затекнати и две стари гази натопени со крв.

Просториите немаат пристап до дневна светлина, а само една од просториите 
имаше вештачко светло поради проблем со инсталацијата. Имено, полициските 
службеници истакнаа дека поради некаков проблем во електричната инсталација, 
светилките многу брзо прегоруваат.

Во секоја од просториите за задржување имаше вграден систем за повикување 
преку кој задржаното лице може да алармира во случај на итност. Исто така, 
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постоеше и видео надзор во секоја просторија, а мониторингот беше поставен во 
дежурната служба.

Во Полициската станица нема просторија за задржување на малолетни лица, 
а од разговорот со сменоводителот утврдивме дека помошна просторија (кујна) се 
користи за таа намена.

Санитарен јазол

Во состав на објектот за задржување на лицата лишени од слобода нема посебен 
санитарен јазол за задржаните лица, поточно се користи истиот како и за останатите 
службени лица.

На приземјето се наоѓа и тоалет за службените лица, којшто истовремено 
се користи и од страна на задржаните лица. Заради превенција од евентуално 
самоповредување извадени се огледалата од истиот. 

2.11.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

На видно место во ходникот на Полициската станица е поставен постер на кој 
се истакнати правата на повиканите, приведените и задржаните лица на седум 
јазици, како и Кодексот на полициската етика. Поуки за правата имаше поставено и 
во работната просторија на сменоводителот, како и ходникот пред просториите за 
задржување и во самите простории

Тимот на НПМ, од страна на сменоводителот беше запознаен дека приведените 
и лицата лишени од слобода во полициската станица, исто така и усно 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, што 
соодветно се забележува и во соодветните писмени обрасци.

Во разговор со службените лица во Полицисктата станица, тимот 
на НПМ беше информирани дека има посебен буџет од 1.000,00 денари 
наменет за храна на задржаните лица.

На влезот на Полициската станица е поставено сандаче на Секторот за внатрешни 
работи каде што граѓаните може да поднесат претставка за постапувањето на 
полициските службеници при извршувањето на полициските овластувања.
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2.11.3. 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. Податоците во 
евиденциите редовно се евидентираат, сите рубрики се пополнети, а при поправка 
на грешно внесените податоци, не се користи коректурен лак.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на 
средства за присилба, според податоците наведени во оваа книга за евиденција, 
најчести средства за присилба со кои се користат полициските службеници во ПС 
Радовиш се полуга и лисици.

НПМ тимот, при увидот во документацијата во Полициската станица, исто 
така изврши увид и во, по случаен избор избрани, папки/досиеја на лица кои биле 
задржани во Полициската станица. Од извршениот увид се констатира дека папките 
се водат уредно и ги содржат сите документи и податоци. Исто така, од досиејата 
на задржаните лица видливо е дека во случај на потреба од адвокат или лекарска 
помош, навремено се повикуваат, а видливо е и дека се внимава на тоа претресот 
на лицата да се врши исклучиво од страна на полициски службеник од истиот пол.

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 Радовиш. 

До подготовка на извештајот од Министерството за внатрешни работи не беше 
добиен повратен одговор, додека од командирот на ПС Радовиш беше добиен 
одговор дека се преземени мерки по доставениот Посебен извештај и дека истиот е 
испратен до ОЗР Струмица, поради тоа во продолжение е даден преглед на дадени 
препораки до надлежните установи.
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Табела бр.21

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Тимот на НПМ препорачува вработување 
на службеници за прифат/сменоводители во 
Полициска станица Радовиш;

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

Да се адаптира засебен влез во Полициската 
станица којшто ќе се користи за спровод на 
приведени лица;

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

Итно приспособување на посебни 
простории коишто ќе се користат исклучиво 
за разговори, а коишто истовремено ќе 
бидат опремени и со соодветен видео-
надзор;

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

Итно да се приспособат простории за 
разговор со деца коишто би биле соодветни 
на нивната возраст и нивните потреби;

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

Просториите за задржување итно да се 
адаптираат и реновираат на начин на којшто 
би ги задоволиле предвидените минимум 
стандарди за индивидуално сместување на 
лица.

Од Министерството за внатрешни 
работи не беше добиен одговор по 
однос на оваа препорака.
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Радовиш

Препораки Одговор по препорака

Тимот на НПМ препорачува вработување 
на службеници за прифат/сменоводители во 
Полициска станица Радовиш;

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Да се адаптира засебен влез во Полициската 
станица којшто ќе се користи за спровод на 
приведени лица;

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Приспособување на посебни простории што ќе 
се користат исклучиво за разговори, а коишто 
истовремено ќе бидат опремени и со соодветен 
видео- надзор;

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Итно да се приспособат простории за разговор 
со деца коишто би биле соодветни на нивната 
возраст и нивните потреби;

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Просториите за задржување итно да се 
адаптираат и реновираат на начин на којшто би ги 
задоволиле предвидените минимум стандарди за 
индивидуално сместување на лица;

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Итно да се подобрат условите во просториите за 
задржување и да се обезбедат основни хигиенски 
услови за престој (да се отстранат несаканите 
предмети, да се обезбедат чисти душеци и 
постелнина).

Од ПС не беше добиен одговор 
по однос на оваа препорака.

Табела бр.22
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На 13.11.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Демир 
Хисар. Ова е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот 
превентивен механизам.

Општина Демир Хисар се наоѓа во југозападниот дел на Република Северна 
Македонија, или северозападно од Пелагониската низина со 9.497 жители и 
територија од 480,13 кm2.

Полициската станица од општа надлежност Демир Хисар се наоѓа во градот 
Демир Хисар и е сместена во зграда од цврста градба, на два ката. Во горниот дел се 
сместени канцелариите на униформираните полицајци и инспектори, канцеларијата 
на командирот, заменик-командирот, и на сменоводителот, а во долниот дел се 
наоѓа просторијата за задржување и канцелариите за управно-правни работи. 
Архитектурата на објектот е од поново време и со одредени доградби одговара на 
функцијата.

На влезот на Полициската станица се уште не е поставена пристапна 
рампа за лица со посебни потреби, со што е отежнат пристапот на овие 
лица до Полициската станица. 

Од извршените разговори со заменик-командирот и со полициските службеници, 
НПМ тимот констатира дека полицајците често посетуваат обука и тренинг за 
постапување со приведени и задржани лица и за семејно насилство од СВР Битола.

2.12 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ ДЕМИР ХИСАР
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2.12.1. Материјални услови

НПМ тимот утврди дека во ПС Демир Хисар нема посебна просторија за 
спроведување разговор со лицата лишени од слобода, па така разговорите 
со лицата лишени од слобода се водат во просторија на сменоводителот.

Законот за правда за децата предвидува дека разговор со дете се води во 
посебни простории соодветни за разговор со дете, но Полициската станица не 
располага ниту со вакви простории.

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

Простории за задржување

Во состав на Полициската станица Демир Хисар има само една реновирана 
просторија за индивидуално задржување, со еден кревет. Просторијата за 
задржување ги задоволува стандардите за сместување на задржани лица од аспект 
на големина, просторијата е со површина од 7.70 m2.

Просторијата за задржување на лица е реновирана одамна. Таа 
е употреблива, но се уште не е целосно завршена, во смисла нема 
инсталирано систем (интерфон) за комуникација на задржаното лице со 
сменоводителот, па комуникацијата се остварува со посета на полициски 
службеник и разговор на интервал од половина час, или на повик 
(извикување или тропање) на задржаното лице. Но, во просториите за 
задржување не е поставен систем за видео-надзор.

Просторијата за задржување ги задоволува стандардите кои се однесуваат на 
дневната и дополнителната-вештачката светлина, во истата има прозорец преку кој 
лицата имаат пристап до дневна светлина. Во состав на просторијата нема поставено 
посебен издувен вентилатор за прочистување на воздухот и вентилацијата се 
спроведува природно преку мал отвор во горниот дел на вратата. Во просторијата за 
задржување, се уште нема инсталирано централен систем за греење и разладување.

Во просторијата за задржување немаше истакнати поуки за правата на 
задржаното лице.

Пристапот до просторијата за задржување е исклучиво по скали, поточно не 
се исполнети стандардите за пристап на лица со посебни потреби, а воедно, во ПС 
Демир Хисар нема засебен заден влез до овие простории низ кои би се спроведувале 
приведените и задржаните лица.

Полициската станица Демир Хисар нема посебна просторија за задржување на 
деца, различна од просториите за задржување на полнолетни лица, и покрај тоа што 
е изрично предвидено во Законот за правда за децата.
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Санитарен јазол

Во склоп на Полициската станица Демир Хисар има засебни тоалети за задржаните 
лица и за вработените службени лица. Во делот каде што се наоѓаат просториите 
за задржување, има посебен тоалет кој се користи исклучиво од задржаните лица. 

По извршениот увид во тоалетот, од страна на НПМ не беа забележани предмети 
кои би можеле да служат за самоповредување на задржаните лица, меѓутоа хигиената 
беше на ниво.

2.12.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

Во Полициската станица на повеќе места се истакнати постери со правата на 
повиканите, лицата лишени од слобода и задржаните лица, како и на лицата жртви 
на кривични дела, на повеќе јазици.

Имено, согласно добиените информации лицата лишени од слобода секогаш се 
информираат за своите права при самото приведување во полициската станица. За 
правото да се советуваат со бранител се известуваат сите задржани лица, но многу 
ретко задржаното лице бара бранител од регистерот кој им се дава на располагање, 
од причина што лицето веќе има свој бранител.

На лице лишено од слобода му се гарантира и правото на храна, а стандардните 
оперативни процедури на МВР на задржаното лице му утврдуваат еден оброк во 
периодот на задржување (доколку е задржано повеќе од 6 часа).

Во Полициската станица нема инспектор кој ќе работи исклучиво со деца. 
Проблематиката за малолетничката делинквенција ја презема/покрива инспекторката 
задолжена за крим полиција, на која и е додадена и оваа материја.

НПМ тимот изврши увид и во просторијата на сменоводителот и утврди дека 
истата е уредна и соодветно опремена. Од увидот во просторијата на сменоводителот 
беше утврдено дека во неа се истакнати правата на граѓаните, што дава можност 
повиканите, приведените или задржаните лица да бидат информирани и запознаени 
со нивните права. Исто така, во просторијата на сменоводителот има и повеќе 
примероци во пластифицирана форма, на кои се истакнати правата на лицата 
лишени од слобода.
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2.12.3. 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.

При увидот во Евиденцијата за претставки од граѓани против полициски 
службеници, НПМ констатира дека во истата заведени се малку настани. Најчести 
причини за поднесување на претставки од страна на граѓаните се непрофесионалното 
постапување и непреземање мерки од страна на полициските службеници. 

Исто така, како што е тоа пракса и во останатите полициски станици од општа 
надлежност, недостасуваат информации во рубриките за преземените мерки 
против полицискиот службеник на кого се однесува претставката, од причина што 
полициската станица никогаш не добива повратна информација од Секторот за 
внатрешни работи во врска со текот и исходот на постапката. Тоа што треба да се 
истакне е дека во сите претставки има и записник за поднесена претставка.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на средства 
за присилба, се констатира дека книгата се води јасно и уредно, пополнети се сите 
рубрики. Најчести средства за присилба со кои се користат полициските службеници 
во ПС Демир Хисар се полуга и лисици, во ниту еден од случаите не настанала 
последица од употребеното средство за присилба и сите случаи се оценети како 
оправдани од страна на командирот на Полициската станица.

НПМ тимот, при увидот во книгите за евиденција во ПС Демир Хисар, исто така 
изврши увид и во папки/досиеја на лица кои биле приведени, лишени од слобода или 
задржани во полициската станица. Од извршениот увид се констатира дека папките 
се беспрекорно уредно водени, ги содржат сите потребни документи, информациите 
во документите соодветствуваат со информациите во книгите за евиденција.

2.12.4. 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 Демир Хисар. 

Во оваа смисла, ова се дел од доставените препораки и одговорите на 
Министерството за внатрешни работи и од командирот на ПС Демир Хисар.
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Табела бр.23

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Навремена имплементација на 
Акцискиот план за реконструкција 
на полициски станици во кој е 
вклучена и ПС Демир Хисар и 
адаптирање на просторијата за 
задржување согласно стандардите на 
Комитетот за заштита од тортура;

Од Одделот за општи и заеднички работи 
доставено е известување дека Акцискиот 
план за реконструкција по приоритет со 
санација и реконструкција на просториите 
за задржување ќе отпочне со реализација со 
завршување на постапката за јавна набавка 
на услуги за тековно одржување на објекти 
во МВР, со избор на фирма и склучување на 
рамковната спогодба со истата. 

Да се обезбедат средства за посебни 
простории за разговор и задржување 
на деца во рамки на Полициската 
станица Демир Хисар;

Барање за опремување на посебна 
просторија за задржување на деца и 
изградба на пристапна рампа за лицата со 
посебни потреби.

Преглед 
на дадени препораки до ПС Демир Хисар

Препораки Одговор по препорака

Полициската станица да преземе мерки 
за овластување на друго лице кое ќе 
врши прифат на лица во отсуство на 
сменоводителот;

Од страна на ПС за ОН Демир Хисар 
до СВР Битола доставено е барање за 
пополнување на упразнетите работни 
места-сменоводител.

Во просторијата за задржување на лицата 
да се инсталира систем на повикување 
и видео надзор, со што задржаните 
лица ќе можат навремено да ги известат 
полициските службеници за своите 
потреби;

Барање за инсталирање на систем 
за видео- надзор во просторијата за 
задржување

Табела бр.24
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Демир Хисар

Препораки Одговор по препорака

Да се побара од Адвокатската комора да 
достави ажурирана листа на адвокати 
преку кои задржаните лица ќе можат 
да го остварат своето право на правна 
помош. Полициската станица да ја 
известува Адвокатската комора за 
ситуациите кога адвокати, од листата на 
дежурни адвокати, повикани во период 
од 20:00 часот до 08:00 часот наутро, 
одбиваат да се јават и да пружат правна 
помош на задржаните лица;

Испратено е барање до Адвокатската 
комора за доставување на ажурирана 
листа на адвокати преку кои 
задржаните лица ќе можат да го 
остварат своето право на правна 
помош.

Присторијата за задржување да не се 
користи за задржување на деца.

Опремување на посебна просторија за 
задржување на деца.
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На 13.11.2019 година, Националниот превентивен механизам спроведе редовна 
ненајавена посета на Полициската станица од општа надлежност Крушево. 
Ова е втора посета на Полициската станица од тимот на Националниот превентивен 
механизам.

Полициската станица Крушево е полициска станица од општа надлежност 
при Секторот за внатрешни работи - Битола (СВР Битола). Месната надлежност 
за вршење на полициски работи го опфаќа подрачјето само на Општина Крушево. 
Вкупниот број на население на ова подрачје изнесува околу 9.684 жители (согласно 
пописот на население во 2002 година, а се претпоставува дека актуелната бројка е 
помала).

Полициската станица од општа надлежност Крушево е сместена во две 
згради. Просторот во двете згради го дели со други служби и одделенија на 
други министерства, Надворешната канцеларија за криминалистички работи и 
Противпожарната служба. Во постарата зграда којашто е изградена 1902 година се 
наоѓаат управните служби. Ниту една од двете згради на Полициската станица нема 
лесна пристапност до инфраструктурата на населеното место.

На влезот на објектот кој е составен дел од Полициската станица нема 
изградено пристапна рампа, со што е оневозможен пристап до службените 
простории на лицата со одредена физичка попреченост.

Од разговорот со командирот на Полициската станица беше добиена 
информација дека вработените службеници посетуваат 4 до 5 обуки годишно, 

2.13 ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ КРУШЕВО



108

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

вклучително и на теми како борба против семејно насилство. Поискусните службени 
лица и сменоводителите држат обуки како ментори.

2.13.1. Материјални услови

2.13.2. Остварување на правата на 
задржаните лица

Со Решението за определување на полициски станици за задржување 
на лица, донесено од МВР во 2018 година, ПС Крушево не е определена 
како полициска станица за задржување лица. Лицата кои треба да се 
задржат најчесто се упатуваат во ПС Прилеп или во ретки случаи и во ПС 
Демир Хисар. 

ПС Крушево воопшто не располага со простории за задржување на лица. Исто 
така, не располага ниту со простории за претрес и разговор со лица. Разговорите 
со приведените лица се водат во канцеларијата на сменоводителот или поретко во 
канцеларијата на НККР, но сменоводителот е секогаш присутен.

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

На самиот влез на Полициската станица, но и во канцеларијата на сменоводите-
лот, на видно место е поставен постер на кој се истакнати правата на повиканите, 
приведените и задржаните лица на седум јазици, а на видно место во ходникот во 
Полициската станица е поставен и Кодексот на полициската етика. На влезот од 
Полициската станица поставено е и сандаче за упатување на претставки и поплаки 
од граѓани до Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди.

Тимот на Националниот превентивен механизам беше известен од страна 
на командирот и сменоводителот во Полициската станица, дека сите приведени, 
односно лица лишени од слобода, 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.

Доколку во Полициската станица има дете кое е осомничено за вршење на 
кривично дело, секогаш се повикува претставник од Центарот за социјални работи 
и родителот на детето. Доколку има потреба да се изврши спровод на детето до 
друга полициска станица, тоа секогаш се прави во необележаното возило со марка 
Fiat Linea.

Полициската станица не располага ниту со соодвоен буџет за храна на 
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2.13.3. 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. Податоците во 
евиденциите редовно се евидентираат, сите рубрики се пополнети, а при поправка 
на погрешно внесените податоци, не се користи коректурен лак.

Од увидот што НПМ тимот го изврши во Евиденцијата за употреба на 
средства за присилба - Според податоците наведени во оваа книга за евиденција, 
најчести средства за присилба со кои се користат полициските службеници во ПС 
Крушево се лисици, а сите досега употребени средства за присилба се оценети за 
оправдани.

НПМ тимот, при увидот во документацијата во полициската станица, исто 
така изврши увид и во, по случаен избор избрани, папки/досиеја на лица кои биле 
задржани во Полициската станица. Од извршениот увид се констатира дека папките 
се водат уредно и ги содржат сите документи и податоци. Исто така, од досиејата 
на задржаните лица видливо е дека во случај на потреба од адвокат или лекарска 
помош, навремено се повикуваат, а видливо е и дека се внимава на тоа претресот на 
лицата да се врши исклучиво од страна на полициски службеник од ист пол.

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 Крушево. 

До подготовка на извештајот, од Министерството за внатрешни работи и од 
командирот на ПС Крушево не беа добиени повратни одговори, поради тоа во 
продолжение е даден преглед на дадени препораки до надлежните установи.

задржани лица, но доколку е потребно, службените лица собираат пари за 
да му се купи храна на приведеното, односно лицето лишено од слобода.
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Табела бр.25

Преглед 
на дадени препораки до Министерство за внатрешни работи

Препораки Одговор по препорака

Тимот на НПМ препорачува итно 
вработување на службеници за прифат/
сменоводители во Полициска станица 
Крушево;

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

Да се изгради пристапна рампа до 
Полициската станица за лицата со 
попреченост да имаат непречен пристап до 
истата;

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

Да се обезбеди соодветно возило со коешто 
транспортот на приведените, односно 
лицата лишени од слобода и задржаните 
лица секогаш ќе се врши на хуман, безбеден 
и сигурен начин;

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

Итно да се приспособат посебни простории 
коишто ќе се користат исклучиво за 
разговори, а коишто истовремено ќе бидат 
опремени и со соодветен видео надзор, како 
и простории за разговор со деца коишто 
би биле соодветни на нивната возраст и 
нивните потреби;

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

Преглед 
на дадени препораки до ПС Крушево

Препораки Одговор по препорака

Тимот на НПМ препорачува итно 
вработување на службеници за 
прифат/сменоводители во Полициска 
станица Крушево;

ПС Крушево нема надлежност и можност 
да ги отстрани, односно за отстранување 
на ова забелешка исклучиво е надлежно 
МВР на Р.С.М, а за истата препорака е 
запознато МВР преку СВР Битола и од тие 
причини затекнатата состојба останува 
непроменета.

Табела бр.26
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Преглед 
на дадени препораки до ПС Крушево

Препораки Одговор по препорака

Да се изгради пристапна рампа до 
Полициската станица за лицата со 
попреченост да имаат непречен 
пристап до истата;

ПС Крушево нема надлежност и можност 
да ги отстрани, односно за отстранување 
на ова забелешка исклучиво е надлежно 
МВР на Р.С.М, а за истата препорака е 
запознато МВР преку СВР Битола и од тие 
причини затекнатата состојба останува 
непроменета.

Да се обезбеди соодветно возило со 
коешто транспортот на приведените, 
односно лицата лишени од слобода и 
задржаните лица секогаш ќе се врши 
на хуман, безбеден и сигурен начин;

ПС Крушево нема надлежност и можност 
да ги отстрани, односно за отстранување 
на ова забелешка исклучиво е надлежно 
МВР на Р.С.М, а за истата препорака е 
запознато МВР преку СВР Битола и од тие 
причини затекнатата состојба останува 
непроменета.

Итно да се приспособат посебни 
простории коишто ќе се користат 
исклучиво за разговори, а коишто 
истовремено ќе бидат опремени и 
со соодветен видео надзор, како 
и простории за разговор со деца 
коишто би биле соодветни на нивната 
возраст и нивните потреби;

ПС Крушево нема надлежност и можност 
да ги отстрани, односно за отстранување 
на ова забелешка исклучиво е надлежно 
МВР на Р.С.М, а за истата препорака е 
запознато МВР преку СВР Битола и од тие 
причини затекнатата состојба останува 
непроменета.

Да се обезбеди листа со адвокати од 
страна на Адвокатската комора.

Обезбедена е листа на адвокати од страна 
на Адвокатската комора.
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1. За секое задржување на лице во Полициската станица соодветно 
да се следат „Стандардните оперативни процедури за постапување 
со лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење 
(приведени, лишени од слобода и задржани лица)“, при што 
Лицата веднаш ќе бидат запознаени со причините за нивното 
задржување, ќе бидат поучени за нивните права, особено за 
правото да известат трето лице за нивното задржување, правото 
на бранител, како и правото на лекарска помош. Службените лица 
се должни, исто така, да ги преземат сите неопходни превентивни 
мерки за заштита на лицата од (само)повредување, а исто така 
се должни и соодветно да ги нотираат сите повреди, поплаки 
или други изјави на лицата што би упатувале на евентуално 
несоодветно постапување спрема нив; 

2. Приспособување на посебни простории за распит и разговор со 
приведени и лица лишени од слобода коишто ќе бидат опремени 
со видео надзор што ќе придонесе за намалување на ризикот од 
можно несоодветно постапување (мачење, закани, заплашувања) 
за време на испитувањата, односно разговорите со повиканите, 
приведените, лицата лишени од слобода или задржани, како и 
од неосновани обвинувања за наводно такво постапување на 
службените лица;

3. При изградба на нови простории за задржување да се земе предвид 
и изведба на соодветен пристап за лица со посебни потреби, како 
и изведба на заден влез за спровод на лицата лишени од слобода;

4. Да постојат посебни тоалети за службените лица и за лицата 
лишени од слобода кои ќе бидат уредени согласно безбедносните 
принципи и истите да бидат лоцирани во близина на просториите 
за задржување;

5. Да се подобри хигиената во просториите за задржување, а 
старешините во Полициските станици да воведат систем на 
редовна контрола врз хигиената и опремата во просториите за 
задржување, во согласност со Стандардните оперативни процедри; 

6. Да се преземат мерки за приспособување и опремување на 
простории за разговор и задржување на деца, во согласност со 
Законот за правда за децата;

7. Да се приспособи посебна просторија за разгвовор со деца, во 
согласност со Законот за правда за децата;

8. Да се преземат итни мерки заради отстранување на техничките 
неисправности во систем за повикување и видео-надзор;

9. Возниот парк на Полициските станици да се зголеми со 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ ПОЛИЦИСКИ 
СТАНИЦИ ВО 2019 ГОДИНА 
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дополнителен број на возила согласно потребите, а заради 
непречено и навремено извршување на полициските работи;

10. Креветите во просториите за задржување да се опремат со 
неопходните средства за одмор и преноќување – соодветен душек, 
чисти ќебиња и перници;

11. Во случаите кога во Полициската станица се спроведуваат 
приведени, односно лица лишени од слобода чијшто број го 
надминува капацитетот на Полициската станица за задржување 
на лица, нивното задржување да биде краткотрајно (не повеќе 
од 4 часа), а во случаите кога има потреба од подолготрајно 
задржување, лицата да се спроведат во најблиските Полициски 
станици коишто ги исполнуваат условите за задржување на лица;

12. Зголемување на бројот на сменоводители/службеници за прифат 
во Полициската станица и задолжителна обука на овие службени 
лица во делот на практичната имплементација на „Стандардните 
оперативни процедури за постапување со лица на кои им е 
ограничено правото на слобода на движење (приведени, лишени 
од слобода и задржани лица)“;

13. Да се издаваат потврди за привремено одземени предмети од 
задржаното лице и издавање на потврди за враќање на истите;

14. Тимот на НПМ препорачува полициските службеници од сите 
нивоа на командување и работење во полициските станици да се 
запознаат со надлежностите и мандатот на НПМ;

15. Да се обезбеди соодветно возило со коешто транспортот на 
приведените, односно лицата лишени од слобода и задржаните 
лица секогаш ќе се врши на хуман, безбеден и сигурен начин;

16. Поголема ажурност и уредност во поглед на внесувањето 
на податоците во пишаната евиденција и документација во 
полициската станица;

17. Да се побара од Адвокатската комора да достави ажурирана листа 
на адвокати преку кои задржаните лица ќе можат да го остварат 
своето право на правна помош. Полициската станица да ја 
известува Адвокатската комора за ситуациите, кога адвокати, од 
листата на дежурни адвокати повикани во период од 20:00 часот 
до 08:00 часот наутро, одбиваат да се јават и да пружат правна 
помош на задржаните лица.
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Во текот на 2019 година беа извршени посети во Казнено поправниот дом 
Штип, Отвореното одделение на Затвор Куманово во Крива Паланка, Затвор Прилеп, 
Арестантското оддделение при Клинички центар Скопје, Затворот Охрид, како и 
Воспитно поправниот дом Тетово, којшто е сместен во Затворот Охрид. 

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. Притоа, посетите се извршени во соработка со 
надворешни соработници и стручни лица од повеќе области. 

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.

ПОСЕТА НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИ УСТАНОВИ И 
КОНСТАТИРАНИ СОСТОЈБИ

3



116

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Посетата на Казнено поправниот дом Штип беше спроведена на 12 септември 
2019 година, во соработка со надворешни соработници и тоа: форензичар од 
Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, 
социјален работник од Здружението на социјални работници на град Скопје, и 
претставник од Здружението на млади правници.

3.1 КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ШТИП

3.1.1. Општи податоци 

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата 
и видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица, КПД Штип е 
казнено-поправна установа од затворен вид во која има висок степен на физичко и 
материјално обезбедување, а согласно „Решението 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, во 
казнено-поправниот дом се сместуваат следниве категории на лица:

• машки лица - повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор 
над 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува над 6 месеци, од подрачјето на основните судови: Берово, Виница, 
Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип;

• машки лица - примарни, осудени со правосилна пресуда на казна затвор 
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3.1.2. Материјални услови 
За време на посетата, тимот на НПМ изврши увид во сите одделенија каде што 

се сместени осудените лица, како и во другите простории/делови што се во состав 
на Казнено-поправниот дом. Па така, беше извршен увид во: приемно одделение; 
полуотворено одделение; затворено одделение; просториите за изолација/самици; 
кујна, пекара и трпезарија; бања, котлара и пералницата; просторијата за преглед 
- амбуланта; магацин за чување храна и во магацининот за алатки и материјали; 
детското катче; кантина, како и во теретаната и работилниците.

Во просториите каде што се сместени осудените лица има кревет за секое лице, 
но самите осудени лица истакнаа дека после издржувањето на дисциплинската 
казна самица најчесто без нивно знаење се прераспоредени во друга просторија, 
затоа што во меѓувреме во просторијата каде што биле сместени пред упатување во 
самица се сместува друго (најчесто новопримено) осудено лице.

При сместување на осудените лица во просториите не се испочитувани 
целосно одредбите од Законот за извршување на санкциите каде што е 
предвидено дека за секое осудено лице просечно треба да се обезбеди 
најмалку 9 m3/4 m2 простор, па така во затвореното одделение во простории 
од по 10m2 се сместуваат и по 4 осудени лица1.  

над 3 години, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува над 3 години, од подрачјето на основните судови: Берово, Виница, 
Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип;

КПУ-КПД Штип официјално има сместувачки капацитет за 210 осудени лица, а 
за време на посетата во Установата беа сместени вкупно 201 осудено лице. 

Ваквата фактичка состојба укажува на фактот дека сместувачките капацитети 
се скоро исполнети, а дека реалниот сместувачки капацитет е помал од официјално 
наведениот, говори тоа што дел од осудените лица истакнаа дека после издржувањето 
на дисциплинската казна самица најчесто без нивно знаење се прераспоредени во 
друга просторија, затоа што во меѓувреме во просторијата каде што биле сместени 
пред упатување во самица се сместуваат други (новопримени) осудени лице. Во 
прилог на ова говори и фактот дека дел од просториите првично наменети за 
издржување самица се пренаменети во простории за сместување.

Актуелниот број на вработени не ги задоволува потребите за 
непречено и ефикасно остварување на функцијата што би требало да ја 
остварува установа од ваков вид, а во оваа смисла и директорот истакна 
дека се има обратено до Управата за извршување на санкции со барање за 
дополнителни вработувања и унапредувања на службените лица.

1 Чл.157 ст.1 од Законот за извршување на санкциите (Закон за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 
220/2019)
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Просториите во зависност од тоа во кое крило се наоѓаат се различно 
опремени, што упатува на заклучокот истакнат и од самите осудени лица 
за нееднаков третман и поделба на привилегирани и дискриминирани. 

Имено, дел од осудените лица со коишто беа извршени разговори истакнаа 
дека најчесто при третманот од страна на службените лица и сместувањето во 
просториите се поаѓа од националната, односно етничката припадност на осуденото 
лице, како и од социјалниот/имотниот статус. Па така, како пример беше 
посочено второто крило, каде што повеќе од 90% беа сместени осудени 
лица од ромска националност и каде што инвентарот се состои од стари 
масички, столчиња и кревети, искршени прозори и само една стара справа 
за вежбање.

Температурата и влажноста во просториите генерално се во рамки на 
прифатливите граници. За хигиената во просториите се грижат самите осудени 
лица, поради што и нивото на хигиена е различно во секоја од просториите. 

Во дел од тоалетите за осудените лица беше нотирано ниското ниво на 
хигиена, оштетени санитарии, нефункционални тушеви, како и искршени 
огледала што би можеле да се искористат и како предмети за повредување/ 
самоповредување.

За осудените лица има 3 шеталишта, кои осудените лица самите ги средуваат 
и оплеменуваат. На шеталиштето наменето за осудените лица во приемното 
одделение и за оние кои се на издржување дисциплинска казна – самица, 
нема поставено средства за одмор (клупи и сл.) ниту, пак, има покриен дел 
со што би се овозможила непречена прошетка на лицата на отворено, без 
разлика на временските услови. 

Во трпезаријата има голем број на маси и  столчиња коишто се прицврстени за 
подот, а освен за јадење, оваа просторија се користи и за посета на осудените лица 
кои се сместени во затвореното одделение.

Во кругот на Установата има и посебно опремена теретана наменета за осудените 
лица. Осудените лица за намерата да вежбаат во истата се пријавуваат кај едно од 
осудените лица кое ги заведува и изготвува посебен распоред за вежбање. Казнено-
поправниот дом, исто така располага и со просторија опремена со средства и алатки 
за обработка на дрво, за шиење и потстрижување на осудените лица, а постои и 
посебна просторија со компјутери каде што им се држи настава на осудените лица 
за работа со компјутери.

Детското катче, што е новина во Затворот, е, исто така позитивен 
пример што треба да го следат и другите казнено-поправни установи. Оваа 
просторија се користи за посети на осудените лица од страна на нивните малолетни 
деца секој петок, со претходна најава. Просторијата е добро опремна како игротека 
за деца, а има и прожектор што се користи за различни обуки. 

Медицинската ординација во Установата се состои од соба за прегледи, соба за 
давање на терапија, аптека и две соби за хоспитализација. Од увидот во ординацијата 
евидентно беше дека апаратурата е на задоволително ниво, односно медицинската 
ординација располага со стетоскоп, апарат за притисок, отоскоп, топломер итн. 
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Дефибрилатор има, но истиот не може да се употребува, од причина што 
медицинскиот персонал нема едукација за ваков тип на апаратура. Во 
ординацијата недостига ЕКГ портабл, маска со кислород итн. Исто така, 
установата располага и со добро опремена стоматолошка ординација во 
која ја има основната апаратура, но истатата не се употребува бидејќи 
нема стоматолог.

3.1.3. Здравствена заштита
Здравствената заштита на осудените лица во КПД Штип се обезбедува од еден 

лекар по општа пракса, еден медицински техничар и еден стоматолошки техничар, 
сите вработени во Здравствениот дом Штип. 

Осудените лица за потребата од лекарски преглед се пријавуваат кај командирот 
на смена или кај кој било од претставниците од Секторот за обезбедување и најчесто 
прегледот се реализира следниот ден. Доколку се јави потреба од дополнителни 
специјалистички прегледи кои се вршат во болницата во Штип, а осудените лица 
се пренесуваат до болница со службено возило, со придружба на лице од секторот 
за обезбедување. Во оваа смисла беа добиени и информации дека поради 
недостиг на службени возила за транспорт, како и недоволен број на лица 
во Секторот за обезбедување, установата често се соочува со проблеми 
при спроведување на осудените лица на специјалистички прегледи. 

Во однос на начинот на делење на терапиите, беше констатирано дека во 
текот на работните денови, уште во утринските часови се врши распределба на 
таблетарната терапија, поединечно на секое осудено лице, независно од тоа дали 
станува збор за акутно или хронично заболување. Терапијата се дели од страна на 
медицинскиот техничар, а истата е претходно пропишана од страна на лекарот. За 
време на викендите и празниците, терапијата се припрема и им се распределува на 
осудениците последниот работен ден. Метадонската терапија за осудените лица се 
чува во посебно затворено ормарче, до кое пристап има само лекарот и медицинскиот 
техничар. Оваа терапија се зема еднаш неделно од Метадонскиот центар во Штип и 
истата им се дели на лицата секојдневно, во присуство на медицинскиот техничар. 
Инсулинска терапија се зема еднаш месечно и истата се чува соодветно, согласно 
пропишаните стандарди. 

Осудените лица кои имаат психијатриска дијагноза, или кои се лекуваат 
од болести на зависност (дрога, алкохол и сл.), и покрај неопходноста, 
немаат можност за контакт со стручно лице, од причина што во установата 
не доаѓа психијатар. 

За време на посетата, од осудените лица беа добиени информации  
во однос на површноста при прегледувањето и неовозможувањето да 
се испратат на дополнителни специјалистички прегледи за контрола на 
нивните хронични заболувања. 
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3.1.4. Употреба на средства за присилба

Во кругот на установата, кога се меѓу осудените лица, службените лица не се 
шетаат со личното вооружување, туку само со радио врски. Од страна на службените 
лица беше истакнато дека имаат поминато обуки за употребата на средства за 
присилба, како и тоа дека се носат на „гаѓање“, односно стрелање со огнено оружје. 

Од извршениот увид во документацијата што се води за употребените средства 
за присилба беше констатирано дека во текот на 2019 година се употребени само 
средства за врзување-лисици за раце и тоа во 6-шест случаи. Во сите случаи 
средства за врзување се употребени заради спречување на самповредување на 
осудени лица. За сите заведени случаи на употребени средства за присилба во 
2019 год. се изготвени извештаи коишто се проследени до непосредниот старешина 
и директорот, а од нивна страна употребата на средства за присилба е оценета 
како оправдана. Исто така, во случаите кога се употребени средства за присилба, 
Казнено-поправната установа доставува и известување до Управата за извршување 
на санкции. 

Службените лица истакнаа дека врзувањето не се применува спрема болни, 
стари, изнемоштени, инвалиди и бремени жени. 

За време на спроводите беше констатирано дека врзувањето на лица 
се врши скоро секогаш „по дифолт“, како мерка на безбедност којашто е 
наведена и во налогот за службен спровод и обезбедување, поради што 
е и упатена препорака средствата за врзување за време на спроводите 
да не се користат рутински во сите случаи, туку да се користат исклучиво 
врз основа на претходно извршена индивидуална проценка за ризик и 
потребата од употреба на средства за врзување-лисици. 

Во текот на 2018 година, исто така, биле употребени средства за присилба во 
6-шест случаи, од кои во 4 случаи било извршено издвојување на осудени лица, 
додека во 2 случаи биле употребени средства за врзување – лисици. Од извршениот 
увид во евиденцијата за употребените средства за присилба беше констирано дека 
само во 1-еден од случаите средството за употреба на присилба било оценето како 
неоправдано. Се работи за употреба на средства за врзување – лисици врз едно од 
осудените лица што е на издржување казна затвор во Установата. При извршените 
разговори со службените лица од Установата, тимот на НПМ беше информиран 
дека заради намалување на ризикот од евентуални репресалии врз лицето спрема 
кое биле употребени средствата за присилба, при распределување на работните 
задачи на припадниците на Затворска полиција, се води сметка контактите меѓу 
службеното лице и конктретното осудено лице да се сведат на минимум, а исто така 
тимот на НПМ беше информиран дека за конкретниот настан инспектори од МВР, 
после испитување на случајот, повеле и соодветна судска постапка. 
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3.1.5. Систем на поплаки

За време на посетата беше констатирано дека во Установата има посебни 
обрасци за поднесување барања за остварување на право, правен интерес или 
поднесување на поплака, како и за поднесување на приговор на известувањето 
по поднесеното барање за остварување на право, правен интерес или поднесена 
поплака. Во самите обрасци е објаснета и процедурата за начинот на поднесување и 
одлучување. Вакви обрасци беа поставени на огласните табли во секое од посебните 
одделенија во Затворот. 

Сепак од разговорот со осудените лица беше констатирано дека истите се 
поставени краток временски период пред посетата од страна на тимот на НПМ, а 
дел од осудените лица воопшто не беа ни запознаени со нивната содржина. 

За лицата коишто се неписмени, службените лица истакнаа дека во Установата 
има правник којшто им помага доколку сакаат да поднесат вакво или некое друго 
барање за остварување на право, правен интерес или за да поднесат поплака. Од 
разговорот со службените лица, исто така, беше констатирано дека тие се навистина 
новоизработени обрасци и дека се води посебна евиденција за вака поднесените 
барања, односно приговори, но дека до сега нема поднесено ниту едно барање во 
ваква форма. 

Во оваа смисла, беше наведено дека осудените лица постојано имаат право 
да поднесуваат разни видови барања, коишто се заведуваат во посебна книга и 
во зависност од барањето потоа се проследуваат до соодветното службено лице 
коешто треба да одговори или да оствари средба со осуденото лице што го поднело 
барањето. При извршениот увид и во оваа евиденција, беше констатира дека во 
истата се заведува подносителот на барањето, до кого е упатено и кога е примено 
од лицето на коешто му е упатено. Покрај ова службените лица истакнаа дека 
директорот на Затворот редовно остварува контакти со осудените лица (вообичаено 
секој четврток е приемен ден на директорот за разговори со осудените лица), како 
и тоа дека врши редовни обиколки како можност осудените лица непосредно да му 
се обратат или пожалат за остварување или (не)почитување на одредено право или 
правен интерес. 

Самиот факт што до денот на посетата од страна на тимот на НПМ 
немаше официјално заведено ниту едно поднесено барање или приговор 
согласно официјалните обрасци, упатува на тоа дека осудените лица не 
се доволно запознаени со нивното право и можноста да поднесат барање 
за остварување на некое нивно право, правен интерес или да поднесат 
претставка. Ова се потврди и од извршените разговори со осудените лица 
коишто истовремено истакнаа дека не се доволно запознаени ниту со 
останатите нивни права што ги имаат додека се на издржување на нивната 
казна затвор, како и тоа дека не се доволно запознаени со квалификацијата 
на дисциплинските престапи (што се смета како полесна, а што како 
потешка дисциплинска повреда).

Во оваа смисла, тимот на НПМ препорачува осудените лица уште при нивниот 
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прием во Установата да бидат запознаени со нивните права и обврски што ги имаат 
како осудени лица додека се на издржување на казната затвор, на начин соодветно 
разбрлив за секое осудено лице посебно, а исто така беше истакната и потребата 
службените лица да преземат активности за дополнително да ги запознаат осудените 
лица со нивната можност да поднесат барање за остварување на право, правен 
интерес или поднесување на поплака (на секое осудено лице да му се предадат 
примероци од обрасците за поднесување на барање, односно приговор, а на оние 
коишто се неписмени да им се објасни на начин лесно разбирлив за нив, како и да 
им се укаже на можноста дека можат да консултираат и службено лице коешто ќе 
им помогне да го состави барањето, односно приговорот).

Во кругот на установата има поставено и сандачиња на Народниот 
правобранител заради поднесување на претставки од страна на осудените лица. 
Пристап до сандачињата имаат само овластени лица од канцеларијата на Народниот 
правобранител.

3.1.6. Постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност и 
изрекување дисциплинска казна

Во однос на водењето на постапката за дисциплинска одговорност, од 
извршените разговори со осудените лица, како и од извршениот увид во 
материјалната документација беше констатирано дека лицата против коишто се 
водела дисциплинска постапката во КПД Штип биле информирани за причините 
поради коишто била поведена постапката, биле лично сослушани и дале своја изјава 
во врска со предметниот настан за којшто се води постапката (во индивидуалните 
предмети се наоѓаат писмени изјави, a во записникот е содржана и изјавата на 
осуденото лице за време на сослушувањето во однос на предметниот настан), им 
било овозможено да предложат свои докази, како и да ги испитуваат доказите 
против нив, а исто така им се предава и примерок од одлуката за дисциплинска 
санкција со поука дека лицето има право да се жали до директорот на Управата 
за извршување на санкции. Тимот на НПМ констатираше дека само едно лице 
има поднесено приговор против одлуката за дисциплинска казна до Управата за 
извршување на санкции, но до денот на посетата немаше добиено повратна одлука.

3.1.7. Ресоцијализација

Стручниот тим во Секторот за ресоцијализација го сочинуваат вкупно 4 лица, 
сите се со завршено високо образование, од кои 1 раководител на сектор, 2 психолози 
и 1 социјален работник. 
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3.1.8. Преглед на упатени препораки

До подготовката на овој Годишен извештај не беа добиени одговори од КПД 
Штип и Управата за извршување на санкции, поради што и во продолжение е даден 
преглед на упатените препораки:

Во третманските активности осудените лица се поделени во групи и 
секој воспитувач е одговорен за по 80 осудени лица. Дополнителен проблем 
во работата кај воспитувачите претставува и ограничениот физички 
простор каде ги извршуваат работните активности. Во една мала канцеларија 
се сместени двајца воспитувачи, па така ограничените просторни услови и влијаат во 
давањето на услугите и интервенциите од страна на стручниот тим-воспитувачите. 
Имено, дел од стручниот тим имаат посетувано и специјализирана обука за работа 
со одредени категории на лица, но постоечката организациска поставеност на 
установата и ограничените човечки и просторни услови претставуваат проблем  
практично да се имплементираат во стручната работа на стручните работници. Од 
страна на вработените во Секторот за ресоцијализација беше истаната соработката 
со центрите за социјална работа, УНДП, граѓанските и културните здруженија во 
градот Штип. 

Воспитувачите, контактот со осудените лица го остваруваат индивидуално, 
најчесто на нивно барање или на барање на осудените лица  со претходно  
доставување на барање кое го доставуваат на пријавницата во установата. 

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, но 
исто така беше констатирано дека нема посебна просторија за остварување на 
правото на посета на осудените лица поради што и посетите на осудените 
лица сместени во полуотворено одделение се остваруваат на отворен 
простор, во летно време, а во зима во трепезаријата. Посетите за осудените 
лица од затворено одделение се остваруваат, исто така, во трпезаријата. 
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Табела бр.27

Преглед 
на дадени препораки до КПУ – КПД Штип

При сместувањето на осудените лица во повеќекреветни простории мора да се 
почитува минимум предвидениот стандард од 4m2 за секое осудено лице;
Замена на дотраените душеци со нови и обезбедување на чиста постелнина за 
секое осудено лице. Осудените лица да бидат снабдени со потребните средства за 
хигиена и чистење и да се направи напор нивото на хигиена во бањата и тоалетите 
да се одржува во пристојна состојба (Препорака упатена и до УИС);
Од тоалетите да се отстранат сите предмети што би можеле да се искористат како 
предмети за повредување/самоповредување, особено оштетените огледала коишто 
треба да се заменат со огледала од некршлив материјал;
При сместувањето и третманот на осудените лица строго да се почитува забраната 
за дискриминација по сите основи предвидени и во чл. 4 од Законот за извршување 
на санкции;
Во сите шеталишта е потребно да се постават средства за одмор (клупи и масички) 
и покриен дел што би им овозможил непречена прошетка на осудените лица на 
отворено и при лоши временски непогоди (Препорака упатена и до УИС);
На осудените лица сместени во приемното одделение мора да им се обезбеди да 
поминуваат најмалку два часа дневно на отворен простор;
Oсудените лица уште при нивниот прием во Установата да бидат запознаени со 
нивните права и обврски што ги имаат како осудени лица додека се на издржување 
на казната затвор, на начин соодветно разбирлив за секое осудено лице посебно, 
Куќниот ред за осудени лица, како и делови од Законот за извршување на 
санкциите да бидат соодветно истакнати во сите одделенија посебно на видно и 
лесно достапно место за сите осудени лица (може да се земе предвид огласната 
табла), а службените лица да преземат активности за дополнително да ги запознаат 
осудените лица со нивната можност да поднесат барање за остварување на право, 
правен интерес или поднесување на поплака (на секое осудено лице да му се 
предадат примероци од обрасците за поднесување на барање, односно приговор, 
а на оние коишто се неписмени да им се објасни на начин лесно разбирлив за нив, 
како и да им се укаже на можноста дека можат да консултираат и службено лице 
коешто ќе им помогне да го состави барањето, односно приговорот);
Употребата на средства за врзување за време на спроводите да не се користи 
рутински во сите случаи, туку да се користат исклучиво врз основа на претходно 
извршена индивидуална проценка за ризик и потребата од употреба на средства за 
врзување-лисици;
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Преглед 
на дадени препораки до КПУ – КПД Штип

Да се изготви листа со издвоен режим на исхрана за лица со хронични заболувања 
за кои е потребен посебен начин на исхрана, којашто ќе биде подготвена во 
директна консултација со лекарот, одговорен за здравствената состојба на 
осудените лица во установата и да се направат напори за почитување на ХАЛАЛ 
стандардите при приготвување на исхраната за осудените лица;
Хронично болните осудени лица да одат почесто на специјалистички прегледи, 
пред се`, осудените лица кои боледуваат од болести на зависност, дијабет и срцеви 
заболувања;
Управата на КПД Штип да се обрати до јавната здравствена установа што врши 
примарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на Казнено поправниот дом заради истакнување на 
потребата од ангажирање на стоматолог, како и специјалист психијатар кој би го 
посетувал затворот барем еднаш неделно заради вршење прегледи на осудените 
лица на кои им е неопходно ваков вид на лекување;
Во комуникација со Министерството за здравство и Управата за извршување 
на санкции да се преземат мерки заради набавка на дополнителни медицински 
апарати за извршување на општ преглед на осудените лица;
Да се изврши усогласување на одредбите од Куќниот ред со одредбите од Законот 
за извршување на санкции во делот на квалификација на поведенијата што се 
сметаат како потешки, односно полесни дисциплински престапи;
При евентуалните вработувања потребно е посебно да се води сметка затворскиот 
персонал да биде професионален и стручен, запознаен со процедурите и 
стандардите во делот на постапувањето со лицата лишени од слобода и нивните 
права, при што секое преземање на кадри од други установи мора да следи по 
претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во места каде лицата се 
лишуваат од слобода;
Да се преземат активности за подобрување на просторните  и техничките услови  
на стручните лица – воспитувачи во извршувањето на нивните тековни  стручни 
активности;
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Табела бр.28

Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Управата за извршување на санкциите сериозно да ги земе предвид доставените 
барањата на Казнено-поправниот дом за потребите да се обезбедат неопходните 
средства за работа и преземање на итни мерки за нивна набавка;
Да се обезбедат средства за замена на дотраените душеци со нови и обезбедување 
на чиста постелнина за секое осудено лице. Осудените лица да бидат снабдени 
со потребните средства за хигиена и чистење и да се направи напор нивото на 
хигиена во бањите и тоалетите да се одржува во пристојна состојба (Препорака 
упатена и до управата на Казнено-поправниот дом);
Во сите шеталишта е потребно да се постават средства за одмор (клупи и масички) 
и покриен дел што би им овозможил непречена прошетка на осудените лица на 
отворено и при лоши временски непогоди (Препорака упатена и до управата на 
Казнено-поправниот дом);
Да се приспособи посебна просторија каде што ќе може осудените лица на 
безбеден и достоинствен начин да остваруваат контакт со лицата кои ги 
посетуваат (Препорака упатена и до управата на Казнено-поправниот дом);
Управата за извршување на санкциите е потребно да ги земе предвид доставените 
барања и планови за вработување и унапредување на службени лица при 
подготвувањето на обединетитот извештај што го доставува до Министерството 
за информатичко општество и администрација и Секретаријатот за спроведување 
на Рамковниот договор на Владата на Република Северна Македонија, согласно 
со Законот за вработените во јавниот сектор и да ја истакне потребата од 
дополнително вработување на персонал во КПД Штип. Потребно е посебно да се 
води сметка затворскиот персонал да биде професионален и стручен, запознаен 
со процедурите и стандардите во делот на постапувањето со лицата лишени од 
слобода и нивните права, при што секое преземање на кадри од други установи 
мора да следи по претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во 
места каде лицата се лишуваат од слобода.
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Посетата на Затворот Прилеп беше спроведена на 18 и 19 декември 2019 
година, во соработка со надворешни соработници и тоа: психијатар од Здрижението 
на психијатри на РМ, социјален работник од Здружението на социјални работници на 
град Скопје, како и претставници од Здружението за кривично право и криминологија 
и Здружението на млади правници.

3.2 ЗАТВОР ПРИЛЕП

3.2.1. Општи податоци 
Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и 

видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица, Затворот Прилеп 
е казнено-поправна установа од полуотворен вид, во која основното обезбедување 
е физичкото, што го остваруваат припадниците на Секторот за обезбедување. 
Сепак, со новиот Закон за извршување на санкции, објавен во Службен весник 
на 21.05.2019 година, е предвидено КПУ Затвор Прилеп да премине во казнено-
поправен дом Прилеп во рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, поради што и за време на посетата во тек беа градежни активности и 
притворското одделение на Затворот не функционираше.

Согласно „Решението 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 во КПУ Прилеп е 
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предвидено да се сместуваат осудени лица:
• машки лица - примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до 3 години, односно кога остатокот на казната по пресметаниот 
притвор изнесува до 3 години, од подрачјето на основните судови Крушево 
и Прилеп.

• машки лица - повторници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор 
над 6 месеци, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор 
изнесува над 6 месеци, од подрачјето на основните судови Крушево и 
Прилеп.

Во Затворот Прилеп, покрај вака наведените категории на осудени лица, поради 
реновирањето на Затворот Битола, се сместени и осудени лица од Битола, Кичево, 
Ресен и други градови. За време на посетата во Затворот имаше вкупно 89 осудени 
лица, а директорот истакна дека капациетот на Установата е за 103 лица.

Во однос на кадровските капацитети беше напоменато дека дел од 
службените лица се вработени преку преземање од Армијата, но дека за 
истите претходно немале поминато некоја посебна обука, а запознавањето 
со работните задачи за конкретните работни позиции се одвива преку 
менторство од веќе вработените во установата.

Во оваа смисла, тимот на НПМ посебно ја истакна важноста на обуките, 
потенцирајќи дека затворскиот персонал мора да биде професионален и стручен, 
запознаен со процедурите и стандардите во делот на постапувањето со лицата 
лишени од слобода и нивните права, при што секое преземање на кадри од други 
установи мора да следи по претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа 
во места каде лицата се лишуваат од слобода. Истовремено, затворските власти и 
Управата за извршување на санкции беа упатени да ги имаат предвид и Упатствата 
на Советот на Европа во врска со регрутирање, селекција, едукација, обука и стручно 
усовршување на вработените во затворите и пробациската служба.

3.2.2. Материјални услови 
За време на посетата, тимот на НПМ изврши увид во сите одделенија каде што 

се сместени осудените лица, како и во другите простории/делови што се во склоп 
на Затворот. Па така, беше извршен увид во: приемното одделение; отвореното 
и полуотвореното одделение; затвореното одделение; просториите за изолација/
самици и притворското одделение (кое е во процес на реновирање, и истите се 
планира да се пренаменат како простории од затворен тип за осудени лица со голем 
ризик), а исто така беше извршен увид и во другите простории, односно кујната 
и трпезаријата; пералната; просторијата за преглед и посети (импровизирана 
просторија); магацинот; теретаната; амбулантата и аптеката, како и фармата која 
се наоѓа во склоп на установата.

Во просториите каде што се сместени осудените лица има кревет за секое лице 
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и истите се опремени со чиста постелнина, најчесто донесена од самите осудени 
лица. 

При сместување на осудените лица во просториите генерално се води сметка за 
одредбите од Законот за извршување на санкциите каде што е предвидено дека за 
секое осудено лице просечно треба да се обезбеди најмалку 9m3/4m2 простор. 

Температурата и влажноста се во рамки на прифатливите граници, а за 
хигиената во просториите се грижат самите осудени лица и истата генерално е на 
задоволително ниво. Сите простории имаат големи прозорци преку кои продира 
доволен проток на дневна светлина.

Просториите на осудените лица се опремени со телевизор, грејни тела – 
радијатори, масичка и столчиња, но во дел од просториите недостасуваа ормарчиња, 
поради што осудените лица се приморани личните работи да ги чуваат под своите 
кревети. 

Во просториите нема инсталирано систем за повикување/алармирање, 
поради што осудените лица и во случаите на итност се приморани да ги 
контактираат службените лица со викање или тропање по вратите.

Заедничките тоалети беа затекнати во лоша состојба, без врати, високо 
количество на влага, нефункционални санитарии и ниско ниво на хигиена. 
Во еден од тоалетите беше оштетен цевководот, поради што протекуваше вода на 
таванот на долниот тоалет. Исто така, можеа да се забележат и скршени огледала, 
што би можело евентуално да се искористат и како предмети за повредување/ 
самоповредување. 

На приземјето се наоѓа и теретана која е опремена со минимален број на 
справи и реквизити за вежбање. Редоследот на вежбање осудените лица сами си го 
организираат и истите се грижат за одржување на хигиената. 

Притворското одделение од јуни 2019 година не е во функција и истото се 
реновира, односно се приспособува како специјално одделение од затворен третман, 
а пред овој дел се наоѓаат и 4 простории, кои, исто така се реновираат и ќе се 
користат како самици. Од извршениот увид во просториите што се планира 
да се користат како самици, беше констатирано дека сите простории се со 
внатрешни тоалети и површина од 4,5 m2, спротивно на препораките на 
Европскиот комитет против тортура којшто „нагласува дека сите ќелии кои 
се помали од 6 m² не треба да се користат за сместување на затвореници“.

Шеталиштето за осудените лица е пространо, чисто и уредено, со поставени 
клупи и масички за седење. За одржување на шеталиштето се грижат самите осудени 
лица, а во склоп на овој простор има и два спортски терени, еден за фудбал и еден 
за кошарка. Непосредно до делот каде што се наоѓаат просториите на затворено 
одделение, се наоѓа и шеталиште наменето за лицата сместени во овие простории. 
Ова шеталиште не е опремено со дополнителна опрема за одмор, како што се клупи 
и столчиња, ниту пак има покриен простор што би се користел во случај на лоши 
времеснски услови, со што и лицата се практично оневозможени соодветно да го 
користат правото на прошетки на отворено.

Во склоп на КПУ Прилеп, надвор од оградениот простор, на околу 100 метри 
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одалеченост, се наоѓа и одделот Економија, каде што има фарма и земјоделска 
обработлива површина под фолии за чии потреби се ангажирани 4 осудени лица.

Амбулантата се состои од една просторија во којашто се чуваат лековите 
(аптека), здравствените картони на осудените лица и книгите за водење на 
здравствена евиденција, а исто така истата се употребува и за вршење на прегледи 
на осудените лица. Лековите се чуваат во посебно ормарче, а пристап до истите 
имаат покрај медицинските сестри и заменик- заповедникот. На денот на посетата во 
ормарот имаше „aналгин”, „вентор”, „кетонал”, „диазепам”, „ибупрофен”, „лексилиум”, 
„диклофенак”, „кетопрофен”, „ранитидин”, но беа затекнати и лекови со поминат рок 
на траење, за што веднаш му беше укажано на медицинскиот персонал, а од нивна 
страна беше истакнато дека лековите со поминат рок на траење не се употребуваат, 
повлечени се на страна и се чека на насоки од здравствениот дом за понатамошно 
постапување. Од основни медицински апарати, амбулантата располага со 
апарат за мерење на притисок, апарат за мерење на шеќер во крвта, но 
лентите се со поминат рок, и топломер кој не е исправен. 

3.2.3. Здравствена заштита
Здравствената заштита во КПУ Прилеп ја обезбедуваат еден лекар – психијатар, 

со кој установата има склучено договор за вршење услуги и две медицински сестри, 
кои се работно ангажирани со договор за период од 6 месеци (преку проект и немаат 
информација за тоа што понатаму ќе се случува со нивниот работен ангажман), 
иако според Законот, здравствениот сектор е под ингеренции на Министерството за 
здравство.

Лекарот – специјалист по психијатрија доаѓа во Затворот еднаш во неделата, 
но по потреба и почесто, а медицинските сестри во амбулантата на затворот се 
присутни секој ден од 8:30 до 12:30 часот (нивниот договор за ангажман е склучен 
еден месец пред извршената посета на установата). 

Осудените лица за лекарски преглед се пријавуваат со усно барање преку 
службените лица од Затвроската полиција, а имајќи предвид дека најголем дел 
од медицински прегледи во КПУ Прилеп се на товар на ангажираниот лекар – 
психијатар, се случувало осудените лица да чекаат за лекарски преглед и по 3-4 
дена. Доста често се употребуваат и услугите на Итната медицинска помош, а од 
таму лекарите ги упатуваат осудените лица до специјалист, доколку е тоа потребно. 

Заради нередовното присуство на лекар во Установата и мерката 
самица воопшто не се применува. Имено, психијатарот не издава 
медицински белешки за осудените лица со кои би се потврдило дека тие 
се во здравствена состојба за да можат да издржуваат мерка-самица. 

Во поглед на зависностите на осудените лица кои се лекуваат поради 
опијатна зависност, со години им се препишува „диазепам” и „тродон”, иако 
овие лекови не се за третман за опијатна зависност според медицината 
базирана на докази, но терапијата според медицина базирана на докази за 
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третман на опијатна зависност е недостапна во Здравствениот дом, ниту 
во Општата болница во Прилеп, таа е достапна исклучиво во Регионалниот 
центар за превенција и третман на лица кои користат или се зависни од 
дрога во Клиничката болница Битола. 

При извршените разговори со службените лица, НПМ тимот беше информиран 
дека, во Установата имало случаи на губење на свест предизвикано од овие лекови, 
при што тие го извлекувале јазикот на лицето кое е несвест (ова не е постапка која 
треба да се направи во вакви случаи, што зборува дека недостасуваат обуки). Вакви 
состојби на губење свест и грчеви се можни при интоксикација со „тродон” (кога 
има премногу) или  при нагло прекинување или нагло намалување на „диазепам” и 
„тродон”. Долготрајната употреба на овие лекови прави после одреден период тие 
да стануваат недоволни и за постигнување на истиот ефект е потребно зголемување 
на дозата, затоа не се препорачува долготраен третман на опијатна завизност со 
„тродон” туку со „метадон” или „бупренорфин”. 

Понатаму, имајќи предвид дека и двата лека според медицина 
базирана на докази („метадон” и „бупренпорфин”) се недостапни, ниту 
во амбулантата од Здравствен дом во затворот, ниту во Општата болница 
Прилеп, психијатрите се приморани да препишуваат лекови кои не се 
најадекватен избор за третман на опијатна зависност. Од друга страна, 
недостапноста на лекот „бупренорфин” придонесува за формирање на 
„црн пазар“ во затворот. Имено, НПМ тимот беше иформиран дека некои осудени 
лица инсистираат да добијат препорака од психијатарот за третман со „бупренорфин” 
за да добијат можност самостојно да го набават од аптека преку своите семејства, за 
истиот подоцна да го препродаваат во затворот. НПМ тимот доби информација дека 
таблетите „бупренорфин” може да се набават „на црно“ во затворот и една таблета 
од 2 mg чини 200,00 денари.

Од извршените разговори со службените, како и со осудените лица, 
НПМ тимот беше информиран дека во установата се случувало осудени 
лица да инјектираат дрога/психоактивна супстанца доколку најдат игла, 
а често и наместо презервативи да импровизираат заштита со најлонски 
кеси. Фактот што во Секторот за обезбедување нема вработено лице од 
женски пол, па оттука не е можно да се вршат претреси врз женските 
лица коишто доаѓаат на посета во затворот, овозможува внесување на 
психоактивни супстанци и/или дроги. 

3.2.4. Употреба на средства за присилба

Служебните лица од затворска полиција имаат поминато обуки за употребата 
на средствата за присилба, а 2 пати годишно одат и на боево гаѓање со пиштол и 
автоматска пушка. Во кругот на установата, кога се меѓу осудените лица, службените 
лица не се шетаат со личното вооружување, туку само со радио врски. 

Во евиденцијата што се води за употребените средства за присилба, во 2018 
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и 2019 година (до денот на посетата), заведени се по два случаи на употреба на 
средства за присилба.

За употребените средства за присилба, согласно „Стандардни оперативни 
процедури“, се изготвува „Извештај за употреба на средства за присилба“ во кој 
е наведено од кого и врз кого се употребени средства за присилба, во колку часот 
се употребени и причините за употребата, каков вид на средства за присилба е 
употребено, податоци од извршен лекарски преглед, податоци за другите вработени 
кои биле присутни за време на настанот, лекарски наод, како и мислење од страна 
на заповедникот на затворска полиција и директорот на установата за оправданоста 
од употребата на средствата за присилба. Во прилог на предметот има и изјави 
од учесниците и сведоците на настанот. Двата случаи на употреба на средства за 
присилба во 2019 година се оценети како оправдани. За секоја употреба на средства 
за присилба, директорот на установата со посебно известување, во прилог со 
целокупната документација, ја известува и Управата за извршување на санкции. 

Во однос на употреба на средства за присилба, односно средства за врзување 
при спроводите, беше истакнато дека се прави индивидуална проценка во секој 
посебен случај.

Сепак, покрај вака официјално заведените случаи на употреба на 
средства за присилба, беа добиени наводи и за употреба на сила, односно 
физичко малтретирање од страна на едно службено лице од Затворската 
полиција спрема осудено лице. Ваквиот настан беше опишан од страна 
на повеќе осудени лица, а за да ги провери информациите во однос на 
здобиените повреди, тимот на НПМ изврши увид и во медицинското 
досие на осуденото лице каде што навистина беа нотирани повредите. Во 
медицинската документација беше наведена друга причина за настанување 
на повредите. Сепак, тимот на НПМ, исто така, доби информации дека на 
осудените лица често не им е дозволена дискреција при контакт со лекарот 
– психијатар, од причина што при лекарскиот преглед присуствува и 
службено лице од Секторот за обезбедување.

Во оваа смисла, тимот на НПМ остро го осудува физичкото насилство врз 
осудените лица и посебно ја истакна потребатa лекарските прегледи на осудените 
лица да се вршат без присуство на службени лица од Затворската полиција, освен 
во исклучителни ситуации кога тоа изречно го бара лекарот или во услови на висок 
безбедносен ризик.

3.2.5. Систем на поплаки

Во Затворот има посебни обрасци за поднесување барања за остварување на 
право, правен интерес или поднесување на поплака, како и за поднесување на 
приговор на известувањето по поднесеното барање за остварување на право, правен 
интерес или поднесена поплака. Во самите обрасци е објаснета и процедурата за 
начинот на поднесување и одлучување.
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Генерална констатација е дека осудените лица се запознаени со нивните права и 
поплаките, односно претставките најчесто се однесуваат за „наводно” непочитување 
на нивните права за користење погодности. 

Во Затворот нема правник, но раководителот на Секторот за ресоцијализација 
истакна дека во секое време им дава информации и правна помош на осудените 
лица во однос на користењето на правните средства и преземањето на дејствијата 
заради заштита на нивните права. На неписмените осудени лица им се дозволува 
правното средство или друг поднесок да го дадат на записник во установата. На 
оваа категорија затвореници при составување на писмениот поднесок им помагаат 
воспитувачите или други осудени лица. Сепак, тимот на НПМ истакна дека 
долгогодишното искуство на дел од вработените и нивната согласност (во секое 
време) да им помогнат на осудените во составување на соодветни правни акти, во 
никој случај не претставува системско решение.

Осудените лица најчесто го користат правото на усна поплака до директорот 
на установата или до лице овластено од него за повредено право. Усните поплаки 
во најголем број случаи се однесуваат на доделување погодности, за користење 
слободни денови и слободни видувања, како и на потребата од здравствена 
заштита (општа и дентална). Во установата се води евиденција за сите прашања 
кои се запишуваат рачно, на нестандардизирани обрасци, во обични тетратки. Со 
воведувањето на електронска евиденција во секојдневното работење на Установата, 
ќе се надминат некои забележани пропусти нотирани за време на посетата.

Во оваа смисла беше истакната и потребата од почесто користење на посебните 
обрасци за поднесување барања за остварување на право, правен интерес или 
поднесување на поплака или за поднесување на приговор на известувањето по 
поднесеното барање за остварување на право, правен интерес или поднесена 
поплака заради поголема официјалност и можноста за след на постапката.

Позитивна пракса во Затворот се честите непосредни разговори на Директорот 
со осудените лица и неговата воспоставена редовна практика да има посебен ден 
(среда) како приемен ден за разговор со осудени лица. Покрај честите разговори 
со директорот, Установата има вработено двајца психолози и еден педагог кои ја 
практикуваат истата динамика на разговори со осудениците.

Во установата има и сандаче за поплаки поставено од Народниот правобранител, 
до коешто пристап имаат само овластени лица од канцеларијата на Народниот 
правобранител.
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3.2.6. Постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност и 
изрекување дисциплинска казна

За постапката за дисциплинска одговорност е задолжена и одговорна 
раководителката на дисциплинската комисија. Кај неа се чува и посебната евиденција 
за дисциплински казни. 

Дисциплинските постапки започнуваат со поднесување барање за поведување 
на дисциплинска постапка до Директорот на КПУ Затвор Прилеп. Во барањето најпрво 
се наведуваат личните податоци на осуденото лице, број во матична евиденција, 
сторено дело за кое издржува казна и почеток и истек на казната. Потоа се наведува 
дали е претходно казнуван, кога, за што и каква казна му е изречена. Подносителот 
детално ја опишува сторената повреда и се потпишува. Понатаму, се наведува дали 
и какви предмети биле одземени во врска со сторената повреда, се дава мислење 
од Секторот за ресоцијализација, се наведува датумот на даденото мислење и се 
потпишува давателот на мислењето, а ако има потреба се дава и мислење од доктор. 
На крајот на барањето се конкретизира предлогот за изрекување дисциплинска 
казна и се потпишува претседателот на дисциплинската комисија. 

Пред да биде побарана изјава за дисциплински престап од осуденото лице, 
членовите на комисијата гласно читаат за што се обвинува осуденото лице и се 
уверуваат дека осуденото лице го разбира обвинението за сторениот дисциплински 
престап. Ако сметаат дека има потреба и да се осигураат дека осуденото лице во 
целост го разбира обвинението, надлежните го читаат истото и по неколку пати. 

Ако осуденото лице се согласи да ја пополни и потпише изјавата, таа се 
приложува заедно со барањето за поведување дисциплинска постапка. Ако станува 
збор за неписмено лице, ја потпишува изјавата со ставање на негов отпечаток од 
прст. Беше нагласена воспоставена пракса на подучување на неписмените лица 
(најчесто од ромска националност) на буквите од азбуката за да можат самостојно 
да се потпишуваат. Доколку лицето не се согласи доброволно да даде и потпише 
изјава, тоа се наведува во барањето. 

Постапката продолжува со составување записник, наведување на денот и 
просторијата на сторената дисциплинска повреда, опис на рапортот за сторениот 
престап, потпис на членовите на комисијата и наведување на доброволно дадена 
усна изјава на осуденото лице (ако има) по што се потпишува осуденото лице. 

По добивањето на барањето и записникот, Директорот на КПУ Затвор Прилеп 
донесува решение за изрекување на дисциплинска казна. Во решението, директорот 
ја изрекува дисциплинската казна и дава образложение за донесената одлука. 
Правната поука за можноста да се достави жалба до решението на директорот 
до Директор на Управа за извршување на санкции при Министерството за правда 
во рок од три дена, е составен дел од решението. Осуденото лице го потпишува 
решението дека го примил. Во случај да одбие да се потпише, тоа писмено се 
наведува во решението и се потпишува лицето што било одбиено при предавањето 
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на решението. Одбивањето на прием на решението не го одлага спроведувањето на 
решението. Податоците за поведените постапки и изречени дисциплински казни се 
составен дел од досието на осудените лица.

Воспоставената пракса на водење на постапки и изрекување на дисциплински 
казни е во согласност со насоката бр.55 од Вториот генерален извештај на CPT, 
како и со погореспоменатите стандарди поврзани со водењето на постапката за 
утврдување на дисциплинска одговорност истакнати од Комитетот против тортура 
при ООН.

Во КПУ Затвор Прилеп нема услови за издржување на самица, па во случај на 
сторен потежок дисциплински престап Комисијата изрекува самица, без право на 
работа, условена за два или три месеци (максимално времетраење на казната). Во 
периодот на наведените месеци осуденото лице има забрана за погодности. 

3.2.7. Ресоцијализација

Стручниот тим во Секторот за ресоцијализација го сочинуваат 2 психолога, еден 
социолог (раководителката на секторот) и двајца инструктори. Поради недостаток 
на вработени сите активности од приемот на осуденото лице до реализација на 
мерката и целокупниот третман се организира од страна на вработените во овој 
Сектор. 

Во третманските активности осудените лица се поделени во три групи и секој 
воспитувач е одговорен за околу 30 осудени лица. Раководителката на Секторот 
истакна дека индивидуалната работа со осудените лица е најзастапена, најчесто на 
нивно барање. Групната работа е застапена на секои два месеца со едукативни теми, 
бидејќи немаат доволно време за организирање на групна работа еднаш неделно.

Најчесто разговорите со осудените лица се за нивните лични проблеми, за 
остварување на нивните права, како и за промени во нивната психичка состојба. 
Разговорите се од информативно-едукативен карактер. Соработуваат со нивните 
семејства и им помагаат во надминување на семејните проблеми. Во насока на 
можности за реинтеграција и ресоцијализација, по излегување од затворот ги 
упатуваат во Центарот за социјална работа, но што се случува после издржувањето 
на казната, вработените од овој Сектор немаат информации.

Во однос на релациите помеѓу Секторот за ресоцијализација и осудените лица, 
беше констатирано дека истите се на задоволително ниво, засновани на меѓусебно 
почитување и соработка. 
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3.2.8. Преглед на упатени препораки

До подготовката на овој Годишен извештај не беа добиени одговори од КПУ 
Прилеп и Управата за извршување на санкциите, поради што и во продолжение е 
даден преглед на упатените препораки:

Табела бр.29

Преглед 
на дадени препораки до КПУ Затвор Прилеп

Физичкото насилство во казнено – поправните домови е недозволливо, поради 
што одговорните лица во затворската служба и од Управата за извршување на 
санкциите е потребно да преземат континуирани мерки на проверка и контрола 
на односот и постапувањето на претставниците од Секторот за обзбедување кон 
осудените лица;
Обезбедување постојано присуство на соодветен медицински персонал од редот на 
здравствените работници што вршат примарна здравствена заштита во мрежата 
на примарно ниво за здравствена заштита на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
установата;
Да се обезбедат медицински апарати (топломер, ленти за мерење на шеќер во крв, 
„амбу маска“, „air way”,  ЕКГ и др.), заради непречено извршување на општ преглед 
на осудените лица;
Редовно отстранување на лековите со изминат рок на траење и нивна замена со 
лекови со  уреден рок на траење;
Обуки за персоналот од затворот, медицинските сестри, лекарите од здравствен 
дом, како и психијатрите од општата болница за темите: зависности, предозирање, 
интервенции при предозирање, кризни состојби и интервенции при кризни 
состојби, злоставување- физичко, емоционално и сексуално, по крвен пат 
преносливи болести- доброволно и доверливо тестирање и советување, 
туберкулоза, човекови права и др.;
Упатување на лицата со растројства од употреба на дрога од затворот во Клиничка  
Болница- Битола каде што има регионален  центар и лекови за ова растројство;
Лекарските прегледи на осудените лица да се вршат без присуство на службени 
лица од Затворската полиција, освен во исклучителни ситуации кога тоа изрично 
го бара лекарот или во услови на висок безбедносен ризик;
Да се преземат мерки за зголемување на бројот на затворски службеници (во 
затворската полиција и секторот за обезбедување) и да бидат преземени чекори 
кон обезбедување најмалку едно вработено лице од женски пол на смена во секое 
време во Затворот. Секое преземање на кадри од други установи мора да следи по 
претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во места каде лицата се 
лишуваат од слобода;
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Преглед 
на дадени препораки до КПУ Затвор Прилеп

Да се преземат итни мерки за подобрување и одржување на хигиената, како и 
замена или поправка на нефункционалните санитарии во тоалетите наменети за 
осудените лица;
Во просториите на осудените лица да се инсталираат системи за повикување/
алармирање во случаи на итност;
При реновирањето и приспособувањето на просториите што планираат да се 
користат за извршување на дисциплинската казна – самица, да се води сметка за 
почитување на меѓународните стандарди во поглед на големината и условите што 
треба да ги исполнуваат овие простории;
Заради намалување на безбедносните ризици, масите и столчињата во трпезаријата 
да бидат прицврстени за подот;

Табела бр.30

Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Физичкото насилство во казнено – поправните домови е недозволиво, поради 
што одговорните лица во затворската служба и од Управата за извршување на 
санкциите е потребно да преземат континуирани мерки на проверка и контрола 
на односот и постапувањето на претставниците од Секторот за обзбедување кон 
осудените лица;
Да се направат напори кон зголемување на бројот на затворски службеници (во 
затворската полиција и секторот за обезбедување) и да бидат преземени чекори 
кон обезбедување најмалку едно вработено лице од женски пол на смена во секое 
време во Затворот. Секое преземање на кадри од други установи мора да следи по 
претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во места каде лицата се 
лишуваат од слобода;
Во координација со здравствените власти да се преземат итни мерки за 
обезбедување на постојано присуство од соодветен медициснки персонал  
во казнено-поправните установи, што овозможи на барањата за лекарска 
консултација на осудените/притворените лица да се одговара без непотребно 
одложување;
Да се обезбедат средства, лекарските амбулати во казнено поправните установи 
да се опремат со неопходните медицински апарати (топломер, ленти за мерење на 
шеќер во крв, амбу маска, „air way”, ЕКГ и др.), заради непречено извршување на 
општ преглед на осудените лица;
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Посетата на Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка 
беше спроведена на 13.12.2019 година, од страна на тимот на Националниот 
превентивен механизам.

3.3 ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ НА ЗАТВОР 
КУМАНОВО ВО КРИВА ПАЛАНКА  

3.3.1. Општи податоци 
Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка официјално има 

сместувачки капацитет за 23 осудени лица, а за време на посетата во Одделението 
беа сместени вкупно 11 осудени лица, од кои 3 лица беа работно ангажирани надвор 
од објектот на Одделението. 

Актуелниот број на вработени не е доволен за непречено и ефикасно 
остварување на функцијата што би требало да ја остварува Одделението од 
ваков вид, поради што и беше констатирано дека е неопходно ангажирање 
на дополнителен персонал.
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3.3.2. Материјални услови 
Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка 

е сместено во постар објект на два ката, до којшто се стигнува преку 
мало и несигурно мостче од стари дрвени даски што го прави пристапот 
небезбеден и претставува сериозен проблем во услови кога е потребна 
итна интервенција, а пристапот со возило е ограничен.

Осудените лица се распоредени во 4 простории, а при извршениот премер 
на просториите беше констатирано дека квадратурата и бројот на осудени лица 
сместени во една просторија е во рамки на минимум предвидените меѓународни 
стандарди за сместување на осудени лица.

Температурата во просториите за време на посетата изнесуваше 22оC, а нивното 
на влажност 40-45%R.H., што е во рамките на прифатливте стандарди. Во установата 
нема радијатори, а за греење се користат печки на дрва. 

Во просториите има и големи прозорци од коишто влегува доволно дневна 
светлина, сепак нема посебен систем за вентилација, а на денот на посетата дел од 
просториите беа непроветрени и се чувствуваше задушливост.

За хигиената се грижат самите осудени лица, а за време на посетата просториите 
беа генерално уредени.

Секоја од просториите е опремена со кревети, масички и столчиња. 
Дел од креветите беа со стари и дотраени душеци, нечиста постелнина и 
неуредни ќебиња. 

За осудените лица има два тоалета, од кои едниот е на приземјето, 
а другиот на кат, а истите се наоѓаат во многу лоша состојба. Имено, 
тоалетот што е на приземјето е без врати, нефункционални санитари и со 
очигледно ниско ниво на хигиена. Во некои од тоалетите има и огледала 
кои се оштетени на краевите и може да се искористат како предмети за 
(само)повредување, а исто така беа забележани и надвиснати електрични 
кабли од бојлерот.

За време на посетата беше извршен увид и во просториите коишто порано се 
користеле за извршување на дисцплинската казна – самица, а за коишто службените 
лица истаканаа дека веќе долго време не се користат. При извршениот увид во овие 
простории беше констатирано дека истите се наоѓаат во многу лоша материјална 
состојба, но и дека навистина не се користени долго време. Во оваа смисла и 
осудените лица истакнаа дека не паметат дека некој бил сместен, односно упатен 
во тие простории.

Во кујната се подготвува храна за сите осудени лица. Хигиената е на 
задоволително ниво, а за тоа се грижат осудените лица кои се менуваат според 
претходно направен распоред.

Генерално земено, хигиената во трпезаријата е на задоволително ниво. 
Инвентарот е застарен, а столчињата не се фиксирани за подот или масата, што 
може да претставува ризик по безбедноста на осудените лица и вработените. 
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Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка не 
располага со ниту едно функционално возило, односно има некои стари 
возила и камиони кои се веќе хаварисани и надвор од функција, поради 
што и за службени потреби вработените се приморани да ги користат 
своите приватни возила. 

3.3.3. Здравствена заштита
Во Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка нема 

постојано ангажиран медицински персонал, а здравствените услуги се обезбедуваат 
на начин што осудените лица кои имаат потреба се носат во здравствениот дом во 
Крива Паланка или пак, во итни случаи се повикуваат екипи на Итната медцинска 
помош. Имајќи предвид дека се работи за отворено одделение, кога има услови за 
тоа, осудените лица и самите се упатуваат во Здравствениот дом. 

Поради фактот што Одделението не располага со соодветни службени 
возила за транспорт голем проблем претставува трансферот на осудените 
лица до Здравствениот дом. Вработените се приморани со свои приватни 
возила да ги превезуваат осудените лица, свесно преземајќи ризик, како 
од здравствен, така и од безбедносен аспект. Ова секако претставува и 
ризик дека на барањата на осудените лица за лекарски интервенција нема 
да се одговори без непотребно одложување.

Во делот на третманот на осудените лица, беше истакнато дека осудените лица 
не се дискриминирани во однос на останатите пациенти, но дека квалитетот на 
услугите во Здравствениот дом е воопшто на ниско ниво и тоа како за осудените 
лица, така и за жителите во тоа месно подрачје, со оглед на фактот, како што 
истакна раководителот на Одделението, дека и Здравствениот дом се соочува со 
недостиг од здравствен персонал.

Терапијата за осудените лица се набавува од страна на Затворот Куманово, 
а во однос на делењето на таблетарната терапија тимот на НПМ најпрво беше 
информиран дека антидепресивите и другата терапија којашто на осудените лица 
им е пропишана од лекари-специјалисти се дели на дневна основа од страна на 
вработените службени лица. Сепак, од извршениот увид во просториите на 
осудените лица, тимот на НПМ затекна поголема количина на лекови 
(повеќе од потребната дневна доза), особено антидепресиви. Во оваа смисла, 
службените лица истакнаа дека всушност праксата на делење на дневна терапија 
била заменета и на осудените лица терапијата им се дели на неделна основа. Од 
извршениот увид во евиденцијата за поделена терапија, тимот на НПМ констатираше 
дека порано навистина на осудените лица терапијата им се делела дневно, поради 
што и препорача и да се врати таквиот начин на делење на терапијата, особено на 
антидепресивите и на другата терапија којашто би можела да резултира со случаи 
на предозирање или самоповредување.
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3.3.4. Употреба на средства за присилба

Во кругот на установата, кога се меѓу осудените лица, службените лица не се 
шетаат со оружјето и средствата за присилба со коишто се задолжени, потенцирајќи 
дека до сега во Одделението воопшто немало потреба за да се употребат, а дека 
помалите инциденти, најчесно вербали се решаваат по пат на разговор и медијација. 

Во евиденцијата за употреба на средства за присилба во последните неколку 
години немаше заведено ниту еден настан, а во непосредно извршените разговори 
осудените лица истакнаа дека не се употребуваат никакви средства за присилба.

3.3.5. Систем на поплаки

Во Одделението нема воспоставено внатрешен формален механизам 
на поднесување писмени поплаки. Во оваа смисла, беше истакнато дека 
осудените лица секојдневно се во непосреден контакт со раководителот и останатите 
службени лица во Одделението и можат непречено да им се пожалат и да им се 
обратат за секое барање. 

Сепак, тимот на Националниот превентивен механизам препорача и ја истакна 
потребата од воспоставување на формален систем, како што впрочем   е предвидено 
и во Законот за извршување на санкции, особено и поради фактот што директорот 
на Затворот Куманово многу ретко врши посети на ова Одделение. 

3.3.6. Постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност и 
изрекување дисциплинска казна

Раководителот на Одделението, како и останатите службени лица, истакнаа 
дека подолго време веќе не е поведена дисциплинска постапка, ниту пак, изречена 
дисциплинска казна. Во потврдата на ова говори и евиденцијата за поведени 
дисциплински постапки и изречени дисциплински казни, каде што немаше заведено 
ниту еден случај, како и изјавите на самите осудени лица коишто истакнаа дека 
против никој од нив не се води дисциплинска постапка. 

Во оваа смисла, осудените, исто како и службените лица, истакнаа дека поради 
отворениот третман што го имаат никој не сака да ризикува да презема поведенија 
спротивни на пропишаните со Куќниот ред. 
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3.3.7. Ресоцијализација

Во Отвореното одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка има 
еден воспитувач, којшто истовремено е и раководител на Одделението, како и 2 
инструктори, од коишто еден готвач. Во оваа смисла, раководителот на Одделението, 
односно воспитувачот истакна дека најчесто третманските активности, со оглед на 
малиот број на осудени лица, се спроведуваат индивидуално, а интензитетот зависи 
од потребите, поради што во случаите кога има потреба со едно осудено лице се 
остваруваат и повеќе средби во текот на денот.

3.3.8. Преглед на упатени препораки

До подготовката на овој Годишен извештај не беа добиени одговори од Затвор 
Куманово и Управата за извршување на санкции, поради што и во продолжение е 
даден преглед на упатените препораки:

Табела бр.31

Преглед 
на дадени препораки до Затвор Куманово

Зголемување на бројот на службени лица/персонал ангажиран во Отвореното 
одделение во Крива Паланка, а при евентуално нови вработувања потребно е да 
се води сметка затворскиот персонал да биде професионален и стручен, запознаен 
со процедурите и стандардите во делот на постапувањето со лицата лишени од 
слобода и нивните права, при што секое преземање на кадри од други установи 
мора да следи по претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во 
места каде лицата се лишуваат од слобода;
Во комуникација и координација со претставниците на локалната самоуправа, да 
се преземат итни мерки за да се обезбеди соодветен и сигурен пристап до објектот 
на Отвореното одделение;
Замена на дотраените душеци со нови и обезбедување на чиста постелнина и 
соодветни ќебиња за секое осудено лице;
Да се изврши реновирање на тоалетите во насока на обезбедување приватност на 
осудените лица, опремување со функционални санитарии приспособени и за лица 
со посебни потреби, да се отстранат сите предмети што би можеле да се искористат 
како предмети за повредување/самоповредување, особено оштетените огледала 
коишто треба да се заменат со огледала од некршлив материјал и да се поправи 
електричната инсталација во тоалетите;
Просториите што порано се користеле за извршување на дисциплинска казна – 
самица да се реновираат и пренаменет;
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Преглед 
на дадени препораки до Затвор Куманово

Да се обезбедат функционални и соодветно опремени службени возила за 
транспорт на осудените лица од Отвореното одделение;
Управата на Затворот да се обрати до јавната здравствена установа што врши 
примарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на Отвореното одделение на Затворот Куманово 
заради истакнување на потребата од ангажирање на здравствен персонал што ќе 
врши редовни проверки на здравствената состојба и потреби на осудените лица;
Воспоставување формален систем на поплаки, а службените лица да преземат 
активности за да ги запознаат осудените лица со нивната можност да поднесат 
барање за остварување на право, правен интерес или поднесување на поплака 
(да се обезбедат и на секое осудено лице да му се предадат примероци од обрасци 
за поднесување на барање, односно приговор, а на оние коишто се неписмени 
да им се објасни на начин лесно разбирлив за нив и да им се укаже на можноста 
дека можат да консултираат и службено лице коешто ќе им помогне да го состави 
барањето, односно приговорот);
Терапијата на осудените лица да се дели на дневна основа, особено на 
антидепресивите и на другата терапија којашто би можела да резултира со случаи 
на предозирање или самоповредување, како што впрочем била и порано праксата 
во Одделението, а за истото да се води соодветна евиденција;
Одредбите што се однесуваат на правата и обврските на осудените лица повторно 
да бидат истакнати на видни места во Одделението, а исто така, покрај брошурите 
што им се делат на осудените лица, потребно е службените лица да ги запознаат 
осудените лица со нивните права и обврски на начин соодветно разбрлив за секое 
осудено лице посебно, при што ќе се води особена сметка за осудените лица кои не 
се писмени.
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Табела бр.32

Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Управата за извршување на санкциите е потребно да ги земе предвид потребите 
на Затворот Куманово за вработување и унапредување на службени лица при 
подготвувањето на обединетиот извештај што го доставува до Министерството за 
информатичко општество и администрација и Секретаријатот за спроведување 
на Рамковниот договор на Владата на Република Северна Македонија, согласно со 
Законот за вработените во јавниот сектор. Потребно е посебно да се води сметка 
затворскиот персонал да биде професионален и стручен, запознаен со процедурите 
и стандардите во делот на постапувањето со лицата лишени од слобода и нивните 
права, при што секое преземање на кадри од други установи мора да следи по 
претходни поминати обуки и стекнати вештини за работа во места каде лицата се 
лишуваат од слобода.
Да се обезбедат средства за подобрување на материјалните услови во Отвореното 
одделение на Затворот Куманово во Крива Паланка заради реновирање 
и пренамена на просториите што порано се користеле за издржување на 
дисциплинска казна – самица, за соодветно опремување на просториите каде што 
се сместени осудените лица, како и за реновирање и соодветно опремување на 
тоалетите.
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Посетата на Арестантското одделение при Клиничкиот центар – Скопје беше 
спроведена на 06.12.2019 година, во соработка со надворешен соработник -  
психијатар од Здрижението на психијатри.

3.4 AРЕСТАНТСКО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 

3.4.1. Општи податоци 
Арестантското одделение при Клиничкиот центар Скопје се користи единствено 

за сместување на осудените лица што имаат потреба од болнички третман на некоја 
од клиниките во Клиничкиот центар, како и за време на престој при контролните 
прегледи на осудените лица.

За време на посетата во Арестантското одделение имаше сместено 3 осудени 
лица на лекување, од кои едно заболено од ТБЦ и сместено во посебна соба за 
изолација.  

Во Арестантското одделение има постојано ангажирано службени лица 
единствено од Затворската полиција на КПУ-КПД Идризово. Сепак, бројот на 
анагажирани затворски полицајци во одделението не е доволен за да 
одговори на сите безбедносни ризици што постојат во одделение каде што 
се сместуваат осудени лица. Покрај службените лица од затворската полиција, 
во Арестантското одделение како помошно лице е распределено и едно осудено 
лице коешто е со отворен третман. 
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3.4.2. Материјални услови 
Арестантското одделение е сместено во посебен објект во Клиничкиот центар, 

којшто е физички обезбеден со ограда и бодликава жица. Во објектот има повеќе 
простории и тоа: 1 службена /главна просторија, 1 приемна соба – чекална за 
осудени лица кои се носат од КПД Идризово само на преглед и контрола – проширена 
со чајна кујна и место за чување на храна за службените лица и помошникот; 1 
амбуланта во која спие осудено лице со отворен третман/ помошник, 1 соба за одмор 
на службените лица и чување на резервни потреби, како и “болнички” соби за 24 
часовен престој на лекуваните осудени лица, од кои 1 е за женски лица.

При извршениот увид во просториите каде што се сместени осудените 
лица беа забележани скршени и нефункционални врати во болничките 
соби, влажни ѕидови, кревети со стари душеци и перници, без постелнина, 
покриени со излитени ќебиња и лични пешкири, нехигиенски, со големи 
темни дамки од засирена крв и со непријатен мирис. 

Хигиената на болничките соби ја одржуваат самите осудени лица што се 
сместени во нив со хигиенски прибор и средства доставени од одговорните 
службени лица. Поради опасноста од злоупотреба и евентуално труење, 
особено на осудените лица коишто манифестираат суицидни поведенија 
или истакнале такви наводи, беше препорачано да се води посебна сметка 
за видот на хигиенските средства што им се даваат на осудените лица.

Собите се осветлени со неонски светилки и се загреваат со централно парно 
греење, а температурата во собите беше задоволителна. Во собите има големи 
прозорци и доволен проток на дневна светлина. Истите во долниот дел се блокирани, 
а има поставено и решетки од надворешната страна.

Во просториите нема посебен систем за повикување или сигнализација 
во случаи на итност, ниту пак има инсталирано некаков видео надзор, 
поради што осудените лица сместени во болничките соби се приморани 
да викаат и тропаат по вратите за да остварат контакт со службено лице. 

Болничките соби не се опремени со радио, телевизор, друштвени игри, редовни 
весници, книги и сл, а осудените лица немаат можност да се раздвижат надвор од 
болничка соба, односно надвор од зградата на одделението. 

Во објектот нема ниту посебни простории за посета на адвокат, 
семејство и сл., а кога има посети од страна на семејството тоа се прави во 
присуство на службено лице од затворската полиција.

3.4.3. Здравствена заштита
За време на посетата, тимот на НПМ констатираше дека здравствената грижа на 

осудени лица се остварува на неколку начини и тоа:
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• Амбулантски прегледи и амбулантски интервенции (први и контролни), кога 
осуденото лице се носи и враќа во КПД Идризово, со службено возило и со 
службена придружба од Установата каде што е упатено. 

• Болничко лекување и постојан престој во здравствените институции на 
Клиничкиот центар каде што безбедноста е реализирана од службените 
лица од Затворската полиција; 

• Продолжено лекување со сместување во Арестантското одделение. 
Здравствената грижа за овие лица продолжува од медицинскиот персонал 
од Клиничкиот центар кои пружаат здравствена услуга по потреба, на 
повик во тек на 24 часа. Во овие случаи безбедноста е организирана од 
службените лица во Затворската полиција на Арестантското одделение.

Одлуката за упатување на осуденото лице на медицински преглед, видот 
на медицинската интервенција, терапијата и видот на лекување е целосно во 
надлежност на одговорните медицински лица во Установата од каде што се праќа 
осуденото лице. Па така, медицинското лице, доктор на медицина од КПД Идризово 
ги упатува осудените лица со упат до специјалистите во Клиничкиот центар, 
претходно договарајќи го прегледот, а текот на понатамошното лекување е целосно 
во надлежност на лекарите специјалисти, вклучително и потребата од сместување 
во Арестантското одделение. 

Бидејќи во Арестанското одделение нема услови за спроведување на медицински 
интервенции ниту за давање на ампуларна терапија истите се извршуваат во 
поединечните Клиники.

За време на посетата беше констатирано дека, како воспоставена пракса 
е за време на прегледите во просториите да се присутни и службени лица 
од затворската полиција. Во оваа смисла беше препорачано присуството 
на затворските полицајци за време на медицинските прегледи да биде 
само во оние случаи кога докторот изрично ќе побара такво нешто и само 
врз основа на претходно направени индивидуални проценки за потребата 
од тоа, односно во случаи на висок безбедносен ризик.

Евиденцијата на здравствени услуги за секое осудено лице, освен во 
здравствениот картон на секое осудено лице, се води и во Рапортната книга на 
службените лица. Во истата книга се бележат и сите други промени на осудените 
лица, како и други важни податоци. 

Во однос на таблетарната терапија, тимот на НПМ констататираше дека 
истата се чува во едно обично шкафче кое се наоѓа во дежурната просторија во 
административниот дел на Арестантското одделение, а истата се дели од страна 
на осуденото лице со отворен третман коешто е ангажирано во Одделението, во 
присуство на службено лице од затворската полиција.

Во главната службена просторија, во фиокар без клучеви, се чува и 
лекот „Метадон“/„Хептанон“ во течна состојба, кој се користи во третманот 
на лица зависни од опиоидни дроги. 

Според информациите од службените лица, транспортот, примопредавањето и 
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дистрибуцијата на „Метадон“ до крајните корисници се одвива на следниот начин:
• Дневните дози „Метадон“ се подготвуваат во амбулантата на КПД Идризово, 

за неколку дена (најчесто за 3-4 дена), а според индивидуалните дневни 
дози за секое лекувано осудено лице;

• Подготвените дневни дози „Метадон“ во амбулантата на КПД Идризово 
се предаваат на службено, немедицинско лице и не е познато дали тоа 
службено лице се потпишува на листата за Метадонска терапија;

• Метадонската терапија ја носи службено лице до Арестантското одделение, 
со службено возило, во пластична кеса;

• Службеното лице ја предава подготвената метадонска терапија на друго 
службено лице во арестанското одделение и истата се остава во обичен 
фиокар без клуч. При примопредавањето нема записник ниту каков друг 
потпишан документ;

• Доколку осуденото лице е болнички лекувано и сместено на некоја од 
клиниките, службени лица се организирани да го чуваат и во такви случаи 
метадонската терапија се предава на овие службени лица и се очекува тие 
да ја дадат метадонската терапија на лекуваното осудено лице;

• При примањето на метадонската терапија лекуваното осудено лице не се 
потпишува дека истата ја примило.

Врз основа на вака констатираната состојба, тимот на НПМ препорача 
целосно да се почитуваат правилата во однос на делењето на „Метадон“, 
коишто меѓу другото предвидуваат: 

• Транспортот на метадонската терапија од КПД Идризово до Арестантското 
одделение да се организира во безбеден мобилен заклучен сеф.

• Согласно законските прописи единствено овластени да ракуваат со 
метадонската терапија (подготовка, чување и дистрибуција) се медицинските 
лица. 

• Да се обезбеди документација за примопредавање на метадонската 
терапија.

• Да се обезбеди чување на метадонската терапија во Арестантското 
одделение согласно законските прописи (заклучен сеф) или да се обезбеди 
безбедно чување на метадонската терапија во здравствени простории на 
некоја од клиниките, според претходен договор.

• Да се обезбеди доставување на метадонската терапија до третираното 
осудено лице од страна на медицинско лице и потпис на соодветната 
медицинска документација.
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3.4.4. Транспорт на болни осудени лица и 
употреба на средства за присилба 

За време на посетата беше извршен увид и во транспортните возила на КПД 
Идризово со коишто осудените лица се спроведуваат до Арестантското одделение. 

Во оваа смисла, тимот на НПМ констатираше катастрофалната 
состојбата на возилата во која се превезуваат болни осудени лица, со што 
може да го доведе во прашање здравјето и животот на осудените лица и 
истите не одговараат за намената за којашто се користат, односно превоз 
на болни лица. Имено, возилата се стари и скоро хаварисани, немаат 
инсталарано вентилација, греење, како и други безбедносно-заштитни 
мерки за транспорт на осудени лица на кои им е потребна лекарска грижа 
надвор од затворската установа. Во едно од возилата, во делот каде што се 
превезуваат болните лица, а којшто беше во катастрофална материјална 
состојба, беа затекнати и локви крв.

Во однос на употребата на средства за присилба при превозот на болните 
осудени лица, Националниот превентивен механизам препорача дека без оглед на 
казната и третманот што го имаат болните лица во Установата, секогаш да се прави 
индивидуална проценка за потребата од употребата на средства за врзување. Ова 
важи и во случаите кога осудените лица се спроведуваат од Арестантското одделение 
до некоја од клиниките во кругот на Клиничкиот центар, затоа што спроводот на 
болните осудени лица со лисици на рацете, во зависност од ситуацијата, може да се 
смета за понижувачко и деградирачко постапување.

3.4.5. Преглед на упатени препораки

До подготовката на овој Годишен извештај не беа добиени одговори од КПД 
Идризово и Управата за извршување на санкции, поради што и во продолжение е 
даден преглед на упатените препораки:
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Преглед 
на дадени препораки до Арестантско одделение - КПД Идризово

Соодветно опремување и редовно одржување на собите со цел нивна заштита од 
уништување или оштетување, а со цел истите да можат да ги исполнуваат условите 
потребни за сместување на болни осудени лица;
Да се води посебна сметка за видот на хигиенските средства што им се даваат на 
осудените лица, поради опасноста од злоупотреба и евентуално труење, особено на 
осудените лица коишто манифестираат суицидни повединија или истакнале такви 
наводи;
Во болничките соби да се инсталира посебен систем за повикување или 
сигнализација во случаи на итност;
Присуството на затворските полицајци за време на медицинските прегледи да 
биде само во оние случаи кога докторот изрично ќе побара такво нешто и само 
врз основа на претходно направени индивидуални проценки за потребата од тоа, 
односно во случаи на висок безбедносен ризик;
Терапијата на осудените лица треба да се дели само од медицинско лице;
Да се преземат итни чекори за да се заменат затворениците кои извршуваат 
обврски на медицинска сестра со квалификуван кадар за здравствена заштита, 
и во оваа смисла управата на КПУ Идризово да се обрати до надлежните власти 
за  да се обезбеди постојана здравствена грижа на осудените лица за време 
на престојот во Арестантското одделение, со почитување на принципот на 
медицинска доверливост;
Обезбедување на соодветни транспортни возила согласно потребните стандарди 
за превоз на осудени лица со здравствени проблеми;
При трансферот, како и при приемот на клиниките, осудените лица да бидат 
врзани со лисици само врз основа на индивидуална проценка на ризик, а не во 
сите случаи кога лицата се спроведуваат од затвор до болница, како и кога се 
придружуваат при нивните прегледи на Клиничкиот центар во Скопје;
Да се направат напори за анагажирање на дополнителен број на затворски 
полицајци во Арестантското одделение;
На осудените лица што се на болничко лекување да им се овозможи соодветен 
период во текот на денот да го поминуваат на свеж воздух;
Да се приспособат посебни простории за разговор на осудените лица со адвокат, 
како и за остварување на правото на посети;
Да се почитуваат предвидените правила во однос на делењето на „Метадон“.

Табела бр.33
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Табела бр.34

Преглед 
на дадени препораки до Управата за извршување на санкциите

Да се обезбедат ресурси за соодветно опремување и редовно одржување на 
болничките соби со цел нивна заштита од уништување или оштетување;
Обезбедување на соодветни транспортни возила согласно потребните стандарди 
за превоз на осудени лица со здравствени проблеми;
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Посетата на Затворот Охрид и на Воспитно поправниот дом Тетово, којшто е 
сместен во рамки на Затворот Охрид беше спроведена на 15 и 16 јуни 2019 година, 
во соработка со надворешени соработници и тоа: психијатар од Здружението 
на психијатри, социјален работник од Здружението на социјални работници на 
град Скопје и форензичар од Институтот за судска медицина, криминалистика и 
медицинска деонтологија.

3.5 КПУ ЗАТВОР ОХРИД И ВОСПИТНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

3.5.1. Општи податоци 
Согласно Решението 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, во Затворот Охрид се 
сместуваат:

• машки лица - помлади полнолетни и малолетни лица осудени со правосилна 
пресуда на казна малолетнички затвор;

• машки и женски лица - спрема кои е определен притвор од подрачјето на 
основните судови Дебар, Охрид и Струга, освен притворот определен за 
кривични дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку 10 години или 
доживотен затвор.
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Воспитно-поправниот дом Тетово, во кој се извршува воспитната мерка-
упатување во воспитно-поправен дом на лица од машки пол, на возраст од 14 до 
23 години, од 2015 година, е исто така сместен во рамки на Затворот Охрид, во 
посебно импровизиран одделен дел. Несоодветноста и неодржливоста на ваквото 
„привремено“ решение беше истакнато и од директорот на Затворот, којшто истакна 
дека за истото се има обратено до Управата за извршување на санкциите, од каде 
што добил известување дека е во изградба нов објект на Воспитно-поправниот дом.

За време на посетата во Затворот имаше вкупно 10 лица осудени со правосилна 
пресуда на казна малолетнички затвор, како и 12 лица во Воспитно-поправниот дом, 
од кој 2 се водеа дека се во бегство. 

3.5.2. Материјални услови 
Затворот Охрид и Воспитно-поправниот дом Тетово се сместени во 

ист објект во центарот на Охрид, опкружени со станбени објекти кои 
непосредно се „надвиснуваат“ над објектот на Затворот, т.е. врз неговиот 
централен отворен простор предвиден за спорт, рекреација и слободни 
активности на децата, поради што и истите се директно изложени на 
погледи, коментари и дофрлување од луѓето што живеат наоколу, 
нарушувајќи ја нивната анонимност и приватност. 

Децата, односно лицата осудени со правосилна пресуда на казна малолетнички 
затвор беа сместени во 3 простории, распоредени по тројца во две простории и 
четворица во една просторија. 

Делот, пак, во кој се сместени лицата кои издржуваат заводска мерка, односно 
Воспитно-поправниот дом, е одвоен од затворскиот дел и лицата осудени на казна 
малолетнички затвор само со една врата.  

Во овој дел децата, исто така, се сместени во 3 простории, од кои: во една 
просторија со површина од 16 m2 се сместени 2 деца, во втората просторија со 
површина од 21 m2 се сместени 5 деца, а 5 деца се сместени и во третата просторија 
со површина 33 m2.

Температурата во просториите за време на посетата изнесуваше 24оC, но дел 
од децата истакнаа дека не се доволно загреани во текот на зимскиот период кога 
надворешните температури се ниски. Степенот на влажност беше во рамките на 
прифатливите граници, односно 50-54% R.H.

За хигиената во сите простории се грижат самите лица, односно деца, а за 
време на посетата просториите беа генерално чисти. 

Просториите се опремени со кревети, ормарчиња за чување на лични работи, 
телевизори и големи прозорци од коишто влегува доволно дневна светлина. 
Креветите беа со чиста и уредна постелнина. 

Во секој дел им по два тоалета, а во сите тоалети дел од санитариите 
беа нефункционални. 
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Шеталиштето за овие два дела е всушност заедничко дворно место, 
поделено со лимена ограда, а се користи за спортски активности и движење 
на свеж воздух, но само при поволни временски услови, затоа што е на 
отворено и нема покриен дел.  

Притворското одделение на Затворот Охрид се состои од 6 простории со по 
два кревета кои истовремено се користат и како самици за лицата осудени на казна 
малолетнички затвор. Покрај овие, има уште 6 простории за индивидуален престој, 
за коишто службените лица истакнаа дека не се користат повеќе, затоа што се во 
лоша состојба. Притворските простории се со површина од 10 m2.  

За време на посетата во просториите беше измерено високо ниво на влажност 
од 63-66%R.H., а температурата изнесуваше 20-21oC. Креветите се опремени со 
душеци, перници, ќебиња и чиста постелнина, а за хигиената се грижат самите 
притворени лица и истата беше генерално задоволителна.  

Дневната светлина што продира низ прозорците што се над притворските 
соби е недоволна, а има вештачко осветлување кое може да се активира само од 
надворешната страна. Во просториите има посебен систем за вентилација, а на 
денот на посетата истите беа проветрени. 

Во секоја од просториите во притворскиот дел има и систем за сигнализација, 
односно за повикување на службените лица.

Во притворското одделение има два тоалета, од кои едниот се наоѓа на крајот 
од ходникот каде што се просториите, а другиот се наоѓа надвор, кај шеталиштето. 
Тоалетите беа генерално чисти, а исто пред просторијата на затворската полиција 
има и бања со туш за потребите на притворените лица, односно осудени лица/деца 
кои издржуваат дисциплинска мерка – самица.

Непосредно до делот каде што се наоѓаат просториите за притвор, се наоѓа 
и шеталиште наменето за лицата сместени во овие простории. Шеталиштето 
не е опремено со дополнителна опрема за одмор, како што се клупи и 
столчиња, ниту пак има покриен простор што би се користел во случај на 
лоши временски услови, со што на лицата им е практично оневозможено 
соодветно да го користат правото на прошетки на отворено.

Амбулантата во Затворот се состои од една просторија, која истовремено служи 
за медицинските потреби на двете установи (Воспитно-поправниот дом и Затворот 
Охрид). Во амбулантата се вршат прегледи на децата и се чуваат лекарствата коишто 
редовно се ординираат, но истата не располага со основни медицински апарати. 
Имено, амбулантата има само стетоскоп, а останатите неопходни апарати 
за една амбуланта по општа медицина недостасуваат (на пр. апарат за 
мерење на крвен притисок, ларингеално огледалце, спатули, ушна инка, 
офталмоскоп за преглед на очите итн). Во едно од медицинските ормарчиња 
во амбулантата беше најден ЕКГ апарат и од неговата моментална состојба 
беше очигледно дека не е користен со години. 

Амбулантската просторијата е осветлена со вештачка светлина, нема прозорец, 
ниту дневна светлина, хигиената во амбулантата е на задоволително ниво, но истата 
е минимално опремена, со неопходна опрема (биро за лекарот, медицински кревет 
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за прегледи и две медицински ормарчиња). 
Лековите се чуваат во заклучено медицинско шкафче до кое пристап има 

вработено лице од Секторот за обезбедување, кое е одговорно за делење на 
терапијата. Снабденоста со најнеопходните лекови е добра, а најголем број се 
лекови за психички заболувања (антидепресиви, антипсихотици, анксиолитици 
итн.), лекови против невролошки заболувања (антиепилептици), лекови за болка, 
лекови за стомачни проблеми, дезифициенси за рани и др. Здравствените картони 
се чуваат на посебно место во амбулантата и истите уредно се пополнуваат. Од 
останатата медицинска документација, уредно се води и амбулантски дневник за 
извршени прегледи од страна на лекарот, како и дневник за дадена терапија, во кој 
секојдневно се наведува кому и во колку часот се дели терапија. 

3.5.3. Здравствена заштита
Здравствената заштита во Затворот Охрид, истовремено и за Воспитно- 

поправниот дом, се обезбедува преку Здравствениот дом Охрид, од каде што 
еднаш во неделата доаѓа лекар кој врши прегледи на лицата кои имаат потреба 
од здравствен преглед, а по потреба доаѓа и дополнително или на повик. Заменик-
директорот на Установата истакна дека трошоците за здравствените услуги, односно 
здравствената заштита се на товар на Установата.

Секое лице има здравствен картон во кој се евидентира куса медицинска 
историја, лична и семејна анамнеза, како и здравствениот статус (пред сѐ соматскиот 
статус, без посебен осврт на психичкиот статус), земен при прием во Установата, и 
промените што настануваат со промена на здравствената состојба. 

Од увидот во здравствената евиденција и документација беше 
констатирано дека не се евидентира физикалниот наод во однос на 
телесните знаци за повреди нанесени под дејство на надворешна сила 
(насилно или акцидентално). Имено, во медицинската документација не 
постојат обрасци на кои би можеле да се евидентираат ваквите повреди 
(телесна шеми со можност за запис на локацијата на повредата и природата 
на повредата). 

За време на посетата беше, исто така, нотирано дека децата со 
посериозни здравствени проблеми не се упатуваат редовно и навремено 
на специјалистички прегледи или интервенции. Имено, кај две деца кои 
боледуваат од епилепсија, беше констатирано дека била повикана екипа 
на брзата помош, но истите не се пратени на контроли кај специјалисти 
по неврологија за проверка на медицинската состојба и дозирање на 
антиепилептиците и покрај тоа што добивале повеќе напади за време на 
издржувањето на казната. 

Во Установата нема стоматолог, поради што и децата, најчесто во група од две 
до три деца, се носат на стоматолошки прегледи и интервенции на стоматолог во 
Здравствениот дом. Децата, исто така, се упатуваат и на психијатриски прегледи, 
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а во оваа смисла беше констатирано дека: 1) при прием во Установата, на дел од 
децата веќе им е ординирана психијатриска терапија поради нивното нарушено 
однесување и тие веќе со самото доаѓање продолжуваат да примаат  психотропни 
лекови (седативи, антипсихотици и хипнотици) заради „подобра контрола на 
однесувањето“;  2) голем дел од децата во Установата се корисници на психоактивни 
супстанции, кои дополнително влијаат на психичкиот статус и општиот здравствен 
статус на детето, па им е потребна контрола на состојбата или пак, продолжување на 
терапијата започната претходно; 3) повеќето од децата имаат историја на негативни 
животни искуства и трауматски настани рано во животот и како резултат на тоа имаат 
долготрајни психолошки последици кои се одразуваат пред сѐ во однесувањето и 
доживувањето на детето, а за ваквите состојби здравствените работници (лекари, 
психолози, социјални работници) задолжени за третман не се обучени, ниту ги 
има во соодветен број; 4) заради агресивното и антисоцијално однесување децата 
почесто се упатуваат кај психијатар во недостиг на психосоцијален третман и 
рехабилитација од страна на стручни лица во Воспитно-поправниот дом.

Тимот на НПМ, исто така, констатираше дека психијатрискиот преглед 
најчесто не се одвива во доверлива атмосфера, насамо со психијатарот. 
Имено, за време на прегледите е присутно и лице од Секторот на 
обезбедувањето што го придружува детето и кое всушност најчесто му 
дава информации на психијатарот што се случува со детето и какво е 
неговото однесување. Многу ретко самото дете има прилика да соопшти за 
своите доживувања и чувства во врска со својата состојба. Така, дозите на 
ординираните лекови и регулирањето на терапијата зависат во најголем 
дел од информациите што психијатарот ги добил од придружбата на 
детето. Тоа самото нема можност да даде согласност или не во врска со 
ординираната терапија, а не постои ниту психолошко-советувалишна 
дејност каде што детето може дополнително да се третира. 

Децата кои се корисници или зависници од психоактивни супстанции, т.е. 
опијати се поставени на супституциона терапија со „Метадон“, којашто редовно се 
супервизира од страна на здравствени работници од Центарот за зависности во 
Охрид.  

Најчеста пропишана терапија се анксиолитиците – „Диазепам“ и „Деметрин“, од 
хипнотиците (лекови за спиење) – „Санвал“ кои може да ги препише ординирачкиот 
лекар и од антипсихотици – „Празине“, кој го препишува психијатар. Од разговорот со 
лекарот, НПМ тимот дозна дека најголем број од децата веќе доаѓаат во установата со 
ординирана терапија од психијатар. Децата немаат пристап до опиоидни аналгетици 
(коишто најчесто ги злоупотребуваат) бидејќи такви лекови во амбулантата нема. 

Од извршениот увид во индивидуалните досиеја беше констатирано дека 
во најголем број, децата кои се сместени во Установата, според евиденцијата на 
Установата, се деца со „растројство во однесувањето, антисоцијално однесување, 
растројство на личноста, со низок праг на толеранција на фрустрации, импулсивност 
и агресивни постапки, проследени со девијатно однесување, како и низок социјален 
и едукативен статус.“ Ваквите растројства се честопати резултат на долгогодишното 
занемарување, физичката и емоционална злоупотреба во нивните примарни 
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семејства, но и во институциите во кои биле претходно сместени.
Во оваа смисла, беше констатирано дека лекарот во Установата 

постапува пред сѐ од аспект на здравствена заштита на соматското 
здравје, без посебна обука за пристап кон искуствата на стрес и траума во 
детството и адолесценцијата, што овие деца најчесто ги искусиле. Притоа 
лекарот не е дел од мултидисциплинарен медико-психо-социјален тим и 
програма за грижа и заштита.

3.5.4. Употреба на сила/средства за присилба 
од страна на службените лица 

Од извршените разговори со лицата кои се на издржување казна 
малолетнички затвор беа добиени информации дека врз нив често се 
употребува сила од страна на припадниците на затворската полиција. 
Имено, тие истакнаа дека биле удирани со шлаканици и гумени („бугарски“) 
палки, а едно од децата истакна и дека било врзано со лисици. Посочија 
дека најчесто службените лица употребуваат сила во местата коишто се 
надвор од досегот на видео камерите поставени во установата, а како 
место каде што ги „тепале“ ја истакнаа трпезаријата.

Во разговор со едно од децата кое издржува казна малолетнички 
затвор, беа добиени информации дека било удирано со гумена палка. 
При извршениот преглед на телото беше констатирана и видлива повреда 
за којашто надворешниот соработник – форензичар даде оценка дека 
повредата навистина потекнува од удар со гумена палка-пендрек. Имено, 
од извршениот преглед беше нотирано дека во пределот на грбот од левата страна 
постои пигментација на кожата која е со издолжена овална форма, косо-попречно 
поставена со димензии 8х1,5 см. Форензичарот констатираше дека оваа пигментација 
според изгледот и пребоеноста не е вродена, туку стекната од удар со пендрек. 
Според изгледот и пребојувањето на кожата, пигментацијата на кожата е настаната 
еден месец пред денот на извршениот преглед од страна на стручното лице, инаку 
дел од НПМ тимот за време на посетата. 

За констатираниот случај, во рамки на институцијата, беше известен и Мeханизмот 
за граѓанска контрола, којшто согласно Законот за народниот правобранител има 
овластување да ги утврди состојбите во врска со постапувањата извршени од страна 
на лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција.

Од извршените разговори со лекарот, НПМ тимот беше информиран 
дека најчесто повредите не се пријавуваат, особено повредите нанесени 
при меѓусебни тепачки или лошо постапување со децата од страна на 
службените лица, а ако случајно се „откријат“ се објаснуваат со случаен 
удар или пад. Притоа и повредите стекнати при случаен удар или пад не се 
евидентираат никаде (ова се однесува на повреди како што се модринки, 
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3.5.5. Систем на поплаки

Од извршените разговори со службените лица беа добиени информации дека 
во установата постои посебен регистар за евидентирање на поплаки, но дека досега 
нема ниту еден случај во којшто се водела формална постапка за испитување на 
наводи за евентуална повреда на правата или во однос на поплаки за однесувањето 
на службените лица. Службените лица од Секторот за ресоцијализација информираа 
дека најчесто проблемите се решаваат по пат на медијација и помирување. Лицата, 
односно децата, истакнаа дека за дел од проблемите навистина се обраќаат 
директно до воспитувачите, но дека најчесто вистинските проблеми 
(како што самите истакнаа за проблемите поврзани со несоодветното 
постапување на службените лица спрема нив) не ги истакнуваат, затоа 
што немаат верба дека кон таквите наводи ќе се пристапи независно и 
дека непристрасно ќе се испитаат таквите случаи. 

Во оваа смисла беше констатирано дека децата не се доволно и 
целосно запознаени со механизмите за заштита на нивните права ниту 
пак, со можноста каде и како може да ги адресираат поплаките поврзани 
со нивниот третман и евентуалната повреда на нивните права, поради што 
и беше препорачано затворските власти веднаш да преземат активности 
со коишто лицата ќе ги запознаат и информираат на начин соодветен на 
нивната возраст за можноста како и каде да ги адресираат поплаките и 
претставките во случаите кога сметаат дека им се повредени нивните 
права. Исто така, беше истакната и потребата да се спроведе тематско советување 
со децата, како и да им се поделат информативни брошури во вид на листа со 
информации за системите на поплаки што им стојат на располагање, како интерни - до 
затворските власти, така и надворешни – претставка до Народниот правобранител и 
до меѓународните тела. Тимот на НПМ посебно ја нагласи и забраната за каков било 
вид на репресалии, односно негативни последици врз децата поради изнесените 
наводи, без разлика дали истите се основани или не. 

нагмечувања, коишто не бараат итна интервенција како на пр. скршеници), 
ниту се евидентира исказот на детето во врска со начинот на стекнување 
на повредата, што е важно од аспект на превенција на репресија и физичка 
злоупотреба. 

Во оваа смисла и беше констатирано дека во Установата нема услови 
за ефикасна заштита на лицата кои се подложни на каква било форма 
на репресија од страна на другите деца или од страна на персоналот, 
бидејќи нема можности за негов трансфер, алтернативно сместување, или 
избегнување на секојдневни контакти.
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3.5.6. Постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност и 
изрекување дисциплинска казна 

Постапката за утврдување дисциплинска одговорност се води согласно 
правилата утврдени во Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор, 
како и согласно Куќниот ред за штитениците кои издржуваат воспитна мерка – 
упатување во воспитно-поправен дом.

Комисијата којашто ја спроведува постапката за дисциплинска одговорност е 
составена од 3 членови, односно 1 психолог – воспитувач, 1 психолог – социјален 
работник и заповедник на затворска полиција.  Во случаите кога се работи за 
утврдување на дисциплинска одговорност на лицата коишто издржуваат казна 
малолетнички затвор, постапката се поведува со предлог рапорт од страна на 
службено лице коешто ја констатирало повредата на Куќниот ред, потоа се зема 
изјава и од лицето на коешто се однесува рапортот, се земаат изјави и од други лица 
коишто имаат информации за настанот што е предмет на постапката, а исто така се 
врши и сослушување на лицето и на другите лица, за што соодветно се составува 
записник, којшто, во зависност од исходот, содржи и мислења, односно предлог 
до директорот од воспитувачот, психологот, припадникот од затворската полиција 
(како и од лекар во случаите кога се предлага дисциплинска казна – самица), во 
однос на потребата и видот од дисциплинска казна што треба да се изрече. 

На лицата коишто издржуваат казна малолетнички затвор, како и оние коишто 
се упатени на издржување воспитна мерка – упатување во воспитно-поправен дом, 
им се предава примерок од решението за изречената дисциплинска мерка. Иако во 
решенијата е содржана и поука за можноста да се вложи правен лек против таквото 
решение, до сега немало случај некој да го стори тоа. Од разговорот со децата на 
коишто им биле изречени дисциплински казни, беше констатирано дека ниту едно 
од нив немало намера да ја обжалува одлуката за изречената дисциплинска казна 
до Управата за извршување на санкциите, пред сѐ, поради немањето на верба дека 
тоа би можело да ја промени веќе утврдената дисциплинска казна. 

Од извршениот увид во евиденцијата за изречени дисциплински казни, беше 
констатирано дека во 2019 година изречени се вкупно 8 дисциплински казни, од кои: 
5 дисциплински казни – самица во траење од 10 дена, 2 дисциплински казни – самица 
во траење од 5 дена и едно условно одлагање на дисциплинската казна самица 
од 5 дена. Од регистарот за изречени дисциплински казни може да се констатира 
дека децата коишто биле упатени на издржување дисциплинска казна-самица се 
претходно веќе повеќе пати дисциплински казнувани. 

Ако се имаат предвид стандардите на Европскиот комитет за превенција од 
тортура (СРТ) коишто предвидуваат дека самицата како дисциплинска мерка треба 
да се изрекува само за кратко времетраење и под никакви околности не повеќе 
од 3 дена, неспорно произлегува дека изрекувањето и извршувањето на 
дисциплинските казни самици во времетрење од 5 и 10 дена врз децата 
коишто се на издржување казна малолетнички затвор е спротивно на 
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предвидените стандарди.
Во оваа смисла и НПМ препорача при водењето на дисциплинските постапки и 

изрекувањето на дисциплинските казни, да се води особено сметка и за одредбите 
од Законот за извршување на санкции коишто предвидуваат дека „Спрема деца 
не е дозволена примена на посебна мерка за одржување на ред и дисциплина - 
самица“. Во иста насока беше истакната и препораката содржана во Изјавата од 
Истанбул за употребата и ефектите од упатувањето во самица, којашто предвидува 
дека упатувањето во самица треба да биде апсолутно забрането во случаите кога се 
работи за деца под 18 години.

При увидот во книгата за дисциплински казни впечатлив е фактот дека во 2019 
година едно исто дете дури 3-4 пати е упатено на издржување дисплинска 
казна самица и тоа во многу куси временски интервали. Имено, за 
предизвикување на „општа опасност и уништување на инвентар со намера“ детето 
најпрво било упатено на издржување дисциплинска казна самица во траење од 10 
дена во периодот од 14 до 24.02.2019 година. После само 4 дена, детето повторно 
било упатено на издржување дисциплинска казна самица во траење од 10 дена во 
периодот од 28.02.2019 до 08.03.2019 година, а заради обид за бегство истото дете 
било упатено во самица уште 10 дена и во периодот од 23.03.2019 г. до 02.04.2019 
година. Заради самоповредување, коешто патем во Куќниот ред и не е предвидено 
како дисциплинска повреда, ова дете повторно е упатено во самица во периодот од 
14 до 19.05.2019 година. 

Упатувањето на дете повеќе од 30 дена во самица во краток временски 
интервал во ниту еден случај не може да биде оправдано. Ваквото 
постапувањето на затворските власти е недозволиво и спротивно на сите 
стандарди содржани во меѓународните документи за правата на децата 
и препораките на меѓународните тела коишто предвидуваат апсолутна 
забрана за изрекување на самицата како мерка врз деца, пред сѐ поради 
докажаните негативни ефекти што ги предизвикува оваа мерка врз 
менталното и физичкото здравје, а коишто се подобро анализирани во 
научната и стручната мисла.

Тимот на НПМ изразува особена загриженост и поради фактот што децата од 
малолетничкиот затвор дисциплинската казна – самица се упатуваат да ја 
издржуваат во простории коишто се во исклучително лоша материјална 
состојба што е далеку под сите минимум предвидени стандарди за 
сместување на лица.

Имено, од разговорите со децата беа добиени наводи дека се упатуваат 
дисциплинската казна-самица да ја извршуваат во т.н. стари притворски 
простории, за коишто тимот на НПМ доби информации од службените 
лица дека тие простории не се користат веќе повеќе години. Но, и покрај 
информациите од службените лица дека дел од притворските простории 
воопшто не се користат, при извршениот увид во истите, тимот на НПМ 
констатираше дека дел од децата навистина дисциплинската казна-самица 
биле упатени да ја извршуваат во тие простории. 

Во оваа смисла, тимот на НПМ констатираше дека едно од децата 
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се има потпишано на внатрешната врата од просторијата за којашто 
службените лица истакнаа дека не се користи, а датумот под неговиот 
потпис соодветствуваше со датумите за периодот којшто е заведен во 
службената евиденција дека бил упатен на издржување дисциплинска 
казна – самица. Потоа, беше дополнително извршен разговор со детето, 
коешто потврди дека дисциплинската казна – самица било упатено да ја 
издржува во таа просторија, детално опишувајќи ја истата. 

Тимот на НПМ констатира дека самото упатување и сместување на 
децата во тие простории може да се подведе под поимот нехумано и 
понижувачко постапување, поради што и препорача итно запечатување 
на т.н. стари притворски простории и забрана за користење на истите.

3.5.7. Ресоцијализација

Секторот за ресоцијализација е составен од две службени лица од женски пол, по 
професија психолози и еден социјален работник (кој работи само административни 
работи при прием или отпуштање на детето/лицето по завршување на мерката).

Во третманските активности лицата осудени со правосилна пресуда на казна 
малолетнички затвор, како и лицата уптатени во Воспитно-поправниот дом, се 
поделени во две групи, за кои се одговорни двете стручни лица - воспитувачки од 
установата.  Третманот за ресоцијализација опфаќа:  индивидуална и групна работа 
со децата, работна терапија и организирање на слободното време. Имено, најчесто 
во индивидуалната работа со децата, стручниот работник ги применува: методата 
на советување, разговори и информирање. Групната работа со децата се остварува 
во мали групи, најчесто се реализираат во зависност од   потребите на децата, се 
организираат еднаш во неделата, или еднаш на десет дена во месецот. Временскиот 
период на траење на групните активности варира во зависност од: тематските 
содржини кои се опфатени, вниманието, потребите и интересите на децата.

Како најголема пречка во остварувањето на процесот на ресоцијализација е 
тоа што децата, пред доаѓањето во казнено-поправната установа немаат стекнато 
лични, образовни навики. 
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3.5.8. Преглед на упатени препораки

Табела бр.35

Преглед 
на дадени препораки до Затвор Охрид

Препораки Одговор по препорака

Да се адаптира друга просторија во која 
што ќе се вршат здравствените прегледи, 
а којашто ќе ги задоволува елементарните 
хумани услови при преглед. 

Преземени се активности за 
дислокација, адаптација и 
пренамена на соодветна просторија 
за здравствена заштита.

За потребите на амбулантата во Установата, 
да се обезбедат основни медицински 
апарати.

Не спаѓа во надлежност на нашата 
Установа

Да се почитува предвидениот рок од 24 
часа за лекарски преглед при прием во 
Установата.

Се применува и истата се почитува. 
Децата се прегледуваат во 
законскиот рок од 24 часа.

Редовно и навремено да се организираат 
контролни прегледи кај специјалист за 
децата кои имаат посериозни здравствени 
проблеми.

Се применува и редовно 
се постапува по упатите за 
специјалистички прегледи.

Итно да престане праксата на разговор 
на децата со психијатар во присуство на 
пртставник од Секторот за обезбедување 
и на децата да им се овозможува соодветен 
контакт и разговор со психијатар на само, 
како би биле во можност самите да ги 
соопштат своите доживувања и чувства во 
врска со својата состојба.

Се постапува согласно протоколите 
за здравствена заштита на децата. 
Присуството на службени лица 
е и врз основа на барањата на 
здравствените работници.

Лекарот во Установата, чијашто обврска е 
добрата психофизичка состојба на децата, 
да биде соодветно обучен за препознавање 
и соодветно одговарање на специфичните 
состојби на децата.

Не спаѓа во надлежност на 
нашата Установа.
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Преглед 
на дадени препораки до Затвор Охрид

Препораки Одговор по препорака

Мерката-Упатувањето на дете во „самица“ 
веднаш да запре, а во иднина, при 
неопходност од употреба на дисциплинска 
мерка кон дете, да се применуваат одредбите 
од Законот за извршување на санкциите 
кои се однесуваат на извршување на казна 
затвор за деца.

Пристапено е веднаш, со стапување 
на сила на новиот Закон за 
извршување на санкциите (Сл. 
весник 99/19 од 21.05.2019 г.) и 
посебните одредби за извршување 
казна затвор за деца.

Итно запечатување на т.н. стари притворски 
простории и забрана за користиње на 
истите.

Постапено е – старите самици се 
запечатени, нотирано и од тимот на 
НПМ.

НПМ тимот строго ја осудува употребата 
на физичка сила врз децата и апелира на 
итно преземање мерки за детектирање на 
употребата на физичка сила во Установата, 
како и поведување на соодветна постапка 
за лицата одговорни за употребата на 
физичката сила насочена кон децата.

Забрането е секакво располагање, 
носење и употреба на средства 
за присилба од страна на 
припадниците на Затворската 
полиција.

Ефикасно и навремено евидентирање на 
сите форми на нанесени повреди кај децата, 
без оглед дали се настанати како резултат 
на самоповредување, при повреда од друго 
дете или во случаите кога врз детето е 
употребена физичка сила од страна на 
претставниците на затворската полиција.

Се води и ажурира книга за 
евиденција на повреди на децата.
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1. Итно преземање на мерки и активноси за целосно почитување 
на правото на здравствена заштита на осудените и притворените 
лица;

2. Спроведување на ефикасни истраги за сите наводи на 
малтретирање и несоодветно постапување спрема лицата во 
казнено-поправните и воспитно-поправните установи;

3. Преземање на активности за преместување на лицата/децата што 
се осудени на казна малолетнички затвор или упатени во воспитно-
поправен дом во објекти што ги задоволуваат предвидените 
меѓународни стандарди за задржување на лица, соодветни на 
нивната возраст;

4. Зголемување на бројот на затворски службеници (во затворската 
полиција и секторите за ресоцијализација), со цел да им се 
овозможи на вработените да бидат во позиција да одржуваат 
ефективна контрола во установите и да гарантираат безбедна 
средина за себе си и за затворениците. Посебно да се води сметка 
затворскиот персонал да биде професионален и стручен, запознаен 
со процедурите и стандардите во делот на постапувањето со лицата 
лишени од слобода и нивните права, при што секое преземање на 
кадри од други установи мора да следи по претходни поминати 
обуки и стекнати вештини за работа во места каде лицата се 
лишуваат од слобода.

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 
ВО 2019
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Во текот на 2019 година, Народниот правобранител - Национален превентивен 
механизам, покрај спроведените посети во основните места за задржување лица со 
ограничена слобода на движење, спроведе 3 превентивни посети и на други места 
со ограничена слобода на движење. 

Имено, беа спроведени 2 вонредни превентивни посети на ЈЗУ Психијатриска 
болница Демир Хисар и ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, како и 1 редовна 
превентивна посета на ЈЗУ Психијатриска болница Скопје.

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 2019 година.

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

ПОСЕТИ НА ДРУГИ МЕСТА СО 
ОГРАНИЧЕНА СЛОБОДА НА 
ДВИЖЕЊЕ

4
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4.1 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 
ДЕМИР ХИСАР

4.1.1. Општи податоци 
При првата вонредна посетата на 14 февруари 2019 година, Националниот 

превентивен механизам, по претставка поднесена од родител на пациент сместен 
во Психијатриската болница Демир Хисар за појава на вошливост во болницата, 
спроведе итна вонредна посета во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар каде 
беше остварена средба со директорката и со вработените во установата и беа 
извршени непосредни разговори со дел од пациентите, а воедно беше увтрдено 
како лицата ги остваруваат правата загарантирани со Законот за ментално здравје, 
Законот за заштита на правата на пациентите и подзаконски акти. Ова беше трета 
посета од страна на тимот на НПМ, по извршените посети на 20.11.2012 година и 
26.03.2014 година.

Имено, родител на пациент сместен во Психијатриската болница Демир 
Хисар, на почетокот на јануари годинава, се пожали кај Народниот правобранител 
дека неговото дете и останатите пациенти се заразени со вошки и оти во таа 
неподнослива состојба живеат подолг период. Постапувајќи по претставката, 
Народниот правобранител веднаш испратил до Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат барање за вршење на ненајавена инспекциска контрола на посочената 
психијатриска болница. 

Народниот правобранител продолжува да го следи случајот, со што преку 
Инспекторатот следи како се спроведуваат мерките. 
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Во однос на спроведената посета по конкретниот случај, Националниот 
превентивен механизам констатираше дека во Психијатриската болница Демир 
Хисар не затекнаа епидемија на вошливост, затоа НПМ тимот продолжи да спроведе 
и целосна посета на Психијатриската болница Демир Хисар, во рамките на мандатот 
кој произлегува од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување и Законот за 
народниот правобранител. Целта на посетата, меѓудругото е согласно Факултативниот 
протокол идентификување на ризици заради спречување на тортура или друг вид 
на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, преку увид во 
материјалните услови во јавната здравствена установа, постапување со пациентите, 
остварување на правата загарантирани со Законот за ментално здравје, Законот 
за заштита на правата на пациентите и други правни акти, како и водењето на 
евиденциите во врска со оваа категорија на лица.

Тимот на НПМ, при реализираната посета во Психијатриската болница Демир 
Хисар, дојде до документи кои покажуваат дека последното е извршено на 29.01.2019, 
за што ни беше приложен официјален документ. Меѓутоа, овој датум не се совпаѓа 
со датумот на последно извршеното дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
(ДДД) доставено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. 

Посетата на Психијатриската болница Демир Хисар се спроведе во неколку 
чекори. Тимот на Националниот превентивен механизам посетата ја започна со 
разговор со вработените кои во моментот на посетата беа на работните места 
(лекари-специјалисти, медицински сестри, техничари, болничари и др.). Потоа беше 
спроведен увид на сместувачките капацитети, се спроведоа доверливи разговори 
со неколку пациенти по сопствен избор, се изрши увид во останатите заеднички 
и помошни простории (трпезарија, кујна и сл.), и се изврши увид во Центарот за 
рехабилитација. По случаен избор беа прегледани неколку медицински досиеја и 
друга евиденција која се води за пациентите.

4.1.2. Разговор со раководните структури и 
службите на Психијатриската болница 
Демир Хисар 

Јавната здравствена установа Психијатриска болница Демир Хисар е основана 
со цел сместување, лекување, психо-социјална грижа и рехабилитација на лицата 
заболени со душевни болести и друг вид проблеми со менталното здравје. Оваа 
здравствена установа има регионален карактер, односно го опфаќа југозападниот 
регион на Република Северна Македонија. 

На самиот почеток, НПМ тимот спроведе разговор со директорката на 
здравствената установа Демир Хисар, која даде објаснување за надлежноста која 
ја има како управителка на установата, начинот на менаџирање и работата на 
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Одделенијата.
Психијатриската болница е поделена по оддели, а во секој оддел има неколку 

одделенија:
• Оддел за зависности – Во овој оддел влегува Алкохолното одделение и 

одделение за зависности;
• Акутен оддел – Акутно женско одделение; Акутно мешано одделение 

(адолесцентно одделение) и Акутно машко одделение;
• Судско-психијатриски оддел – Во овој оддел влегува Судското одделение;
• Оддел за продолжено лекување и рехабилитација – хронично машко (V 

одделение) и хронично женско (VII одделение) и 
• Психогеријатриски оддел – Геријатриско машко (IV одделение) и 

Геријатриско женско (VIII одделение).
 Во Психијатриската болница Демир Хисар на денот на посетата вкупниот број 

на пациенти кои болнички се лекуваат е 288. Во болницата, покрај доброволните 
пациенти, се сместуваат и лица присилно хоспитализирани согласно Законот за 
вонпарнична постапка, а со цел задржување во јавна здравствена установа за 
лекување на душевни болести, како и лица чиј прием во психијатриската установа 
е наложен во рамки на соодветна кривична постапка, поточно кога на лицето му е 
изречена мерка на безбедност „задолжително психијатриско лекување и чување во 
здравствена установа“. 

Во Психијатриската болница постои Приемно одделение, каде е ангажиран еден 
дежурен лекар, во кое одделение се потпишува изјава за доброволна хоспитализација. 
Во приемното одделение, воедно се прави проценка за присилна хоспитализација 
која се потпишува од двајца лекари. Од увидот во приемниот дневник може да се 
утврди дека од почетокот на 2019 година, заклучно со 14.02.2019 се регистрирани 
47 пациенти. Во текот на 2018 година биле регистрирани 444 случаи, во 2017 година 
469 случаи, а во текот на 2016 година регистрирани се 456 случаи.

НПМ тимот утврди дека во состав на болницата има и посебна лабораторија, во 
којашто можат да се вршат рутински лабораториски иследувања кои се потребни за 
ваков тип на третман. 

Според управата, болницата располага со доволна количина на лекарства и 
медикаменти, како и доволна количина на храна. Од страна на директорката беше 
истакнато дека оброците се количински доволни и со добар квалитет, воедно често 
се служи месо, овошје и десерт.  НПМ тимот беше информиран дека од страна на 
установата се изготвува листа на јадења за период од еден месец, што при увидот 
НПМ тимот можеше да го потврди, со тоа што листата може да претрпи измени 
зависно од потребите и продуктите кои се наоѓаат во болничкиот магацин. 
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Одделот за продолжено лекување и рехабилитација - 
Хронично машко одделение – (V одделение)

Хронично женско одделение (VII одделение)

Од увидот во една просторија од овој Оддел, НПМ тимот утврди дека просторијата 
е во многу лоша состојба. Имено, ѕидните плочки се делумно уништени или паднати, 
воедно се забележуваат дупки по ѕидовите. Креветите беа прекриени со стари 
ќебиња, некои кревети дури немаа чаршави, неколку перници беа без навлаки и 
во нехигиенска состојба. Собите во кои беа сместени пациентите беа валкани, под 
креветите имаше ѓубре и вода. Креветите беа стари, метални. 

Во просториите има поставено грејни тела (радијатори), а подот е обложен со 
ламинат. НПМ спроведе увид и во трпезаријата во состав на ова одделение и заклучи 
дека трпезаријата обезбедува соодветни услови за исхрана на пациентите, поточно 
располага со доволен број на маси и столови. Самата просторија е доволно осветлена 
преку високи прозорци кои истовремено може да се користат за проветрување и 
освежување на дневната соба со чист воздух.

НПМ тимот констатираше дека тоалетите во хронично машко одделение 
не се реновирани и истите се во незавидна состојба и не се адаптирани на 
потребите на оваа категорија лица, поточно се уште се користи санитарен 
јазол. 

НПМ тимот препорачува да се намали бројот на пациенти во 
просториите за сместување, да се реновира одделот (реновирање на 
бањата и санитарните јазли), да се обезбедат пристојни и хумани услови за 
пациентите во собите за престој (обезбедување ормарчиња, нови кревети 
и душеци итн.), воопшто да се подобрат хигиенските услови за пациентите.

„Секое лице со ментална болест има право на обезбедување на хумана и безбедна 
животна средина“. Имајќи го предвид наведеното, НПМ тимот констатираше 
кршење на законски загарантираните права на пациентите за минимум 
хуман третман кон нив и безбедна животна средина.  

НПМ тимот констатира дека, покрај екстремно лошите материјални 
услови (испукани и влажни ѕидови, непријатна миризба, исклучително 
ниско ниво на хигиена), исто така и животот за пациентите е многу 
едноличен.

НПМ изврши увид во неколку соби во ова одделение. При увидот во собите, НПМ 
утврди дека во истите имаше 6 легла, креветите беа опремени со нови душеци, чиста 
и нова постелнина во сопственост на болницата кои беа дадени како донација. Подот 
на просториите е обложен со нов ламинат, а во истите соодветно се инсталирани 
грејни тела (централно греење). Собите, покрај со кревети, се опремени и со масички 
и столици, како и со ормарчиња за чување на личните работи, а во состав на ова 
одделение постои и посебна просторија за дневен престој. 
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Во состав на Одделението има и посебна просторија за дневен престој. НПМ 
тимот при увид на ова просторија заклучи дека таванот паднал неодамна врз 
трпезаријата, поради тоа истата беше затворена и не е веќе во функција. Столовите 
и масите за јадење беа наместени во ходникот пред самите простории во кои беа 
сместени пациентите. Од разговорот со медицинскиот персонал, истите истакнаа 
дека подот е во катастрофална состојба и дека очекуваат во секој момент да падне.  

НПМ спроведе увид и во тоалетите и тушот во ова одделение, при што утврди 
дека истите се реновирани и хигиената беше на задоволително ниво. Во бањата има 
4 туш кабини и централно греење на вода, а пациентите задолжително се тушираат 
еднаш во текот на неделата.

Машината за перење не работеше, а тимот на НПМ беше информиран дека 
пациентите облеката самите си ја перат во тоалетите, а еднаш неделно се користи 
големата перална, но не сите пациенти сакаат да ја користат. 

Геријатриско машко одделение (IV одделение)

При увидот во просториите во геријатриското машко одделение, НПМ тимот 
утврди дека во истите простории се поставени стари кревети со решетки. Креветите 
немаа душеци туку имаше поставено импровизирани сунѓери кои беа искинати и 
издупчени. Чаршавите беа во ужасна состојба со измет, урина, дамки, искинати. 
Пижамите на пациентите беа во многу лоша состојба, валкани, со дамки. Кај еден од 
пациентите беше најден капак од метална конзерва кој може сериозно да ја загрози 
безбедноста на пациентите. Тимот на НПМ препорачува да се води посебна 
сметка за видот на предметите или хигиенските средства што им се даваат 
на пациентите, поради опасноста од злоупотреба и евентуално труење, 
особено на пациентите коишто манифестираат суицидни поведенија или 
истакнале такви наводи.

На самиот влез пред собите и пред тоалетите имаше измет. Тимот на НПМ 
констатираше дека просториите во кои се сместени пациентите се целосно руинирани, 
во ужасна хигиенска состојба. По ѕидовите, прозорците и радијаторите имаше големо 
количество на влага и мувла. Дел од ѕидовите беа извалкани со измет. Во целото 
одделение се ширеше неподнослива смрдеа. По разговор со едно од вработените 
лица, тимот на НПМ беше информиран дека во тоалетот наменет за персонал, од 
таванот постојано прокиснува, а истиот е поврзан со цевки за одвод и во секој момент 
може да предизвика сериозни проблеми по здравјето на вработените. Исто така, 
вработените се пожалија на исклучително лоши хигиенски услови во кои работат и 
дека постојано се изложени на инфекции и бактерии. 

Тоалетот во ова одделение не беше реновиран и беше во многу лоша состојба. 
Санитарните јазли за задоволување на физиолошките потреби и наменети за 
туширање беа во многу лоша состојба. Туш кабината не беше во функција, во целиот 
тоалет плочките беа искршени и единствен дел кој беше функционален беа чешмите. 
Санитарниот јазол беше во руинирана состојба, во нехигиенски услови, и немаше 
казанче за вода. Тимот на НПМ констатираше дека генерално состојбата 
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Геријатриско женско одделение (VII одделение) 

Лицата во ова одделение се сместуваат врз основа на дадена согласност за 
доброволно лекување. 

При самиот влез во одделението се чувствува неподнослива смрдеа. Тимот 
на НПМ беше информиран дека во ова одделение се сместуваат лица кои не се 
во можност самите да се грижат за себе и имаат потреба од постојан медицински 
надзор. НПМ тимот изврши увид во аптеката во собата на сестрата. Сите лекови беа 
со добар рок на употреба и истата располагаше со антишок терапии, антибиотици, и 
секојдневна терапија која ја примаат пациентите. 

Тимот на НПМ изврши увид и во книгата за евиденција на примените пациенти и 
во неколку досиеја на пациенти по случаен избор. Тимот на НПМ проба да разговара 
со неколку пациенти, но бидејќи станува збор за одделение во кое се сместени 
тешки случаи на пациенти, многу возрасни лица, истите не беа контактибилни 
и не можевме да добиеме никакви повратни информации за нивниот третман во 
установата. При посетата на собите во кои беа сместени пациентите, претставниците 
на НПМ забележаа дека поголемиот број на пациенти се во неконтактибилна состојба 
и прилично „зашеметени“, дезориентирани и поспани. Кај една од пациентките беа 
констатирани и повреди на лицето, во однос на што добивме одговор дека кога ја 
пуштиле на викенд, наводно пациентката била тепана од страна на снаата. НПМ при 
разговорот со пациентите забележи дека најголемиот број на пациенти 
за време на посетата беа облечени во болнички пижами и дека на дел од 
пациентите пижамите им беа искинати и валкани. 

Сите пациенти во ова одделение беа кратко потсрижени и како 
причина беше наведено дека станува збор за пациенти кои поголемиот дел 
од времето го поминуваат во лежење и се склони кон појава на вошки. 

По извршениот увид во просториите во ова одделение, тимот на НПМ 
затекна состојба на незадоволително ниво на хигиена и слабо одржување 
на просториите. Наместо душеци, на креветот имаше импровизирани 
сунѓери. Дел од креветите немаа чаршави, а тие што имаа беа валкани и скинати. 
Перниците беа стари, искинати и валкани. За време на посетата, во собите парно-
греењето не работеше.

Подот беше поставен со гумиран ламинат кој на делови беше искинат, 
со големи дупки и речиси невозможно да се одржува соодветна хигиена. 
Низ ходниците и внатре во собите беше забележано огромно количество 
на влага и мувла. Во собите немаше поставено ормари за чување на личните 

во тоалетите во ова одделение е на ужасно ниско ниво и нема систем за 
вентилација.

Во состав на ова одделение постои и трпезарија која располага со доволен број 
на столици и одговара на капацитетот на ова одделение. Храната се носи од главната 
кујна. Хигиената ја одржува соодветна агенција ангажирана од установата.
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работи на пациентите. Собите беа со капацитет од 5-6 легла, меѓутоа во состав на 
одделението немаше посебна просторија за дневен престој. Санитарните јазли беа 
реновирани, но за време на посетата светлото во тоалетите не работеше. Пред 
тоалетот таванот беше отворен и имаше дупка која не беше санирана. 

Во состав на ова одделение има трпезарија каде пациентите ја конзумираат 
храната, а НПМ при увидот во истата утврди дека трпезаријата соодветно е опремена 
со доволен број на маси и столчиња за сите пациенти кои се сместени на овој оддел. 
НПМ при извршениот увид во трпезарија затекна мачка, која влегла низ 
прозорците во трпезариската просторија. НПМ смета дека во просториите 
каде се сместуваат пациентите не треба да има присуство на животни, со 
цел намалување на ризиците од пренесување на одредени болести. 

Одделение за работна (окупациона) терапија (Центар за 
рехабилитација)

Во состав на ова одделение се наоѓаат фискултурна (фитнес) сала, пинг-понг и 
соби за работна терапија и сл. Во однос на окупационо-работниот дел вработени се 
еден ликовен терапевт, еден музикотерапевт, еден педагог работи во библиотека 
и еден фискултурен педагог. Овој центар можат да го посетат пациенти од сите 
одделенија. 

4.1.3. Увид во документацијата

НПМ тимот изврши увид во документација, по случаен избор, која се води за 
секој пациент во вид на досие или историја на болест, при што е утврдено дека 
секое досие содржи: запис на прием, приемен лист со потпис на пратителите и 
два дежурни лекари, историја на болест со анамнеза и објективен наод, телесен 
наод невролошки и психијатриски наод, тераписка листа, согласност за доброволна 
хоспитализација, план за работа на стручен тим: социјален работник, психолог, 
сестра, психијатар и собна сестра, сестринска листа каде од сестрински аспект се 
дава извештај за текот на третманот. 
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4.1.4. Преглед на упатени препораки и 
добиени одговори

Табела бр.36

Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

Препораки Одговор по препорака

Реновираниот објект, кој е донација на 
Американската амбасада и кој е предвиден 
за лицата со попреченост, ги задоволува 
сите потребни стандарди, и треба да се 
пушти во употреба.

Објектот кој е изграден од 
Американската амбасада е пуштен 
во употреба и свечено отворен 
од страна на министерот за 
здравство, д-р Венко Филипче и 
присутни лица од Американската 
амбасада. Истиот е наменет за 
третман на геријатриски пациенти 
со психијатриски заболувања од 
машки пол.

Во Болницата да се засили континуирана 
едукација на среден медицински и 
немедицински кадар, бидејќи се најчесто 
во контакт со пациентите кои се третираат 
во болнички услови, а немаат претходна 
медицинска едукација.

Обавени се едукации од страна на 
медицински персонал-доктори и 
главна медицинска сестра на лицата 
со средно медицинско училиште и 
лица со висока медицинска школа.

Да се воспостави потесна координација 
меѓу одделението за работна терапија и 
останатите болнички одделенија во насока 
на мотивирање на пациентите за поголема 
вклученост во окупационата терапија, како 
и да се направат напори за мотивирање 
на пациентите во насока на декорирање 
(украсување) на просториите за сместување, 
што би претставувал дополнителен визуелен 
стимул во насока на рахабилитација на 
лицата.

Подобрена е координацијата помеѓу 
Центарот за рехабилитација и 
болничките оддели, имено се прават 
напори пациентите да се активираат 
во социотерапевтските активности 
и окупационата терапија, т.е. да се 
вклучат поголем број на пациенти 
во овие активности.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

Препораки Одговор по препорака

Засилена едукација и информираност на 
пациентите за целта на поставувањето 
на сандачиња за поплаки и претставки 
преку кои може да се пожалат или да ги 
пријавуваат можните случаи на насилство 
или непрофесионално постапување од 
страна на персоналот.

Постојано се информираат 
пациентите дека можат да се 
пожалат во врска со нивниот 
престој и лекување по писмен пат и 
таа документација да ја достават во 
посебни кутии за жалби и поплаки.

Обезбедени се доволни количини 
на средства за чистење во насока 
на одржување на хигиената на 
просториите и санитарните јазли.

Табела бр.37

Преглед 
на дадени препораки до Министерството за здравство

Препораки Одговор по препорака

Подобрување на материјалните 
услови и состојби во насока на 
задоволување на посакуваните 
стандарди: реновирање на старите 
објекти, подобрување на состојбата 
и хигиената со санитарните јазли и 
бањите и прилагодување на истите за 
оваа категорија на лица, обезбедување 
на нови кревети за спиење за секој 
пациент.

Министреството за здравство се обрати до 
Проектна единица за имплементација на 
проектот за реконструкција и доградба на 
објектите за здравствените установи за да 
добие податоци во врска со поставеното 
прашање од Ваша страна, за која од 
страна на проектната единица е доставена 
информација за проектот „Изградба на 
два нови објекти за потребите на ЈЗУ 
Психијатриска болница – Демир Хисар.

Во Болницата да се засили 
континуирана едукација на среден 
медицински и немедицински кадар, 
бидејќи се најчесто во контакт со 
пациентите кои се третираат во 
болнички услови, а немаат претходна 
медицинска едукација.

На конкретната препорака не беше добиен 
одговор од страна на Министерството за 
здравство.
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4.2 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 
НЕГОРЦИ-ГЕВГЕЛИЈА

4.2.1. Општи податоци 
Втората вонредната посета на Народниот правобранител - Национален 

превентивен механизам (НПМ) беше на 13.05.2019 година каде што НПМ изврши 
ненајавена посета на Психијатриска болница Негорци, Гевгелија во рамките 
на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол 
кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. Посетата беше 
спроведена заедно и во соработка со надворешни соработници. Ова беше четврта 
посета од страна на тимот на НПМ, по извршените посети на 27.11.2012 година, 
05.03.2014 година и 21.12.2017 година.

Целта на посетата беше да се идентификуваат можните ризици заради 
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување, пред сè преку испитување на третманот врз пациентите 
од страна на вработените лица во болницата. 

Во оваа смисла, за време на посетата тимот на НПМ разговараше со раководните 
и одговорни лица во Психијатриската болница, како и останатиот медицински 
персонал, а беа извршени и индивидуални и групни разговори со поголем број на 
пациенти сместени во различни одделенија.

На денот на посетата во болницата беа сместени вкупно 222 пациенти со кои 
работат 5 психијатри, 2 општи лекари, 35 медицински сестри, 30 болничари, 3 
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социјални работници, 2 пихолози, лаборант, биохемичар и др. немедицински персонал 
(правник и др.). Во споредба со претходната посета којашто беше извршена 
во декември 2017 година, евидентно е зголемувањето на медицинскиот 
персонал, но и покрај тоа се уште останува потребата од вработување 
на дополнителен стручен кадар и медицински персонал. Недостигот на 
стручен кадар и медицински персонал го зголемува ризикот пациентите 
да останат без потребната нега и грижа, особено во попладневните и 
вечерните часови.

Во разговорот со директорката беа добиени информации дека редовно се 
прави евалуација на услугите од страна на корисниците и дека нивните забелешки 
се имплементираат. Исто така, повремено се преземаат мерки за преместување 
на персоналот од одделенијата со цел превенирање проблеми и обезбедување 
поефикасно работење. При прием на пациенти во амбулантата се врши преглед со 
забележување и опис на сите повреди. Според директорката, физичките пресметки 
меѓу пациентите во болницата се многу ретки. 

Од извршените разговори со поголем број на пациенти сместени 
во Психијатриската болница, тимот на НПМ констатира дека тие се 
генерално задоволни од медицинскиот персонал. Сепак, имаше и пациенти 
кои се пожалија на вербалниот однос во секојдневната комуникација, при што 
истакнаа дека се случува да бидат навредувани од вработените коишто многу 
често се однесувале и надмено, строго и заповеднички при издавањето наредби 
(како што самите истакнаа). Особено загрижуваат наводите на дел од пациентите 
за употребата на физичка сила од страна на некои болничари. Во оваа смисла, 
тимот на НПМ од повеќе пациенти доби информации и поплаки за однесувањето 
на еден од болничарите којшто употребувал физичка сила (им удирал шлаканици и 
ги удирал по други делови од телото) во случаите кога пациентите одбивале да ја 
земат пропишаната терапија, како и поради неисполнување на издадените наредби 
од негова страна.

НПМ тимот строго го осудува ваквиот начин на однесување кон 
пациентите и бара итно преземање мерки за испитување на однесувањето 
на болничарите и евентуалната употребата на физичка сила во 
психијатриската болница. Имено, тимот на НПМ бара од раководните 
лица да преземат мерки за информирање на пациентите за нивното право 
да се пожалат на однесувањето на вработените и да ги охрабрат да го 
пријават секој случај на несоодветно постапување заради спроведување 
на соодветна постапка и утврдување евентуална одговорност.

Тимот на НПМ констатира дека и понатаму пристапот до механизмот 
за поплаки е тешко достапен за пациентите, особено за оние на коишто 
им е изречена мерка на безбедност и коишто имаат ограничена слобода 
на движење во рамки на болницата. Во оваа смисла, за време на посетата 
беше нотирано дека се уште не е спроведена препораката 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 поглед на службените 
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лица и медицинскиот персонал.
Во делот на фиксацијата, тимот на НПМ констатираше дека не е 

постапено по препораката за прилагодување на простории за фиксација 
кои ќе бидат соодветно опремени за таа намена и кои ќе овозможат 
безбедно и непречено физичко ограничување на пациентите на кои тоа 
им е неопходно. Имено, од извршениот увид во просторијата за фиксација во 
одделението за акутни состојби, беше констатирано дека истата е опремена со три 
кревети коишто не се фиксирани за подот, а исто така и дека целосен пристап околу 
креветите е оневозможен, затоа што од едната страна се турнати до ѕид.

Од увидот во евиденцијата на извршени фиксации и од извршените разговори 
со пациентите врз кои била употребена физичка фиксација, тимот на НПМ 
констатира недоследности во поглед на информациите за фиксациите, односно 
информациите заведени во Дневникот за фиксации не се потврдуваат со изјавите 
на пациентите. Имено, НПМ тимот констатира дека во психијатриска болница 
Негорци, фиксацијата се извршува со чаршави и неретко трае подолго од 
пропишаното време за физичка фиксација од два часа.

Во поглед на смртните случаи кај пациентите во болницата за време на нивната 
хоспитализација, тимот на НПМ доби информација дека во 2018 година биле 
починати осум лица, а во текот на 2019 година до денот на посетата, починати 
биле две лица. Сите лица се починати од природна смрт, како резултат на хронични 
болести на кардиоваскуларниот систем, инфаркт на срцевиот мускул или како 
резултат на мозочно крварење. Смртните случаи, како и други стручни прашања се 
разгледуваат на Колегиум, но не постои евиденција – нема записници за наменски 
лекарски колегиум. За ниту еден смртен случај не е работена судско-медицинска 
аутопсија. 

Од увидот во тетратката за заведување на смртните случаи, која притоа уредно 
се пополнува, како и од Лекарскиот извештај за причина за смрт, кај некои лица 
како причина за смртта се наведени состојби, а не точната дијагноза поради која 
настапила смртта. Евидентно е дека оваа грешка се прави поради неизвршувањето 
на аутопсија на починатите лица, а следствено на тоа и недостаток на информацијата 
за причините за настапената смрт.

Во оваа смисла, а имајќи ги предвид и одредбите од Законот за здравствената 
заштита, тимот на НПМ укажува на потребата при настапување на смртен 
исход кај пациентите кои се на лекување во болницата, да се направи 
аутопсија, и тоа патолошка, доколку станува збор за хронично заболување 
или судско-медицинска аутопсија, доколку станува збор за сомнителна 
смрт или смрт поради сомневање за постоење на лекарска грешка. 
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Табела бр.38

Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

Препораки Одговор по препорака

Итно преземање мерки за испитување 
на однесувањето на болничарите и 
евентуалната употребата на физичка 
сила во психијатриската болница, како 
и да преземат мерки за информирање 
на пациентите за нивното право да се 
пожалат на однесувањето на вработените 
и да се охрабрат да го пријават секој случај 
на несоодветно постапување, заради 
спроведување на соодветна постапка и 
утврдување евентуална одговорност.

Направен е заеднички состанок со 
вработени болничари, посебно со 
оние за кои се упатени поплаките, 
а на состанокот е укажана секоја 
замерка на нивното однесување. Во 
прилог е даден записник од одржан 
состанок со болничарите.

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 
поглед на службените лица и медицинскиот 
персонал;

Обезбеден е механизам на сите 
одделенија за поплаки на пациенти.

Итно да запре праксата на долгото траење 
на фиксациите и пациентите да не бидат 
изложени на физичко ограничување 
подолго од неопходното;

Во делот за фиксација, фиксацијата 
е метод кој се применува само во 
исклучителни случаи, а времето 
на фиксација многу често трае и 
пократко од два часа, но понекогаш 
согласно здравствената состојба на 
пациентот, во исклучителни случаи 
трае и подолго.

Итно прилагодување на просториите за 
фиксација кои ќе бидат соодветно опремени 
за таа намена и кои ќе овозможат безбедно 
и непречено физичко ограничување на 
пациентите на кои тоа им е неопходно;

Просториите за фиксација се 
целосно стандардизирани со 
соодветни кревети, заштитени 
ѕидови, по еден кревет во 
просторија. Овие простории 
се направени по целосното 
реконструирање на одделението за 
акутни состојби, кое е пуштено во 
употреба во септември 2019 година.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

Препораки Одговор по препорака

При смрт на пациент за време на неговата 
хоспитализација во ЈЗУ Психијатриската 
болница Негорци, без исклучок да се 
направи обдукција, со цел да се дознае 
точната причина за смрт, и за да се 
елиминира постоењето на сомнение дека 
смртта настапила насилно или како резултат 
на лекарска грешка;

Судско-медицинска аутопсија 
не е направена досега бидејќи 
не дозволуваат фамилиите на 
починатите лица.

Да се преземат неопходни мерки за 
вработување на дополнителен стручен кадар 
и медицински персонал;

Дополнително во болницата 
се вработени два лекара, еден 
специјалист психијатар и еден општ 
лекар, тројца болничари и три 
хигиеничари.

Табела бр.39

Преглед 
на дадени препораки до Министерството за здравство

Препораки

Обезбедување средства и итно прилагодување на просториите за фиксација кои ќе 
бидат соодветно опремени за таа намена и кои ќе овозможат безбедно и непречено 
физичко ограничување на пациентите на кои тоа им е неопходно;
Вработување на дополнителен стручен кадар и медицински персонал;
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4.3 ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА 
СКОПЈЕ

4.3.1. Општи податоци 
Согласно годишната програма за 2019 година, Народниот правобранител – 

Национален превентивен механизам на 24 и 25 декември 2019 година спроведе 
редовна ненајавена посета во ЈЗУ Психијатриска болница Скопје.

Во текот на превентивната посета беше извршен 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.

4.3.2. Организациска поставеност и структура 
на вработените 

Јавната здравствена установа Психијатриска болница - Скопје здравствената 
дејност ја остварува преку 9 оддели во кои се сместени лица со нарушени ментални 
и душевни растројства. Покрај стационарниот дел, во склоп на установата 
функционираат и три оддели за дневно болничко лекување.
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ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје има сместувачки капацитет од 376 кревети 
(стационарен дел), а на денот на посетата од страна на НПМ тимот во установата 
беа сместени вкупно 371 пациент, од кои 37 пациенти беа пробно пуштени во 
домашни услови, од што произлегува дека капацитетот на установата не беше 
сосема исполнет. 

Во ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје се сместуваат исклучиво полнолетни 
лица и истите, согласно Законот за ментално здравје, за време на престојот во 
здравствената установа, покрај општите права кои се уредени со Законот за заштита 
на правата на пациентите имаат и посебни права и обврски.

Од извршените разговори со одговорните службени лица, тимот на НПМ доби 
информација дека вкупниот број на вработени лица во ЈЗУ Психијатриска болница 
– Скопје изнесува 336 лица, од коишто 38 се лекари специјалисти, 2 лекари се на 
специјализација, 1 стоматолог, 2 фармацевти, 29 соработници (психолози, биолози и 
социјални работници), 9 медицински сестри со висока стручна спрема, 1 медицинска 
сестра со виша стручна спрема, 1 работен терапевт, 110 медицински сестри и 
техничари со средна стручна спрема, 36 болничари, 4 лаборантски техничари, 2 
фармацевтски техничари, 1 стоматолошки асистент, 1 неговател и 99 вработени 
лица од административно работен и помошно технички персонал. Според половата 
припадност 227 лица од вкупниот број на вработени лица во установата се од 
женски и 109 лица се од машки пол. Во однос на националната припадност, 219 се 
Македонци, 91 Албанец, 3 Турци, 10 Срби, 5 Бошњаци, 5 Роми, 1 Бугарин, 1 Влаинка 
и 1 Русинка. 

Во оваа смисла, беше истакнато дека, имајќи го предвид бројот на пациенти, 
како и специфичните работни околности во установата, актуелниот број на 
вработени лица не е доволен за непречено и ефикасно остварување на функцијата 
што би требало да ја остварува установа од ваков вид, поради што неопходно е 
вработување на дополнителен персонал. Притоа, особено е изразен недостигот 
од медицински персонал во попладневните и вечерните часови, кога се случува 1 
медицинска сестра и 1 болничар да бидат одговорни за цело одделение кое може 
да брои и над 50 пациенти. Додека пак, во текот на ноќните часови, здравствената 
грижа за сите пациенти во Установата ја обезбедуваат само двајца дежурни лекари.

„Заштитата на лицата со ментална болест се заснова на обезбедување на 
најдобра грижа, лекување и рехабилитација во согласност со тековните достигнувања 
во областа и во рамките на расположливите средства, соодветна на поединечните 
потреби на лицето, со отсуство на каква било психичка и физичка злоупотреба, со 
целосен респект на достоинството на неговата личност и во негов најдобар интерес.“ 

Оттука, тимот на НПМ констатира дека недостигот од медицински 
персонал директно влијае врз третманот со пациентите и претставува 
реален ризик фактор за појава на можни случаи на несоодветно 
постапување со нив и прекршување на нивните законски загарантирани 
права. 

НПМ тимот беше информиран дека, при настаната смрт во установата, по 
службена должност се информира семејството на починатиот, но обдукција во 
случаите кога ќе настапи смртен случај, не се практикува, освен во случаите кога 



182

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

постои сомнеж за причините на смртта. Во ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје во 
текот на 2018 година имало вкупно 35 смртни случаи, а не е направена ниту една 
обдукција, додека во 2019 година, до денот на посетата, имало вкупно 25 починати 
лица.

Директорот на Установата го информираше НПМ тимот дека на одделите 
нема сандачиња за претставки и поплаки (од извршениот увид НПМ тимот 
констатираше дека само дел од одделите располагаат со сандачиња за 
претставки и поплаки). 

Во оваа насока, НПМ тимот препорачува да се постават сандачиња за претставки 
и поплаки во сите посебни одделенија во рамки на Установата, на места коишто ќе 
им бидат лесно и постојано достапни на пациентите и што се надвор од постојан и 
директен поглед на службените лица и медицинскиот персонал.

4.3.3. Опис на условите за престој во 
установата

Одделение за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација (IV и V машко одделение)

Од извршениот увид во Одделот за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација (т.н. IV-тиот и V-тиот машки оддел), НПМ тимот констатираше дека 
во одделот се сместени 53 пациенти над 18 годишна возраст од машки пол, коишто 
воглавно се подвижни. Пациентите претежно се со резидуална симптоматологија 
од која преовладува шизофренија и ретардација со имплантирана психоза. Дел од 
пациентите и на овој оддел се сместени со судски налог за сместување и лекување. 

НПМ тимот смета дека пациентите со интелектуална попреченост 
(ментална ретардација) треба да бидат сместени во посебен оддел, заради 
одделување од пациентите со шизофренија. Исто така, потребно е да се 
направи посебен оддел за лекување на пациенти кои се пратени со судска 
пресуда, а „судските“ пациенти да се преместат од Одделот за продолжено 
лекување, рехабилитација и ресоцијализација. 

Времетраењето на третманот и лекувањето на пациентите од Одделот за 
продолжено лекување, рехабилитација и ресоцијализација е во просек од 3 до 6 
месеци, а околу 25-30 пациенти се постојано сместени во установата од причина 
што немаат семејства или истите се откажале од нив, односно немаат можности за 
друг начин на живеење. 

Објектот во којшто е сместен Одделот за продолжено лекување, рехабилитација 
и ресоцијализација е стар и не ги задоволува основните услови за квалитетно 
живеење и престој. Сите 53 пациенти се сместени во вкупно 5 простории. При 
премерот што НПМ тимот го изврши во најголемата соба/просторија за сместување 
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на пациенти, беше констатирана квадратура од 35 m2, а во истата беа сместени 12 
пациенти. Квадратурата на собите во коишто се сместени пациентите во овој оддел 
не е во границите на минимум предвидените стандарди за сместување на лица (4m2 
во соби за колективно сместување).  Нивото на измерена влажност во просторијата 
беше во рамките на дозволената граница (39,3%), а температурата за време на 
посетата изнесуваше 17,2 оC, што е малку под рамките на минимум предвидените 
меѓународни стандарди за престој на лица. Притоа, просторот меѓу креветите е не 
повеќе од 80 см, недостасуваат шкафови, наткасни и други делови од мебелот, каде 
пациентите би ги сместиле личните работи. Оттука, пациентите немаат никаква 
приватност, во собите им е тесно, бидејќи најчесто се сместени по 10 или 
12 лица во една просторија, поради што воопшто немаат „личен“ простор. 
Исто така, поради недостиг на ормарчиња во собите, личните работи ги 
чуваат под душекот за спиење, па често има кражби и малтретирање 
помеѓу самите пациенти (најчесто за храна и цигари).

НПМ тимот препорачува да се намали бројот на пациенти во просто-
риите за сместување, да се реновира Одделот (реновирање на бањата 
и санитарните јазли), да се обезбедат пристојни и хумани услови за 
пациентите во собите за престој (обезбедување ормарчиња, нови кревети 
и душеци итн.), воопшто да се подобрат хигиенските услови за пациентите.

„Секое лице со ментална болест има право на обезбедување на хумана и безбедна 
животна средина“. Имајќи го предвид наведеното, НПМ тимот констатираше 
кршење на законски загарантираните права на пациентите за минимум 
хуман третман кон нив и безбедна животна средина.  

НПМ тимот констатира дека, покрај екстремно лошите материјални 
услови (испукани и влажни ѕидови, непријатна миризба, исклучително 
ниско ниво на хигиена), исто така и животот за пациентите е многу 
едноличен.

Во оваа насока, НПМ тимот препорачува итно да се подобри лекувањето 
и престојот на пациентите со планирани активности во слободното време, 
прошетки во дворот и надвор од кругот на болницата, со цел нивно 
вклучување во заедницата.

Од извршениот увид во трпезаријата на одделот и од извршените разговори со 
пациентите, констатирано е дека храна има доволно, но во споредба со изминатите 
години, истата е со многу послаб квалитет. 

НПМ тимот констатираше несоодветни услови и при одржување на личната 
хигиена на пациентите. Имено, на Одделот за продолжено лекување, рехаби-
литација и ресоцијализација, се практикува колективно капење (најчесто 
со 4 до 8 лица под 2 туша во една иста бања), а доколку лична хигиена треба 
да обави пациент на кој му е потребна помош при капењето, по наредба 
на службените лица, обврската за давање помош ја добива друг пациент. 
„Личноста, достоинството и приватноста на секое лице со ментална болест мора да се 
почитува.“ Ваквиот третман НПМ тимот го смета за директно непочитување 
на достоинството и нарушување на приватноста на пациентите и истиот 
строго го осудува. 
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Понатаму, лицето со ментална болест има право на заштита од каков било облик 
на малтретирање, понижување и злоставување, но НПМ тимот беше информиран 
дека на Одделот за продолжено лекување, рехабилитација и ресоцијализација 
има и случаи на физичко казнување од страна на дел од персоналот кон 
пациентите кои не ги почитуваат правилата. 

НПМ тимот строго ја осудава примената на каква било форма на 
физичка сила кон пациентите и потенцира дека физичкото насилство е 
недозволиво, а воедно препорачува итно да прекине ваквата пракса и 
ги повикува одговорните лица во Установата да преземат силни мерки 
на проверка и контрола на односот и постапувањето на медицинскиот 
персонал кон пациентите. 

Притоа, НПМ тимот препорачува ротирање на негователите по оддели 
на одреден временски период.

При посетата на Одделот за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација, беше извршен и увид во досиејата на неколку пациенти, од што 
беше констатирано дека се водени уредно од страна на лекарите и медицинскиот 
персонал и истите ги содржат сите потребни информации. Во сите досиеја имаше 
потпишано изјава за доброволно лекување од страна на самите пациенти, 
што не е многу веродостојно, бидејќи поголемиот дел од нив не се во 
состојба да се согласат и да се потпишат на таква изјава во времето на 
прием на болничко лекување.

Одделение за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација (III машко одделение)

При увидот што НПМ тимот го изврши е констатирана лоша состојба, како 
во поглед на материјалните услови во Трето машко одделение, така и 
во поглед на степенот на остварувањето на правата на пациентите кои 
се сместени во болницата подолго време, поради потребата од нивно 
продолжено лекување, рахабилитација и/или нега. Констатираната 
состојба НПМ ја оценува како состојба која загрижува.

НПМ тимот, при посетата на ова Одделение затекна задоволителна состојба 
во поглед на хигиената и добро одржување на просториите, најголемиот дел од 
душеците и перниците беа уредни, а креветите беа добро одржани и ќебињата беа 
донација од Канцеларијата на Високиот Комесаријат за бегалци - УНХЦР. 

Собата за дневен престој е во релативно добра состојба, соодветно затоплена и 
опремена со мебел и телевизор, а во истата се одвиваат попладневните активности 
согласно утврдениот куќен ред. Тоалетите се во незавидна состојба, а од истите се 
шири лоша миризба поради слабото ниво на хигиена и слабата вентилација. 

При разговорот со неколку лица сместени во Одделението, НПМ тимот доби 
поплаки за ниското ниво на хигиена во Одделението и лошиот квалитет на храна, 
како и за количеството на оброците. НПМ тимот забележа дека голем дел од 
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пациентите во ова Одделение се со значително оштетени заби или без заби, што им 
претставува проблем при конзумирањето на оброците, а самите кажаа дека најчеста 
стоматолошка интервенција е вадење заб. 

Пациентите потврдија дека се тушираат еднаш неделно согласно утврден 
распоред, при што се случува понекогаш да не им дадат шампон за капење. Во 
делот на контактите со надворешниот свет, дозволено им е користење на јавниот 
телефон поставен на капијата на влезот во болницата, а по потреба им се дозволува 
да го користат и телефонот во собата на медицинските сестри. 

Дел од пациентите во Одделението за продолжено лекување, рехабилитација 
и ресоцијализација се со подолг годишен престој во болницата, кои би можеле да 
го продолжат нивниот третман во Центрите за ментално здравје во заедницата, 
согласно регионалната определеност, но поради отфрленоста и неприфаќањето од 
страна на нивните семејства, немањето на поддршка од страна на заедницата за 
нивно домување и немањето на приходи се уште се сместени во болницата со што 
се отежнува и процесот на деинституционализација.

НПМ тимот констатираше дека во одделот Трето машко одделение капацитетот 
на Одделението е вкупно 24 пациенти. За време на посетата, во Одделението 
беа сместени 23 пациенти, во 3 соби по 8 кревети. Од извршениот разговор со 
одговорните лица, НПМ тимот заклучи дека најголемиот дел од пациентите 
престојуваат во Одделението повеќе години поради несоработка на 
нивните семејства со социјалниот работник, како и со самите пациенти, 
поради што се наметнува потребата од поддржано живеење и патронажна 
служба.

Од извршените разговори во Одделението, НПМ тимот констатираше дека 
мултидисциплинарниот тим од ова одделение го сочинуваат: 1 лекар, 1 психолог, 
1 социјален работник кој за време на посетата не беше присутен поради работно 
ангажирање на проект од страна на Министерство за здравство, во времетраење 
од една година. Додека трае неговото отсуство го заменува социјален работник 
од друго одделение кој е присутен на ова одделение двапати неделно (или по 
потреба). Исто така, дел од ова Одделение се и 8 медицински сестри, 6 болничари 
и 2 хигиеничари. 

Од разговорот со пациентите се доби податок дека тие ја препознаваат 
работата на социјалниот работник и дека се задоволни од истата. Од нивна страна 
беа наведени следните недостатоци:

• ретки контакти со старателот кој е стручно лице од Центарот за социјална 
работа Скопје,

• недостаток на пижами, пациентите спијат во тренерки,
• нефункционирање на тушот во бањата, се капат во бањата во Центарот за 

алкохолизам,
• немање на шкафови за облеката,
• недоволна количина на храната,
• недостаток на активности надвор од Болницата.
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Одделение за ургентна психијатрија (II - машко)

Одделот за ургентна психијатрија е од затворен тип и е наменет за лекување 
на вознемирени и виолентни лица, како и лица со акутни психички растројства. 
Во моментот на посетата на Одделот, во објектот беа сместени исклучиво машки 
лица, додека пак женското одделение за пациенти од истата категорија е одвоено и 
пациентките се сместени во друг објект.

Од извршениот увид во Одделот за ургентна психијатрија (т.н. II - машко), НПМ 
тимот констатираше дека капацитетот на Одделот е 40 кревети, а во моментот на 
посетата на Одделот беа евидентирани 55 пациенти (сите од машки пол), од кои 6 
беа сместени на одделот со судска мерка. НПМ тимот доби информација дека сите 
пациенти, освен 6-те со заштитна судска мерка, се хоспитализирани во Установата 
на доброволна основа.   

НПМ тимот доби информација дека вкупниот број на персонал на одделот е 25 
вработени лица, од кои 4 се лекари, 8 медицински сестри, 8 болничари, 1 психолог, 
1 социјален работник, 1 садомијач и 2 хигиеничари. Смените во кои персоналот е 
присутен во одделот се исти на ниво на Установа, и како и во останатите оддели, 
и во Одделот за ургентна психијатрија во попладневните часови, за безбедноста 
на сите пациенти се грижат само двајца болничари, или еден болничар и една 
медицинска сестра. 

Просториите на Одделот се состојат од една соба за интензивна нега, шест 
болнички соби со различен број кревети (бројот на креветите е 6, 7 или 8), еден 
санитарен јазол за сите пациенти и една бања (со два туша сместени во иста 
просторија), соба за дневен престој (потполно празна), трпезарија и кујна. 

Од целокупниот увид во Одделот за ургентна психијатрија, НПМ 
констатира исклучително лоши материјални услови (Одделот е руиниран, 
во него се чувствува лоша миризба, има влага и оштетувања на ѕидовите, 
како и исклучително ниско ниво на хигиена и видливо долготрајно 
неодржување на истата, а во особено лоша состојба се и санитарните 
јазли). И покрај информацијата за спроведено реновирање пред 3 или 
4 години (реновиран под во ходникот и плочки на дел од ѕидовите од 
ходникот), условите за живот на одделот се исклучително лоши. 

Од извршениот увид во медицинската документација на пациентите, НПМ тимот 
констатира дека психијатриските истории на пациентите се водат и ажурираат 
уредно и ги содржат сите потребни елементи. Од медицинските досиеја произлегува 
податок дека тераписките дози кои ги примаат пациентите не се ексцесивни. 

Одделение за акутни состојби во психијатрија (I - машко)

Од извршениот увид во Одделот за акутни состојби (т.н. I - машко), НПМ тимот 
констатираше дека во одделот се сместени 22 пациенти, а во моментот на посетата 
беа присутни 13, а останатите 9 пациенти беа на пробно отсуство. Овој оддел е од 
мешан карактер, од вкупно 22 пациенти, 8 се од женски и 14 пациенти се од машки 
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Одделение за ургентна психијатрија (II -женско одделение)

Одделението за ургентна психијатрија е одделение од затворен тип наменето 
за лекување на вознемирени и насилни лица, како и лица со акутни психички 
растројства, во состојба на психомоторна агитираност и авто и хетероагресивни 
дејствија. 

Одделението е сместено во објект кој е нова градба и веќе на самиот почеток на 
посетата се доби впечаток дека материјалните услови се добри дека е воспоставен 
ред и дека хигиената е на задоволно ниво.

За време на посетата во Одделението беа затекнати 14 лица (сите од женски 

пол. НПМ тимот доби информација дека сите пациенти на одделот се на доброволна 
основа сместени и дека сите имаат потпишано согласност за хоспитализација.

Персоналот на Одделот за акутни состојби се состои од вкупно 2 лекари, 7 
сестри, 5 болничари, 2 хигиеничари, 1 социјален работник и 1 психолог, кои работат 
во смени и како што е тоа случај и во другите оддели, така и на овој оддел, во текот 
на попладневните часови целиот оддел е оставен на одговорност на една сестра и 
еден болничар.

Одделот за акутни состојби располага со 8 болнички соби во кои се сместени 
пациентите и една соба за изолација (каде се вршат и фиксациите). Во склоп 
на осумте соби се вклучени и две соби за интензивна нега (една машка и една 
женска, и двете соби имаат по четири кревети). На одделот има две соби во кои 
има по еден кревет, а во другите соби има по два или три кревети. При извршениот 
премер во една од спалните соби во кои се сместени двајца пациенти, констатирана 
е квадратура на собата од 10 m2, што е во границите на минимум предвидените 
стандарди за сместување на лица. Притоа, просториите за сместување на пациентите 
се опремени со ормарчиња за чување на лични предмети, релативно нови кревети 
и во секоја од нив има тоалет (WC и туш). Со оглед на тоа дека целиот оддел 
е реновиран во 2012-2013 година, условите за пациентите во Одделот за 
акутни состојби се подобри во споредба со условите во останатите оддели 
во Установата, но сепак се добива впечаток дека хигиената не се одржува 
на задоволително ниво.

На самиот влез на одделот на видно место се истакнати правата на пациентите.
Од увидот во медицинската документација, беше констатирано дека истата се 

чува во засебна просторија, а психијатриските истории се водат и ажурираат уредно 
и ги содржат сите потребни податоци. Од увидот во психијатриските истории видно 
е дека тераписките дози кои ги примаат пациентите не се ексцесивни.

Од извршените разговори со пациентите на одделот, НПМ тимот констатираше 
дека постои незадоволство во поглед на храната, како и во поглед на 
искористување на правото за излегување на свеж воздух во текот на 
денот. Имено, дел од пациентите се пожалија дека не можат во текот на 
денот воопшто да го напуштаат одделот, бидејќи вратите се заклучени. 
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пол), сместени во засебни кревети и распоредени во 5 спални соби, од кои 4 соби 
се со 3 легла и 1 соба со 2 легла. НПМ затекна дека во ова Одделение се сместени 
лица на присилна и доброволна хоспитализација.

Спалните соби беа чисти и уредни, односно хигиената е на задоволително ниво, 
греењето е функционално и во сите простории е топло. Собите се добро уредени 
со болнички кревети, ормар и тоалет со туш, но тоа што е видно забележливо е 
дека иако тоалетите се нови, истите не се добро одржани и во истите има влага. 
Понатаму, во тоалетите се забележува дека нема топла вода и веќе втора недела 
се капат со ладна вода, и дека иако релативно нови, кај некои од тоалетите има 
проблем со водоводот.

Во однос на персоналот, во прва смена има 2 медицински сестри и болничар, а 
само една медицинска сестра работи во ноќна смена. Храната пациентите ја добиваат 
од централната кујна во кујната на Одделот и ја конзумираат во трпезаријата. 

НПМ тимот за време на посетата на ова Одделение оствари разговор со 
пациентките, при што истите кажаа дека се задоволни од условите на одделот, 
и од персоналот, но дека за одржување на хигиената во Одделението самите, од 
дома, носат средства за хигиена. Пациентките се пожалија на крадење од страна на 
самите пациенти.

Собата за дневен престој им овозможува на пациентките да следат телевизиска 
програма-за време на посетата НПМ не затекна ниту една жена во оваа просторија 
која беше соодветно затоплена и беше многу добро уредена со цвеќиња и нов 
инвентар. НПМ при извршениот увид утврди дека истата просторија се користи и 
како трепезарија и како просторија за дневен престој и тоа може да се види од 
следните фотографии.

НПМ утврди дека во ова одделение нема истакнат куќен ред, кој треба 
да се истакне на видно место за да можат пациентките да бидат запознаени 
со нивните права.

На Одделот нема кутија-сандаче за жалби и поплаки, и од разговорот 
со пациентките бевме известени дека не се запознаени со нивните права. 
Видео надзорот е инсталиран во ходникот. 

Одделение за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација (III женско одделение)

Од извршениот увид во Одделението, НПМ тимот констатираше дека 
капацитетот на Одделението е за вкупно 50 пациенти, додека за време на посетата 
во ова одделение беа сместени 42 пациенти. Имено, поголемиот дел од пациентите 
престојуваат повеќе години на Одделението поради несоработка со нивните 
семејства. 

НПМ тимот утврди дека Одделението располага со 5 болнички соби со по 9 
кревети и 1 соба со 8 кревети. Просториите не беа затоплени бидејќи за време на 
посетата парното не беше вклучено, и не ги исполнуваа минимално предвидените 
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Интерно одделение – за третман на пациенти со соматски 
нарушување

Оваа Одделение се наоѓа меѓу алкохолното одделение и трето машко одделение. 
Заради изведувањето на градежни работи, во моментот на посетата овие одделенија 
беа просторно и физички сместени во еден објект, ова Одделение е одделено од 
алкохолно одделение со врата која останува отворена во текот на денот, додека со 
трето машко одделение се наоѓа во ист ходник и пациентите од овие одделенија ги 
користат истите тоалети и бања. На денот на посетата имаше сместено вкупно 17 
пациенти, од кои 12 машки и 5 женски. Вкупниот број на персоналот е 13 вработени 
од кои 1 лекар, 7 медицински сестри, 2 болногледачи, 1 хигиеничар и 2 садомијачи. 
На смена имаше 1 лекар, 6 медицински сестри и 2 болничари.

Во ова Одделение има две спални соби (една машка и една женска соба), како 
и една соба за интензивна нега/надзор со површина од 44 m2 во која беа поставени 
5 кревети, а во моментот беа сместени 3 пациенти. Во една од спалните соби, со 
површина од 42 m2 беа поставени 9 кревети и беа сместени 9 пациенти, а во другата 
соба со површина од 41 m2 се поставени 9 кревети, а беа сместени 5 пациенти, 
поточно од скоро 4 m2 по лице во соби за колективно сместување, со што тимот на 
НПМ смета дека се исполнети и планираните стандарди во делот на големината. 
При увидот во некои од собите, тимот на НПМ утврди дека се исполнети 

стандарди за температура. Нивото на измерена влажност во просторијата беше во 
рамките на дозволената граница (39,3%), а температурата за време на посетата 
изнесуваше 17,2 оC, што е малку под рамките на минимум предвидените 
меѓународни стандарди за престој на лица.

НПМ при увид во Одделението за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација утврди дека просториите за спиење се заклучени, а пациентите 
во моментот на посетата беа во просторијата за дневен престој и гледаа телевизија. 

Понатаму, во ова Одделение беше забележано дека пациентите немаат 
посебни шкафчиња за чување на лични предмети. 

Исто така, зависно од одделенијата беа забележани пациенти во пижами без 
соодветни обувки или облека. Дел од пациентите на хроничните одделенија беа 
затекнати надвор по пижами и обувки, а некои од нив носеа и сопствена облека.

Од извршениот увид во Одделението, НПМ тимот утврди дека има посебна 
просторија за пушење, посебна просторија за облека, но во болничките соби нема 
шкафови. При посетата во ходникот беше студено, поради тоа што има многу 
малку радијатори. Инаку, во однос на одржувањето на хигиената, НПМ тимот беше 
известен дека пациентите се капат два пати седмично и дека немаат пижами.

За време на посетата пациентите беа во трепезаријата, па така беше остварен 
групен разговор со нив. Од разговорот, НПМ тимот забележа дека сите имаат 
потреба од разговор и непосреден контакт со стручните лица, што укажува 
на потребата од повеќе стручни лица. 
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стандардите во делот на предвидената температура (20 оC), исто така и 
влажноста на воздух е релативно ниска (34,8% R.H).

Сите кревети во собите се метални, опремени со уредни душеци, чиста 
постелнина и ќебиња. Во просториите, покрај креветите имаше наткасни и метални 
ормарчиња во коишто можат да ги чуваат своите лични работи. Во сите соби има 
големи прозорци кои овозможуваат проветрување на просторот и доволен проток 
на дневна светлина. Во сите соби има и соодветно вештачко осветлување, а во 
просториите соодветно се инсталирани грејни тела (централно греење). Хигиената 
во собите, како и на целиот оддел беше на соодветно ниво, а за истата се грижи 
хигиеничарот кој е вработен таму.

Пациентите од ова Одделение имаат постојан пристап до тоалетите, коишто 
на денот на посетата беа не чисти и не уредни. Санитарниот јазол во тоалетите 
е одделен со врати, со што се обезбедува приватност при користење на истиот. 
НПМ тимот од извршениот увид констатира лоша состојба во тоалетите и бањите, 
односно истите не се чисти и не се уредни. Во времето на посетата бојлерот беше 
расипан и немаше топла вода, за што тимот на НПМ беше информиран дека истиот 
ден треба да дојдат мајсторите да го поправат. НПМ тимот смета дека треба да 
се подобри состојбата во овие делови од Одделението, односно бањата 
и тоалетите треба да се реновираат и да се бојадисаат, а хигиеничарите 
да се грижат повеќе за хигиената бидејќи е на многу ниско ниво, а се 
чувствува и лоша миризба.

Одделот не располага со просторија за дневен престој, а користат иста 
трепезарија со другите две одделенија каде на сите пациенти им се служи храната. 
Одделението располага со посебни простории за лекарот, медицинските сестри, 
болногледачите. Од разговорот со пациентите добивме информации дека се 
задоволни од односот и грижата на медицинскиот тим и останатиот персонал.

Во однос на здравствената грижа за пациентите од овој Оддел, НПМ тимот доби 
информации дека пропишаната терапија на пациентите им ја дели медицинската 
сестра по соби, се врши проверка дали е примена терапијата, лековите се чуваат 
во шкафче под клуч во собата на медицинските сестрите. Докторот одлучува кога 
може пациентот да се префрли во друго одделение. Кога има расправија меѓу 
пациентите, секогаш интервенира персоналот на одделението, а некогаш кога се 
работи за посериозни расправии во тие случаи бараат помош од обезбедувањето кое 
е дежурно/поставено пред главниот влез. Фиксација прават со чаршафи, ремените 
не се во употреба, затоа што се скинати, а нема набавено нови, истата се врши со 
дозвола на лекар, кој одредува време на фиксирање, се отвора листа за фиксација 
и се чуваат во листи во папка.

Недостигот на кадар е сериозен проблем, имајќи предвид дека во 
ноќна смена има само една сестра, за седумнаесет пациенти има само една 
медицинска сестра која сама ги храни и сама дели терапија по собите, исто 
така се грижи и за интензивна соба со пет кревети, во која во моментот 
се сместени 3 пациенти. Исто така, сериозен проблем е недостатокот на 
обука за вработените, тие се вработуваат и почнуваат со работа без ниту 
една обука, при тоа имајќи ја предвид важноста и чувствителноста на 
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работата во оваа Болница.
Како сериозен проблем се нотира неможноста за пристап на овие 

лица до механизамот за поплаки, со оглед на тоа што во Одделението не 
постојат сандачиња каде што би можеле да ги упатат своите претставки, 
ниту пак имаат пристап до кутијата којашто се наоѓа на влезот од 
административната зграда. Исто така, тимот на НПМ го истакнува како 
негативен проблем, неистакнувањето на куќниот ред на јавно место за да 
можат пациентите да го разгледаат и да го прочитаат.

Одделение за психогеријатрија

Оваа одделение е сместено во посебен објект, кој е нов изграден, а којшто не 
располага со посебно заграден простор наменет за прошетки на пацентите сместени 
во ова Одделение. Одделението се чува заклучено и прозорците се затворени заради 
природата на болеста на луѓето со деменција. На денот на посетата, во Одделението 
за психогеријатрија затекнавме вкупно 23 пациенти, од нив 8 беа мажи и 15 жени. 
Вкупниоит број на персоналот е 20 вработени од кои 2 лекари- специјалисти, 11 
медицински сестри, 5 болничари-болногледачи, 1 социјален работник, и 1 садомијач. 

Ова одделение беше составено од 13 спални соби, како и една соба за 
интензивна нега/надзор со површина 20 m2 каде беа поставени 4 кревети. Другите 
спални соби, со површина од 16 m2, во 11 соби има поставени по 2 кревета, а во 
другите 2 спални соби се поставени по 1 кревет, поточно има скоро 4 m2 по лице 
во соби за колективно сместување, со што тимот на НПМ смета дека се исполнети 
и посакуваните предвидените стандарди во делот на големината. При увидот во 
некои од собите, тимот на НПМ утврди дека се исполнуваат стандардите во 
делот на посакувана температура (22 оC), исто така и влажноста на воздух 
е релативно ниска (35 % R.H). 

Сите кревети во собите се нови, опремени со уредни душеци, чиста 
постелнина и ќебиња. Во просториите, покрај креветите имаше и 
наткасни, а се опремени и со метални ормарчиња во коишто можат да 
ги чуваат своите лични работи. Во сите соби има големи прозорци кои 
овозможуваат проветрување на просторот и доволен проток на дневна 
светлина. Воздухот е чист и без очекуваната миризба од Одделение за 
геријатрија. Во сите соби има и соодветно вештачко осветлување, а во 
просториите соодветно се инсталирани грејни тела (централно греење). 
Хигиената во собите, како и на целиот оддел беше на многу добро ниво.

Пациентите во ова одделение имаат постојан пристап до тоалетите кои ги 
имаат во своите спални соби, коишто на денот на посетата беа чисти и уредни. 
Санитарниот јазол во тоалетите е одделен со врати коишто овозможуваат приватност 
при користење на истиот. При извршениот увид во бањите беше констатирано дека 
истите се чисти, уредни и овозможуваат целосно почитување на приватноста при 
користење на истите. Но, и тоалетите и бањите треба да се реновират и да се 
бојадисуваат, односно истите треба да се одржуваат.
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Одделот располага и со просторија за дневен престој, во којашто имаше ТВ 
приемник, гарнитура за седење, масички и столчиња. Има и трпезарија каде на 
пациентите од Одделението за психогеријатрија им се служи јадењето. Има нова и 
чиста трпезарија и кујна во која има фрижидери каде под име се чува храната која им 
се носи на пациентите од страна на нивните роднини. Контрола над фрижидерите и 
давање на храната на пациентите врши персоналот на одделот.  Исто така, посебна 
просторија има и за лекарите, медицинските сестри, социјалниот работник. 

Терапијата ја дели медицинската сестра по соби, се врши проверка дали е 
примена терапијата, лековите се чуваат во шкафче под клуч во собата на меди-
цинските сестри. Во сестринската соба има медицински досиеја со обемна медицинска 
документација за секој пациент.

Одделение за третман на зависници од алкохол

Во моментот на посетата ова Одделение беше просторно и физички сместено 
во ист објект со Интерното одделение и Трето машко одделение. Ова Одделение 
е одделено од Интерното одделение со врата која останува отворена во текот на 
денот. На денот на посетата во Одделението за лекување од алкохолизам затекнавме 
28 пациенти на лекување. Од нив 26 беа мажи и 2 жени. 

На ова Одделение се вработени 3 лекари специјалисти, 1 психолог, 1 социјален 
работник и 14 медицински сестри -персонал. На одделот попладне активно 
работат само две медицински сестри. Ова е премалку објективно, знаејќи 
ги потребите на лицата на лекување од алкохолизам посебно на оние 
кои минуваат низ фаза на алкохолен делириум која е многу сложена и 
опасна по животот на лицето и бара посебно внимание од медицинскиот 
персонал. Оттаму, малубројниот персонал во втора смена на Одделението 
може да се смета за кршење на човековото право за квалитетно лекување.

Во ова одделение има вкупно 7 спални соби (6 машко и една женска соба), 
како и една соба за интензивна нега/надзор со површина 18 m2 каде беа поставени 
3 кревети. Во една од спалните соби – женска соба, со површина од 22 m2 беа 
поставени 4 кревети и беа сместени 2 пациента, а сите другите соби се со површина 
од 42 m2 каде се поставени по 8 кревети, а беа сместени по 5 пациенти, поточно од 
скоро 4 m2 по лице во соби за колективно сместување, со што тимот на НПМ смета 
дека се исполнети и посакуваните стандарди во делот на големината. При увидот 
во некои од собите, тимот на НПМ утврди дека се исполнети стандардите 
во делот на посакувана температура (20оC), исто така и влажноста на 
воздух е релативно ниска (40,8% R.H).

Сите кревети во собите се нови, опремени со уредни душеци, чиста постелнина 
и ќебиња. Во просториите, покрај креветите имаше и наткасни и метални ормарчиња 
во коишто можат да ги чуваат своите лични работи. Во сите соби има големи 
прозорци кои овозможуваат проветрување на просторот и доволен проток 
на дневна светлина. Во сите соби има и соодветно вештачко осветлување, а 
во просториите соодветно се инсталирани грејни тела (централно греење). 
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Прозорците беа многу валкани и во многу соби искршени. Хигиената во 
собите, како и на целиот оддел беше на соодветно ниво, а за истата се 
грижат пациентите кои се сместени таму.

Одделот располага и со просторија за дневен престој, во којшто имаше ТВ 
приемник, гарнитура за седење, масички и столчиња. Користат иста трпезарија со 
пациентите од другите две одделенија каде на сите пациенти им се служи храната. 
Исто така, посебна просторија има и за лекарите, медицинските сестри, социјалниот 
работник и психологот. 

Пациентите во ова одделение имаат постојан пристап до тоалетите, коишто 
на денот на посетата не беа чисти, не уредени и не опремени со средства за лична 
хигиена (сапун, тоалетна хартија и сл.). За хигиената во тоалетите се грижат самите 
пациенти. Санитарниот јазол во тоалетите е одделен со врати коишто овозможуваат 
приватност при користење на истиот. Тимот на НПМ при извршениот увид во 
бањите констатираше дека истите не се одржуваат соодветно и хигиената 
е на ниско ниво, а од другата страна не овозможуваат целосно почитување 
на приватноста при користење на истите бидејќи немаат сите врата. 
Тоалетите и бањите треба да се реновират и да се бојадисуваат. Исто 
така за хигиената треба да се грижи хигиеничар, а не пациенти бидејќи 
хигиената е на многу ниско ниво, а се чувствува и лоша миризба.

НПМ тимот во разговор со персоналот доби информации дека терапијата ја 
дели медицинската сестра по соби, се врши проверка дали е примена терапијата, 
лековите се чуваат во шкафче под клуч во собата на медицинските сестри, а за 
лекови нема проблем има доволно. Кога има расправија меѓу пациентите или кога 
некој пациент е вознемирен, секогаш интервенира персоналот на одделението, а 
во случаи кога има посериозни расправии бараат помош од обезбедувањето кое е 
поставено на главниот влез. Во случаи кога има караници меѓу пациентите ги носат 
во второ машко. Нема ограничување на посетите меѓу пациентите и семејствата, кога 
сакаат можат да ги посетуваат. Имаат право на викенд, секоја 3 недела ги пуштаат 
ако имаат примерно поведение и не направиле некој проблем, а за пациентите што 
се донесени со судски одлуки за тие треба да бараат дозвола од судот за да можат 
да ги пуштат на викенд. 

Пациентите сместени во ова одделение можат слободно да го напуштаат 
објектот во којшто се сместени, а за прошетки го користат оградениот двор на 
ЈЗУ Психијатриска болница Скопје, главната врата е отворена до 22:00 часот. Од 
разговорот со пациентите добивме информации дека се многу задоволни од целиот 
персонал, но се пожалија на храната и на квалитетот и на количеството, а се жалат 
и на хигиената во трпезаријата и тоа на мебелот, подот, но и на приборот за јадење. 
За хигиената на приборот за јадење се грижат некои пациенти ангажирани како 
садомијачи и за тоалетите кажаа дека се стари, руинирани и нечисти, а истите 
немаат средства за одржување на хигиена со кои би ги исчистиле. Самите пациенти 
не се мотивирани и усмерени на одржување на хигиената на просторот. Исто така, 
пациентите ни кажаа дека кој сака може да оди во теретана, работната терапија не 
е задолжителна.

Тимот на Националниот превентивен механизам како позитивна 
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карактеристика го истакнува јавното истакнување на куќниот ред, исто 
така како позитивна карактеристика ја нотира можноста за пристап на 
овие лица до постапката/механизамот за поплаки, со оглед на тоа што 
во одделението постои кутија каде што би можеле да ги упатат своите 
поплаки и пофалби/претставки.

При посетата на ова Одделение, заедно со тимот на НПМ беше и надворешен 
соработник, кој го дава следното мислење и препорака:

• Проблем од мешање на групите - Иако демократија подразбира 
инклузија и еднаков третман на сите, во овој случај каде главен 
двигател за лекување од алкохолизам е и силната мотивација, 
двете групи можат да делуваат една на друга мотивирачки и 
демотивирачки. Првата група која доброволно се лекува и значи презема 
лична одговорност за своето лекување е помотивирана и може да делува 
на втората група мотивирачки, додека втората група, која не преземала 
лична одговорност туку лекувањето е наложено е понемотивирана и 
дискутабилно влијае на првата група. По исказите на вработениот персонал 
делува немотивирачки на втората група.

• Проблем кај втората група должината на лекување - Рехабилитација 
која трае толку долго треба да биде исполнета со различни содржини за да 
биде корисна, во спротивно токму предизвикува штета по психо-физичкото 
здравје на пациентот. Ова, затоа што толку долго лекување од една страна, 
доколку навистина се работи со психотераписки пристап може да направи 
длабоки промени во личноста и да доведе до излекување и рехабилитација. 
Од друга страна, времето поминато во „казна“ без поттикнувачки содржини 
уште повеќе би ја оштетило личноста.

• Потреба од различен пристап кон двете групи - Овие две групи на 
пациенти иако со ист проблем имаат потреба од различен пристап во 
работа со нив. 

• Постоење на трета група на пациенти на Одделението - освен овие 
две групи пациенти, на Одделението се сместени и пациенти со 
психички растројства, за кои немало место на друго одделение и 
едно лице на лекување од зависност од дрога. 

Пациентите се изјаснија дека во меѓучовечките односи и во функционирањето 
како група најмногу проблеми имаат од лицата кои не се лекуваат од алкохолизам, 
а се наоѓаат (живеат) во нивното одделение. 

Надворешниот соработник ангажиран од НПМ тимот истакна дека 
лекувањето од алкохолизам самото по себе е многу тежок процес низ кој 
минува индивидуата и за тоа сродната група, каде ќе се идентификува 
и поврзе со други позитивни примери, каде ќе види дека проблемот не 
е само негов (универзалност), ќе добие поддршка од другите и ќе биде 
поддршка за нив, сето ова е потешко остварливо во несродна група.

Од друга страна, постои многу добро развиена програма за лекување, а колку 
се спроведува во практика таа програма во самата установа е дискутабилно гледајќи 
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го дневниот ред на активности во текот на првата смена на работа. Во втората 
смена нема персонал кој би спровел активности.

Програмата за рехабилитација на пациентите на доброволно лекување 
продолжува надвор од установата и тоа со групни средби во „Даре Џамбаз“. 
Овој вид на рехабилитација се решава многу успешно, што е потврдено и 
од други извори.

Одделение за лекување на осудени лица со ментални 
нарушувања (Судско Одделение)

Судското одделение е сместено во посебен објект, во рамките на кој нема 
посебно заграден простор наменет за прошетки на пациентите сместени во ова 
одделение. На денот на посетата, во ова Одделение беа сместено вкупно 36 лица, 
сите машки пациенти. Вкупниот број на персоналот е 17 вработени, од кои 2 лекара, 
6 медицински сестри, 6 болничари-болногледачи, 1 социјален работник, 1 психолог и 
1 хигиеничар. На денот на посетата на Одделот имаше една одделенска медицинска 
сестра, 1 лекар специјалист–раководител на одделот, 1 лекар специјалист, 1 
медицински техничар, 1 болничар. 

Во рамките на ова Одделение има четири спални соби (сите беа машки спални 
соби), како и една соба за интензивна нега/надзор со површина од 19 m2, во која беа 
поставени 3 кревети. Во една од спалните соби, со површина од 63 m2 беа поставени 
12 кревети, а другите 3 спални соби се со површина од 38 m2 каде се поставени по 
7 или 8 кревети, поточно од скоро 4 m2 по лице во соби за колективно сместување, 
со што тимот на НПМ смета дека се исполнети и предвидените стандарди во делот 
на големината. При увидот во некои од собите, тимот на НПМ утврди дека се 
исполнуваат стандардите во делот на посакувана температура (20оC), исто 
така и влажност на воздух е релативно ниска (46,2 % R.H). 

Сите кревети во собите се метални, опремени со уредни душеци, чиста 
постелнина и ќебиња. Во просториите, покрај креветите имаше и наткасни, 
а не се опремени со метални ормарчиња во коишто можат да ги чуваат 
своите лични работи. Во сите соби има големи прозорци кои овозможуваат 
проветрување на просторот и доволен проток на дневна светлина. Во 
сите соби има и соодветно вештачко-дополнително осветлување, а во 
просториите соодветно се инсталирани грејни тела (централно греење). 
Хигиената во собите, како и на целиот Оддел беше на соодветно ниво, а за 
истата се грижи хигиеничарот кој е вработен таму. 

Пациентите сместени во ова Одделение имаат постојан пристап до тоалетите, 
коишто на денот на посетата беа чисти и уредни. Санитарниот јазол во тоалетите 
е одделен со врати со што се обезбедува приватност при користење на истиот. При 
извршениот увид во бањите, беше констатирано дека истите се чисти, уредни и 
овозможуваат целосно почитување на приватноста при користење на истите. Но, 
и тоалетите и бањите треба да се реновираат и да се бојадисуваат, односно да се 
одржуваат во солидна состојба.
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Одделот располага и со просторија за дневен престој, во којашто имаше ТВ 
приемник, гарнитура за седење, масички и столчиња. Има и трепезарија каде на 
пациентите од судско одделение им се служи храната. Меѓутоа, во овие 2 простории 
прозорците беа во многу лоша состојба и искршени. Исто така, посебна просторија 
има и за медицинскиот и стручниот персонал. 

Често има инциденти меѓу пациентите, а некогаш има и напади од страна на 
пациенти спрема персоналот. Во овие случаи кога персоналот не може да ги одвои 
пациентите, се бара помош и од обезбедувањето кое е дежурно/поставено пред 
главниот влез. Сите овие случаи се евидентираат на одделенскиот рапорт и во 
историјата на болест на пациентот. Фиксација се врши многу ретко, а истата се 
врши со дозвола на лекар, кој одредува време на фиксирање, се отвора листа за 
фиксација и се чуваат во листи во папка. 

Како сериозен проблем се нотира не можноста за пристап на овие 
лица до постапката/механизамот за поплаки, со оглед на тоа што во 
Одделението не постојат сандачиња каде што би можеле да ги упатат 
своите поплаки и претставки, ниту пак имаат пристап до кутијата којашто 
се наоѓа на влезот од административната зграда. Исто така, НПМ тимот го 
истакнува како негативен проблем, неистакнувањето на куќниот ред на 
јавно место за да можат пациентите да го разгледаат и да го прочитаат. 

Исто така, сериозен проблем за овие лица претставува и неможноста 
за пристап до болничкиот персонал во ноќните часови, поради малиот 
број на персонал кој не е секогаш присутен во зградата. Исто така, 
сериозен проблем е и недостатокот, односно непрактикување на обука 
за вработените. Имено, добивме информација дека тие се вработуваат и 
почнуваат со работа без ниту една обука, и покрај важноста и специфичноста 
на работата. Од раководителот на Одделението добивме информации дека тој се 
труди да импровизира обуки за персоналот, но сепак претпоставуваме дека не се 
комплетни, сеопфатни и спроведени од стручно лице-ментор.

Одделение за психијатриска рахабилитација и 
ресоцијализација (Хостел)

При проверката на условите за сместување НПМ утврди дека истите ги 
задоволуваат стандардите, поточно лицата се сместуваат во просек по 2-3 лица во 
соба, собите се целосно реновирани и адаптирани по потребите на пациентите, има 
соодветен проток на дневна светлина, а температурата е на задоволително ниво. 
Единствено влажноста на воздухот во просториите беше зголемена. Сите соби се 
соодветно опремени со ормарчиња (касети) за чување на личните работи, како и со 
масичка и столчиња. Хигиената беше на задоволително ниво.

За време на посетата вкупниот број на пациенти беше 15 (8 мажи и 7 жени), 
кои се поделени во 3 машки и 2 женски спални соби. Од извршениот увид во 
Одделението, НПМ тимот констатираше дека пациентите се распределени во 5 соби 
и тоа: во првата соба има 4 кревети, втората соба има 2 кревети, третата соба има 
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3 кревети, четвртата соба има 3 кревети и петтата соба има 3 кревети. 
НПМ затекна состојба на екипираност од мултидисциплинарен тим кој го 

сочинуваат: 1 лекар, 1 социјален работник (кои истовремено се ангажирани 
и во Хостелот и во одделението за продолжено лекување, рехабилитација и 
ресоцијализација - Трето женско одделение) и 3 медицински сестри. НПМ 
утврди дека во одделението веќе една година нема психолог. НПМ тимот 
констатира дека оваа категорија на лица имаат потреба од разговори 
со психолози, бидеќи како дел од групните разговори, разговорите со 
психолог се неопходни. Во Одделението не се спроведува групна терапија, 
нема активности надвор од болницата.

Надворешниот соработник имаше можност да се запознае со работата на 
социјалниот работник во ова Одделение, од каде НПМ тимот беше информиран 
дека со оваа категорија на пациенти се работи индивидуално со пациентите и 
истовремено и со нивните семејства. НПМ затекна дека во ова Одделение не се 
спроведува групна терапија. 

Од извршениот увид во Одделението, НПМ тимот констатираше дека нема 
хигиеничар, самите пациенти се одговорни за хигиената на Одделението, 
сами подготвуваат јадење, еднаш неделно тројца пациенти заедно со 
медицинска сестра одат во набавка на потребните намирници. Имајќи го 
предвид наведеното, НПМ констатираше дека лицата имаат и мала чајна 
кујна во која самостојно приготвуваат храна, а соодветно беше истакнат 
список на лица (дневен распоред) за нивно работно ангажирање во кујната 
и одржување на хигиената. Овие лица секој во периодот од 11-12 часот се 
вклучени во работна терапија преку низа различни активности. 

Сепак, ваквото сместување во хостелот е привилегија бидејќи истото 
се наплатува во износ од 2.000,00 денари, средства кои се користат како 
заеднички фонд при одржувањето на хостелот и набавката на храна. Иако 
има пациенти кои се во добра стабилна состојба, сепак, доколку истите немаат 
соодветна финансиска поддршка и не можат да ги исполнат финансиските обврски, 
истите нема да бидат сместени во хостелот.

Ваквата пракса, од една страна предвид ја има долгорочната 
стабилност, одржливост на програмата и независност на лицата по нивниот 
отпуст, кои само доколку располагаат со сопствени примања и/или имот 
(дом) ќе можат успешно да се вклопат во средината вон болнички услови. 
Од друга страна, ваквата пракса создава и нееднаква положба помеѓу 
пациентите кои се во иста или слична состојба (лица со хронични ментални 
растројства во стабилна состојба) и кои покажуваат прогрес во третманот, 
меѓутоа само поради неможноста за финансиска партиципација истите 
немаат пристап до овој нов модел во третман на лицата, кој очигледно дава 
резултати и овозможува нивна успешна ресоцијализација и подготовка 
за реинтеграција во надоврешната средина. Воедно, член 9 од Законот за 
ментално здравје пропишува дека секое лице со ментална болест има право на 
грижа, лекување и рехабилитација, во согласност со неговите поединечни потреби 
и способности, а со цел истото да се оспособи за вклучување во заедницата.
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Одделение за работна терапија со хортикултура и 
економија 

Во Одделот за работна терапија со хортикултура и економија, вработени се 10 
лица од кои еден специјалист психијатар, дефектолог, педагог, спортски терапевт, 
ликовен педагог, работен терапевт, тапетар и хигиеничарка. Во оваа смисла, 
НПМ тимот смета дека во Одделот за окупациона терапија треба да се 
вработат (или прекфалификуваат) повеќе физиотерапевти, дефектолози 
и социјални работници, со цел поинтензивен третман во делот на рехаби-
литацијата и социјализацијата на пациентите. Во таа насока, неопходно е 
и опремување на повеќе простории за работа со дефектолози, како би се 
овозможило сите корисници со интелектуална попреченост задолжително 
да работат со дефектолог по веќе утврдените програми и планови за 
работа.

Одделот го посетуваат околу 300 пациенти годишно, но нивниот третман не е 
организиран. Наместо организирано да се носат пациентите од другите оддели, по 
претходно направен план и програма за работа, пациентите на работна терапија 
доаѓаат самоиницијативно и најчесто од 9 до 11 часот претпладне. 

Оттука, НПМ тимот констатира дека недостасува организирана сора-
ботка на останатите болнички одделенија со одделот за окупациона 
терапија. Притоа, на Одделот за работна терапија не постојат ниту 
индивидуални планови за окупациона и работна терапија, ниту пак евалу-
ација на постигнатите резултати. 

Во оваа насока, НПМ тимот препорачува силна соработка на сите 
оддели во Установата со Одделот за окупациона терапија и изготвување 
на програми и индивидуални планови за работна и окупациона терапија 
со пациентите.

Од спроведениот увид и извршените разговори со службените лица, НПМ тимот 
беше информиран дека средствата за работа во овој оддел (машини за шиење и 
тапацирање, едукативни материјали, спортски реквизити и др.) се застарени и 
претежно се нефункционални. Просториите во кои се одвива работната терапија се 
исто така стари, несоодветно опремени, недостасуваат материјали за работа. НПМ 
тимот беше информиран дека Одделот е сосема запоставен во последните 
години и на истиот не му се придава соодветното значење. Исто така, целосно 
неискористено е и земјиштето кое го поседува ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје, 
а пациентите не се вклучени ниту во хортикултурна активност. 

Од извршениот увид во Одделот за окупациона терапија, НПМ тимот 
заклучи дека тој е нефункционален и не овозможува квалитетна работна 
и окупациона терапија за пациентите, што секако има влијание на нивното 
лекување, рехабилитација и целокупната психо-социјална поддршка. 

Во оваа смисла, НПМ тимот нагласува дека, за да може Установата да 
ја извршува дејноста рехабилитација, потребно е да се изврши комплетно 
реновирање и опремување на Одделот за окупациона терапија, со цел 
поголемиот дел од пациентите да се вклучат во работна и окупациона 
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терапија со која ќе се спроведуваат вежби за подобрување на способностите, 
движењата, како и оспособување на пациентите за одредени работни 
активности. Притоа, препорачува да се стави во фукнција и работната 
терапија со обработка на земјиштето и хортикултурни активности.

Кујна и перална

Аптека

Кујната е сместена во посебен дел во еден од објектите на Установата, а истата 
на денот на посетета беше чиста и средена. Кујнските апарати беа функционални, а 
приборот за јадење соодветно складиран. Од разговорите со службените лица 
и пациентите беше констатирано дека пациентите од сите одделенија и 
оддели, храната ја конзумираат исклучиво во трпезаријата што ја имаат 
во нивното одделение. Тимот на НПМ, исто така, констатира дека на видно 
место во кујна беше истакната и месечната листа на јадења одобрена 
од главната медицинска сестра на болница, одговорен на отсек кујна и 
директорот на установата.

Болничката перална се наоѓа во друг 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, пералната работи само прва смена од 07 часот до 13 часот. Се перат 
прекривки и облека на пациентите, вработените работат со ракавици и маска, се 
прави дезинфекција на алиштата и просторијта, одржуваат хигиена сами понеделник 
– среда - петок, а сервис за чистење доаѓа во вторник и четврток. Имаат доволно 
средства за перење и дезинфекција.

Во аптеката има три вработени, еден фармацевт и два фармацевтски техничари. 
Во аптека има доволно лекови, имаат апотечна книга со уредна документација, 
аптеката е чиста и средено. Набавката на лекови се прави на месечно ниво, нема 
доволно простор за чување на поголем дел на лекови. Набавката на лекови за сите 
диспанзери се врши од тука и се доставува со возило или доаѓаат од диспанзерите 
и подигнуваат.

4.3.4. Примена на средства за физичко 
ограничување - фиксација

Во ЈЗУ Психијатриска болница Скопје постои пишан Протокол за употреба на 
средства за физичко ограничување („фиксација“), во коишто се наведени принципите 
за примена на ваквиот метод, како и дозволените начини на вршење фиксација на 
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пациентите. Во Установата, исто така се води и Дневник за фиксација во којшто се 
евидентираат случаите на физичко ограничување – фиксација на пациентите. 

Тимот на НПМ изврши увид во дневниците во коишто се евидентираат 
податоците за извршените „фиксации“ на неколку од одделенијата на коишто 
физичкото ограничување се практикува. Видно од извршениот увидот, евиденцијата 
за спроведените „фиксации“ се води исклучително неуредно, нејасно и нечитко и 
најчесто недостасува битен податок кој се однесува на времето на завршување на 
„фиксацијата“. Додека пак, во случаите кога се наведени и времето на започнување 
и времето на завршување на физичкото ограничување, многу често времетраењето 
на „фиксацијата“ го надминува прифатливото времетраење за истата.

НПМ тимот нагласува дека, иако во Протоколот за фиксација не е прецизно 
нагласено максималното времетраење на „фиксациите“, прифатливо времетраење 
на мерката физичко ограничување на пациент е не повеќе од 2 часа во континуитет, 
од причина што тоа е потребното време за дејствување на дадената терапија, и ова 
е политиката којашто поголем број од болниците ја имаат прифатено, во насока на 
заштита на правата на пациентите. 

Во оваа смисла, НПМ тимот препорачува доследно водење на 
Дневниците за евидентирање на физичкото ограничување, како и огра-
ничување на времетраењето на „фиксациите“, најмногу до 2 часа во 
континуитет.

Притоа, од извршениот увид констатирано беше дека просториите и 
опремата со коишто се вршат „фиксациите“ се несоодветни (повеќе кревети 
во една просторија за физичко ограничување, неприцврстени кревети за 
подот, нема меки облоги на ѕидовите за заштита, несоодветни и стари, 
искинати ремени кои може да предизвикаат повреда кај пациентите).

Имајќи го предвид наведеното, НПМ тимот препорачува најитно 
прилагодување на простории за „фиксација“ кои ќе бидат соодветно 
опремени за таа намена и кои ќе овозможат безбедно физичко 
ограничување на пациентите на кои тоа им е неопходно, како и постојан 
мониторинг од страна на медицинскиот персонал во текот на целото 
времетраење на физичкото ограничување.

4.3.5. Степен на остварување на права 

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, се само дел од општите права на лицата со ментална болест, 
уредени со Законот за ментално здравје.

Покрај општите, истиот закон уредува и посебни права на лицата со ментална 
болест, за време на нивниот престој во здравствените установи.
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Право на информираност

Право на работен ангажман и анимација на слободното 
време (следење радио и телевизиски програми)

Правото на информираност на пациентите сместени во психијатриските 
установи претставува можност за пациентот во сите фази на здравствената 
заштита да биде потполно информиран за својата здравствена состојба, за текот на 
постапката при укажувањето 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 сл.

Од извршените разговори со пациентите во Установата, како и од извршениот 
увид во различните оддели, тимот на НПМ констатираше дека дел од пациентите 
се свесни за терапијата што ја примаат, но сепак кај нив недостасува реална 
информираност за своите права, наведени во Куќниот ред на Установата и 
загарантирани со Законот за менталното здравје.

Во оваа насока, НПМ тимот препорачува истакнување на Куќниот ред и 
правата загарантирани со Законот за менталното здравје на повеќе видни 
и лесно достапни места низ Установата, но и повеќе активна комуникација 
помеѓу службените лица и пациентите, во насока на нивно информирање 
за елементарните законски права. 

Правото на пациентите да бидат работно ангажирани подразбира работен 
ангажман согласно нивните способности. 

Притоа, окупационата и работната терапија се дел од терапијата која влијае 
на поттикнување и активација на пациентите, со цел анимација на нивното време и 
поттикнување на нивната ресоцијализација.

НПМ тимот увиде дека во дел од одделите на ЈЗУ Психијатриска болница – 
Скопје постои просторија за дневен престој, којашто е опремена со ТВ приемници и 
во која на пациентите им е дозволено да престојуваат во текот на денот и да гледаат 
ТВ. Но, покрај гледањето телевизија, за добар дел од пациентите воопшто не постои 
друга рекреативна окупација, од што произлегува дека животот за пациентите во 
Установата е многу едноличен.

Исто така, особено загрижувачка е состојбата со Одделот за окупациона 
терапија. Овој оддел е нефункционален и не овозможува квалитетна работна и 
окупациона терапија за пациентите, што секако има влијание на нивното лекување, 
рехабилитација и целокупната психо-социјална поддршка. НПМ тимот нагласува 
дека, потребно е опремување на Одделот за окупациона терапија, со цел поголемиот 
дел од пациентите да се вклучат во работна и окупациона терапија, а исто така 
потребно е и практикување на работната терапија со обработка на земјиштето и 
хортикултурни активности.
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Пациентите во болницата немаат структуриран ден, немаат дневни 
активности, ниту се мотивирани да учествуваат во работни окупации. 
Активацијата на пациентите и анимацијата на времето поминато во 
болницата е најважно средство во борбата против хоспитализацијата. 
Од овие причини, НПМ тимот препорачува да се овоможат услови за 
реализирање на повеќе и покреативни активности за пациентите, како 
и активно да се работи на поттикнување на нивната желба за физичка, 
ментална и креативна активност.

Право на контакт со надворешниот свет (телефон, 
посети, пратки)

Право на поседување предмети за лична употреба

Право на исхрана

Според информациите што НПМ тимот ги доби, пациентите немаа поплаки во 
однос на користењето на правото да контактираат со своите блиски, лично или 
телефонски, како и да примаат пратки. Вообичаено телефони има во сестринските 
простории или во просторијата на социјалниот работник на одделите, од каде што на 
пациентите им е дозволено да контактираат со блиските лица надвор од Установата. 

Во поглед на примање пратки, приемот вообичаено се одвива преку социјалниот 
работник на Одделот, за што се води и соодвена евиденција за прием на пратки.

Од извршениот увид во просториите за сместување, НПМ утврди дека во 
одредени оддели од Установата, пациентите се соочуваат со нехумани условите 
за живеење. Имено, на некои оддели во собите воопшто нема ормарчиња 
за чување на лични предмети, па пациентите се приморани предметите 
за лична употреба да ги чуваат под душеците за спиење. На овој начин 
се зголемува ризикот од кражби, што од друга страна директно влијае на 
безбедноста на пациентите во Установата.

НПМ тимот беше информиран дека храната во Установата не задоволува ниту 
во поглед на квалитет, ниту во поглед на количината, а голем број од пациентите се 
пожалија и на недосиг на зеленчук и овошје во секојдневната исхрана.

Во оваа насока, НПМ тимот препорачува да се набавуваат повеќе и 
поквалитетни прехранбени намирници, да се изработува мени за исхрана, 
согласно специфичните потреби на пациентите, со претходна консултација 
со релевантно стручно лице, со цел обезбедување оброк за пациентите со 
потребната хранлива вредност.
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4.3.6. Преглед на упатени препораки

До подготовка на извештајот од Министерството за здравство не беа добиени 
повратни одговори, поради тоа во продолжение е даден преглед на дадени 
препораки и добиени одговори до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје и само дадени 
препораки до Министерството за здравство.

Табела бр.40

Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

Итно вработување на 
дополнителен стручен 
кадар и медицински 
персонал.

Во периодот после посетата на Народниот 
правобранител, во месец февруари реализирани 
се нови вработувања на здравствени работници на 
неопределено време. Вработени се двајца лекари, од 
кои еден специјалист по психијатрија, како и на две 
медицински сестри, со што е ублажен недостатокот 
на здравствени работници во Установата. Но, 
потребно е да се воспостави механизам за 
континуирано дополнување со стручни лица како 
одговор на процесот на континуирано одлевање на 
кадри по разни основи.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

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.

Настојувањата на здравствените работници се кон 
објаснување на причината за хоспитализација. За 
жал, поради природата на болеста, најголемиот дел 
од хоспитализациите се присилни и пациентите 
се примаат на болничко лекување во ментална 
состојба кога не можат да расудуваат и да потпишат 
информирана Согласност за доброволно лекување. 
Во Болницата доаѓаат во придружба на членови 
на семејството или други блиски лица, а многу 
често се носат на болничко лекување со брза 
помош и во придружба на полиција. Во такви 
случаи се спроведуваат постапките за присилна 
хоспитализација предвидени со Закон, кога се бара 
согласност од надлежен суд за продолжување на 
хоспитализацијата. Информирањето на пациентите 
за природата на болеста, целта на лекувањето 
и очекуваните резултати од лекувањето се 
задолжителен дел од индивидуалниот терапевтски 
пристап и се одвива во целиот тек на болничко 
лекување, сите пациенти кои се во состојба да 
расудуваат, се информирани за природата на својата 
болест, за видот на лекови кои ги примаат и за 
важноста на редовното примање на терапијата.

НПМ тимот строго ја 
осудува примената на било 
каква форма на физичка 
сила кон пациентите и 
потенцира дека физичкото 
насилство е недозволливо, 
а воедно препорачува 
итно да прекине ваквата 
пракса и одговорните лица 
во Установата ги повикува 
на преземање силни мерки 
на проверка и контрола на 
односот и постапувањето 
на медицинскиот персонал 
кон пациентите.

Примената на сила врз пациентите никако не е 
пракса во Болницата. Нашите искуства говорат 
дека здравствените работници ја сфаќаат својата 
професионална мисија и соодветно се однесуваат, 
а поединечните обиди на примена на сила се 
спречуваат помеѓу колегите.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

Итно да прекине праксата 
на колективно барање 
на пациенти и засилен 
надзор врз доследноста 
на извршувањето на 
работните обврски на 
болничарите.

По вашите препораки, направен е состанок со 
вработените на Одделението каде што пациентите 
се пожалиле на физичко казнување. Вработените 
не се изјаснија дека употребиле сила или дека биле 
сведоци на ваков немил настан. Побарано е од 
сите вработени да ја зголемат будноста и доколку 
забележат вакво склучување веднаш да го пријават.

Итно реновирање 
на деловите од 
Установата кои се 
стари и неодржувани,  
одржување хигиена 
во Установата, како и 
соодветно опремување на 
просториите за „живеење“ 
на пациентите, со цел 
обезбедување минимум 
хуман престој.

Одржан е состанок со главните сестри на 
одделенијата на кој е побарано на одделенијата, 
каде што за тоа има услови, да им се овозможи 
индивидуално капење на пациентите. Исто така, 
наложено е, на одделенијата каде што има доволен 
број на машки персонал, капењето на пациентите на 
коишто им е потребна помош, да биде обезбедена 
исклучиво од вработен од истиот пол. На состанокот 
е побарано и зголемување на хигиенските процедури 
на одделенијата, но и на околината, во кругот на 
Одделенијата.

Да се овозможат услови во 
болницата за реализирање 
на повеќе и покреативни 
активности за пациентите, 
како и активно да се 
работи на поттикнување 
на нивната желба за 
физичка, ментална и 
креативна активност, од 
причина што активацијата 
на пациентите и 
анимацијата на нивното 
време е најважно средство 
во борбата против 
хоспитализацијата.

Од вработените во одделението за Окупациона 
терапија е побаран Годишен план на активности со 
предлози за зголемување на видот на активности. Во 
соработка со раководителите на другите Одделенија 
тој ќе биде моделиран, за секој месец поединечно. 
Очекуваме веќе до почетокот на наредниот месец, 
одделението за окупациона терапија да функционира 
со поголем број и вид на активности, според месечен 
план усогласен со потребите на пациентите од сите 
оддели во Болницата. 
За жал реновирањето на просториите на ова 
одделение со сопствени буџетски средства не се 
планирани во финансискиот план за оваа година, 
каде приоритет е даден на други градежни и 
реконструктивни работи. Ќе се рагледува можноста 
за спроведување на набавките од помал обем 
(набавка на нови фискултурни справи и др.) во 
зависност од спецификацијата за потребите која 
ќе ја достави Одделението за окупациона терапија. 
(Одговорот е наменет за препораките 6,7,8).
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

Силна соработка на сите 
оддели во Установата со 
Одделот за окупациона 
терапија и спроведување 
месечен план и 
програма за работната и 
окупационата терапија со 
пациентите
Комплетно реновирање и 
опремување на Одделот 
за окупациона терапија со 
хортикултура и економија, 
со цел поголемиот дел 
од пациентите да се 
вклучат во работна и 
окупациона терапија со 
која ќе се спроведуваат 
вежби за подобрување 
на способностите, 
движењата, како и 
оспособување на 
пациентите за одредени 
работни активности. 
Притоа, ставање 
во фукнција и на 
работната терапија со 
обработка на земјиштето 
и хортикултурни 
активности.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

Итно да запре праксата 
на долго траење на 
фиксациите и пациентите 
да не бидат изложени на 
физичко ограничување 
подолго од неопходното, 
а воедно да се обезбеди 
и постојан мониторинг 
за секој пациент во текот 
на траење на физичкото 
ограничување.

Извршена е контрола на одделенијата каде што 
се спроведува фиксацијата, и извршен е увид во 
Книгите за фиксација. Повторени се препораките за 
доследно почитување на процедурата во однос на 
времетраењето на фиксација и надзорот на нејзиното 
спроведување, како и препораката во отсуство на 
еднокреветна соба за таа намена, при спроведување 
на фиксација да се отстранат другите пациенти од 
просторијата.(Одговор на препораките 9, 10)

Итно прилагодување на 
просториите за фиксација 
кои ќе бидат соодветно 
опремени за таа намена 
и кои ќе овозможат 
безбедно и непречено 
физичко ограничување на 
пациентите на кои тоа им 
е неопходно.
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 поглед на 
службените лица и 
медицинскиот персонал.

Одделенијата каде што е констатирано дека 
нема сандачиња за жалби, се снабдени со нови 
сандачиња.
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Преглед 
на дадени препораки до ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

Препораки Одговор по препорака

Истакнување на 
Куќниот ред и правата 
загарантирани со Законот 
за менталното здравје 
на повеќе видни и лесно 
достапни места низ 
Установата, но и повеќе 
активна комуникација 
помеѓу службените лица 
и пациентите, во насока 
на нивно информирање за 
елементарните законски 
права.

Издадена е наредба на видно место на секој Оддел да 
биде истакнат Куќниот ред на Болницата и извадок 
од Законот за заштита на правата на пациентите со 
ментално здравје (Одговор за препораките 11, 12).

Да се набавуваат 
повеќе и поквалитетни 
прехранбени намирници, 
да се изработува мени 
за исхрана, согласно 
специфичните потреби 
на пациентите, со 
претходна консултација 
со релевантно стручно 
лице, со цел обезбедување 
оброк за пациентите со 
потребната хранлива 
вредност.

Храната за пациентите се подготвува во централната 
болничка кујна, според однапред подготвени менија, 
според стандарди за нутритивни потреби. Исто 
така, за пациентите со специфични потреби во 
исхраната заради здравствени состојби (дијабет), 
се подготвуваат посебни, соодветни оброци. 
Раководител на болничката кујна е лице со ВСС 
од областа на угостителството, со познавања за 
нутритивните вредности и квалитетот на исхраната. 
Набавката на намирници за исхрана се врши според 
однапред усвоен План за јавни набавки, а нашите 
настојувања се да се обезбеди разновидност и 
максимален квалитет на храната во согласност со 
средствата со кои располагаме.
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Табела бр.41

Преглед 
на дадени препораки до Министерството за здравство

Препораки

Итно вработување на дополнителен стручен кадар и медицински персонал.
Обезбедување средства и итно реновирање на деловите од установата кои се стари 
и неодржувани, посилно одржување хигиена во сета установа, како и соодветно 
опремување на просториите за „живеење“ на пациентите, со цел обезбедување 
минимум хуман престој.
Обезбедување средства и комплетно реновирање и опремување на Одделот 
за окупациона терапија со хортикултура и економија, со цел поголемиот дел 
од пациентите да се вклучат во работна и окупациона терапија со која ќе се 
спроведуваат вежби за подобрување на способностите, движењата, како и 
оспособување на пациентите за одредени работни активности. Притоа, ставање 
во фукнција и на работната терапија со обработка на земјиштето и хортикултурни 
активности.
Обезбедување средства и итно прилагодување на просториите за фиксација кои ќе 
бидат соодветно опремени за таа намена и кои ќе овозможат безбедно и непречено 
физичко ограничување на пациентите на кои тоа им е неопходно.
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1. Да се овозможи континуирана едукација на среден медицински и 
немедицински кадар, бидејќи се најчесто во контакт со пациентите 
кои се третираат во болнички услови, а немаат претходна 
медицинска едукација.

2. Да се воспостави потесна координација меѓу одделението 
за работна терапија и останатите болнички одделенија во 
насока на мотивирање на пациентите за поголема вклученост 
во окупационата терапија, како и да се направат напори за 
мотивирање на пациентите во насока на декорирање (украсување) 
на просториите за сместување, што би претставувал дополнителен 
визуелен стимул во насока на рахабилитација на лицата.

3. Подобрување на материјалните услови и состојби во насока на 
задоволување на посакуваните стандарди: реновирање на старите 
објекти, подобрување на состојбата и хигиената во санитарните 
јазли и бањите и прилагодување на истите за оваа категорија на 
лица, обезбедување на нови кревети за спиење за секој пациент.

4. Обезбедување средства и итно прилагодување на просториите за 
фиксација кои ќе бидат соодветно опремени за таа намена и кои 
ќе овозможат безбедно и непречено физичко ограничување на 
пациентите на кои тоа им е неопходно.

5. Итно да запре праксата на долгото траење на фиксациите и 
пациентите да не бидат изложени на физичко ограничување 
подолго од неопходното.

6. При смрт на пациент за време на неговата хоспитализација во 
психијатриските болници, без исклучок да се направи обдукција, 
со цел да се дознае точната причина за смрт, и за да се елиминира 
постоењето на сомнение дека смртта настапила насилно или како 
резултат на лекарска грешка.

7. Да се преземат неопходни мерки за вработување на дополнителен 
стручен кадар и медицински персонал.

8. Обезбедување средства и комплетно реновирање и опремување 
на Одделот за окупациона терапија со хортикултура и економија, 
со цел поголемиот дел од пациентите да се вклучат во работна 
и окупациона терапија со која ќе се спроведуваат вежби за 
подобрување на способностите, движењата, како и оспособување 
на пациентите за одредени работни активности. Притоа, ставање 
во функција и на работната терапија со обработка на земјиштето 
и хортикултурни активности.

9. НПМ тимот строго ја осудава примената на каква било форма 
на физичка сила кон пациентите и потенцира дека физичкото 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ 
ПСИХИЈАТРИСКИ БОЛНИЦИ ВО 2019 ГОДИНА
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насилство е недозволливо, а воедно препорачува итно да прекине 
ваквата пракса и одговорните лица во Установата ги повикува 
на преземање силни мерки на проверка и контрола на односот и 
постапувањето на медицинскиот персонал кон пациентите.

10. Итно да прекине праксата на колективно барање на пациенти и 
засилен надзор врз доследноста на извршувањето на работните 
обврски на болничарите.

11. Итно реновирање на деловите од Установите кои се стари и 
неодржувани, посилно одржување хигиена во сите Установи, 
како и соодветно опремување на просториите за „живеење“ на 
пациентите, со цел обезбедување минимум хуман престој.

12. Да се овозможат услови во болницата за реализирање на повеќе 
и покреативни активности за пациентите, како и активно да се 
работи на поттикнување на нивната желба за физичка, ментална и 
креативна активност, од причина што активацијата на пациентите 
и анимацијата на нивното време е најважно средство во борбата 
против хоспитализацијата.

13. Силна соработка на сите оддели во Установите со Одделот за 
окупациона терапија и спроведување месечни планови и програми 
за работната и окупационата терапија со пациентите.

14. 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 поглед на службените лица и медицинскиот персонал.

15. Истакнување на Куќниот ред и правата загарантирани со Законот 
за менталното здравје на повеќе видни и лесно достапни места 
низ Установата, но и повеќе активна комуникација помеѓу 
службените лица и пациентите, во насока на нивно информирање 
за елементарните законски права.

16. Да се набавуваат повеќе и поквалитетни прехранбени намирници, 
да се изработува мени за исхрана, согласно специфичните потреби 
на пациентите, со претходна консултација со релевантно стручно 
лице, со цел обезбедување оброк за пациентите со потребната 
хранлива вредност.
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ПОСЕТИ НА ЦЕНТРИ ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА 
СТРАНЦИ, ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ 
И БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ 

5

Народниот правобранител и во текот на извештајната 2019 години, во рамки 
на проектот „Подобрување на системот за правна заштита во врска со азил и 
натурализација“ продолжи со заштита на правата на бегалците/мигрантите и 
барателите на азил. Во таа смисла, во текот на годината беа извршени 16 мониторинг 
посети во местата за сместување и задржување на бегалци/мигранти, странци и 
баратели на азил и тоа: по 4 посети во Прифатните транзитни центри Винојуг и 
Табановце, 4 посети во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 4 
посети во Прифатниот центар за странци во Гази Баба.

Табела бр.42

Преглед 
на посети во Центрите во кои се сместуваат и задржуваат бегалци/

мигранти
ПТЦ Винојуг 06.03.2019 21.05.2019 24.07.2019 29.08.2019
ПТЦ Табановце 05.03.2019 16.05.2019 31.07.2019 20.12.2019
Центар за странци – 
Гази Баба

22.01.2019 07.03.2019 02.04.2019 29.05.2019

Центар за баратели на 
азил - Визбегово

12.03.2019 17.05.2019 26.07.2019 01.08.2019



214

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019-НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

Од спроведените посети во Прифатните транзитни центри Винојуг и Табановце, 
Народниот правобранител констатира значително намалување на бројот на сместени 
лица во овие два Центри во споредба со претходната година (2018), додека пак, во 
поглед на земјата на потекло, повторно најголем процент од бегалците и мигрантите 
коишто беа сместени или задржани во Центрите доаѓаа од Авганистан и Пакистан.

Народниот правобранител увиде дека во текот на 2019 година 
карактеристичен е зголемениот број на задржувања на непридружувани 
деца - странци во сите четири сместувачки капацитети - Прифатните 
транзитни центри и во Прифатните центри за странци и за баратели на 
азил. Од извршениот увид во Центрите се констатира дека со децата се 
постапува согласно Стандардните оперативни процедури за постапување 
со непридружувани деца - странци, секогаш им се назначува старател, 
но на истите во многу краток временски период им се губи трагот. Во 
оваа насока, Народниот правобранител упати препорака до надлежните 
институции да преземат мерки за зајакнување на контролата врз 
непридружуваните деца заради овозможување соодветен третман за нив 
и заради превенирање на самоволното напуштање на Прифатните центри. 
Народниот правобранител особено укажа дека станува збор за ранлива 
категорија на лица која е подложна на можна трговија со луѓе, како и друг 
вид на злоупотреба. Притоа, им препорача на надлежните органи, согласно 
начелото за „најдобар интерес на детето“, да се разгледа можноста за 
изнаоѓање соодветни алтернативи за сместување на непридружувани 
деца и останати ранливи категории на бегалци/мигранти и баратели на 
азил. 

Исто така, во текот на извештајната 2019 година, Народниот 
правобранител констатира и негативна пракса на сместување повредени 
лица бегалци во Прифатните транзитни центри. Имено, во ПТЦ Винојуг беа 
сместени група на повредени лица коишто се стекнале со повредите во сообраќајна 
незгода, во услови кога Центарот не располага со капацитети за соодветна грижа и 
нега за овие лица. Во таа насока, Народниот правобранител упати препораки 
до надлежните установи да престане праксата на сместување на лица 
со потешки повреди во транзитните центри, како и преземање мерки за 
обезбедување на соодветни сместувачки решенија за овие лица се до 
нивно целосно закрепнување.

Постапувањето со задржаните лица странци во Прифатниот центар за 
странци Гази Баба поттикна и изработка на анализа во која се опфаќа правната 
рамка на домашната легислатива, меѓународните стандарди и упатства, состојбата 
во Република Северна Македонија во контекст на имиграциски притвор преку 
статистички податоци, постапување со непридружувани деца странци како и 
компаративна анализа и приказ на состојбите во неколку соседни држави.
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5.1 ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ – 
ГАЗИ БАБА

Во текот на 2019 година, во Прифатниот центар за странци во Гази Баба – 
Установа во надлежност на Министерството за внатрешни работи, беа извршени 
четири посети.

Народниот правобранител загрижено констатира дека се уште е 
присутна појава на сместување, односно задржување на малолетни лица 
во овој Центар и алармира да се запре со оваа пракса и да се изнајдат 
алтернативи на сместување на оваа категорија лица.

Малолетните лица во Прифатниот центар за странци се задржуваат краток 
временски период (3 до 4 денови) и најчесто се задржувани како сведоци во постапка. 
По завршување на постапката, децата како баратели на азил се префрлуваат 
во Центарот за баратели на азил Визбегово, кадешто им се назначува старател 
согласно Стандардните оперативни процедури за постапување со непридружувани 
деца - странци.

Она, што особено го загрижува Народниот правобранител е фактот 
што и покрај тоа што постојат законски алтернативи за сместување на 
непридружувани малолетни лица во Република Северна Македонија, 
истите не се користат и се продолжува задржување на децата во 
Прифатниот центар за странци.

Имено, објектот за сместување на ранлива категорија на баратели 
на азил – Безбедна куќа, којшто во изминатите години се употребуваше 
како алтернатива за сместување и згрижување на ранлива категорија на 
лица бегалци баратели на азил, повеќе не е во функција и истиот не се 
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употребува за таа намена.
За Народниот правобранител е неприфатливо згрижувањето на децата во вид 

на Установа која не нуди постојан надзор врз децата, континуирано внимание од 
стручни лица и професионалци коишто ќе овозможат психо-социјална поддршка 
за децата со соодветни креативни и образовни активности соодветни за нивната 
возраст.

Во оваа насока, Народниот правобранител потсетува дека обврска на 
Република Северна Македонија како потписничка на бројни меѓународни 
конвенции за заштита на правата на децата и бегалците е да овозможи 
хуман третман и безбедно сместување на лицата бегалци, особено на 
непридружуваните деца имајќи ја предвид нивната ранливост и ризик 
да станат жртви на трговија со луѓе, што е прецизирано и во член 22 од 
Конвенцијата за правата на детето кој гласи: „Државите членки преземаат 
соодветни мерки на детето кое бара статус на бегалец или се смета за бегалец во 
согласност со соодветниот меѓународен или национален закон и постапки, без оглед 
дали детето е во придружба на своите родители или некое друго лице или не, да 
му овозможат да добие соодветна заштита и хуманитарна помош во остварување на 
правата содржани во оваа Конвенција и во другите меѓународни интструменти за 
правата на човекот чии членки се споменатите држави“.

Државата и Министерството за труд и социјална политика мора да овозможат 
расположливи сместувачки капацитети за ранлива категорија лица бегалци и 
непридружувани малолетни лица, на кој начин би се постигнал постојан надзор од 
страна на стручни лица и би се превенирало исчезнувањето на непридружувани 
деца странци во Република Северна Македонија.
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5.2 ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ 
НА АЗИЛ – ВИЗБЕГОВО

Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово – Установа во надлежност на 
Министерството за труд и социјална политика, во текот на 2019 година од Народниот 
правобранител беше посетена четири пати. Од извршените посети констатирано 
е просечно присуство на 25 до 30 лица на месечна основа, при што, имајќи го 
предвид сместувачкиот капацитет на Установата (150 лица), истата не се соочува со 
пренатрупаност. Затекнатите баратели на азил во Центарот најчесто се со потекло 
од Русија, Авганистан, Пакистан, Иран, Бангладеш, Алжир, Сирија, Непал. Притоа, 
со оглед на фактот што оваа Установа е од отворен тип и нема можност да обезбеди 
24 часовно присуство и контрола врз барателите на азил, истите најчесто за многу 
краток временски период слободно го напуштаат Центарот.

Во Прифатниот центар за баратели на азил изготвена е листа на здруженија 
коишто овозможуваат бесплатна правна помош, од којашто барателите на азил ќе 
можат самостојно да изберат кој ќе ги застапува во постапките пред Секторот за азил 
при Министерство за внатрешни работи за признавање на правото на азил. Но сепак, 
во поглед на постапките за признавање на право на азил постои незадоволство кај 
лицата сместени во Центарот, поради фактот што истите траат премногу долго и 
ретко завршуваат со позитивен исход за барателите на азил – стекнување на статус 
признаен бегалец.

При посетите во Прифатниот центар за баратели на азил во 2019 
година, Народниот правобранител констатираше дека во Центар е 
изготвен акт - Програма за рана интеграција на лица баратели на азил, кој 
има за цел да им овозможи на барателите на азил навремен пристап до 
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соодветни програми преку кои ќе развијат знаење и вештини за полесна и 
рана адаптација во новата средина. Воспоставената програма претставува 
рамка за изготвување на поединечни програми на организациите кои 
работат во ЈУ „Прифатен центар за баратели на азил“ Визбегово, соодветно 
за седум дена односно шест и повеќе месеци.

Имено, од увидот во Програмата за баратели на азил, НП констатира дека истата 
има 3 компоненти и тоа: со краткорочен карактер до 7 дневен престој, среднорочен 
до 6 месеци и долгорочен престој во Прифатниот центар за баратели на азил над 6 
месеци, и содржи повеќе активности меѓу кои: групни и индивидуални советувања 
со цел подобрување на психо-социјалната состојба на лицата, напредно изучување 
на македонски и странски јазик со цел подобрување на јазичните вештини, стручни 
обуки со цел стекнување вештини за поголема конкурентност на пазарот на трудот, 
како и окупациски работилници за изразување на креативноста на барателите на 
азил во кои ќе се вклучат и здруженија на граѓани.

Но, при извршените разговори со баратели на азил присутни во 
Центарот, Народниот правобранител беше информиран дека само мал дел 
активностите коишто се предвидени во Програмата за рана интеграција 
од лица бегалци сместени подолг временски период во Центарот се 
реализираат. Имено, во Центарот се изведуваат единствено курсевите за 
изучување на македонски јазик. Оттука, НП укажува дека иако програмата 
предвидува групни и индивидуални советувања со барателите на азил со 
цел подобрување на психо – социјалната состојба на лицата, стекната е 
состојба каде овие советувања воопшто не се остваруваат.

Според барателите на азил сместени во Установата, недостасува 
поорганизирано исполнување на слободното време во текот на престојот 
во Прифатниот центар за баратели на азил, недостасуваат дополнителни 
активности, почеста можност за користење на теретаната и компјутерскиот 
центар, за кои истакнаа дека не секогаш се достапни за користење.

Притоа, барателите на азил сместени во Центар немаат посериозни забелешки 
за третманот од службените лица, задоволни се од материјалните услови, храната и 
сместувачките капацитети коишто Центарот ги нуди. 

Во поглед на медицинската заштита во Прифатниот центар за баратели  
на азил, констатирано е дека за разлика од претходната година(кога 
во Установата имаше присутен лекар 2 пати неделно),  оваа година во 
Установата обезбедено е присуство на лекар три пати во текот на неделата 
(понеделник, среда и петок), во времетраење од 4 часа на ден, со работно 
време од 9 до 13 часот, но лекарот се повикува и секогаш кога ќе се јави 
инцидентна потреба за медицинска помош, а истиот е ангажиран во 
Установата преку Црвениот Крст.
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5.3 ПРИФАТНИ ТРАНЗИТНИ ЦЕНТРИ 
ВИНОЈУГ И ТАБАНОВЦЕ

Во текот на 2019 година Народниот правобранител спроведе вкупно осум 
посети во Прифатните транзитни центри, и тоа по четири посети во ПТЦ Винојуг и 
ПТЦ Табановце.

Бројот на бегалци/мигранти сместени во Прифатните транзитни центри 
Винојуг и Табановце беше доста променлив и варираше на дневна основа. Имено, 
во камповите можеше да се забележат во еден ден од 18, па се до 45 сместени 
лица. Притоа, лицата мигранти/бегалци многу краток временски период 
се задржуваат на територија на Република Северна Македонија. Најчесто 
по првичната регистрација и обезбедувањето на елементарните потреби 
(медицинска помош, храна и вода), бегалците го напуштаат кампот и ја 
продолжуваат својата дестинација.

5.3.1. Прифатен транзитен центар Винојуг  

Од спроведените посети во Прифатниот транзитен центар Винојуг, 
Народниот правобранител констатира дека е воспоставена негативна 
пракса на селективен пристап до постапката за признавање на правото 
на азил. 

Имено, според исказите на бегалците, им било оневозможено да поднесат 
барање за признавање право на азил, со изговор од службените лица дека лицата 
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секако нема да добијат статус на признаен бегалец, по што би следело нивно 
протерување во Република Грција.

Народниот правобранител остро го осудува ваквото постапување на 
службените лица и потсетува дека согласно Законот за привремена и 
меѓународна заштита, секое лице бегалец има неприкосновено право за 
пристап до постапка за признавање на право за азил.

Притоа, во текот на извештајната 2019 година, за ПТЦ Винојуг 
карактеристични беа две состојби – случај на сместување на лица со тешки 
телесни повреди, како и сместување на деца во Центарот.

Имено, при една од посетите, во Центарот беа затекнати повеќе лица со 
потешки телесни повреди здобиени при сообраќајна незгода, а кај дел од лицата 
беше извршена и медицинска интервенција. Притоа, Народниот правобранител 
информира дека ова не е прв случај на сместување на лица со потешки телесни 
повреди во Центарот.

Лицата сместени во Центарот истакнаа дека генерално се задоволни од 
третманот и постапувањето на Црвениот Крст и останатите организации присутни 
на терен, задоволни се и од односот во болниците во коишто биле спроведени на 
дополнителни интервенции и укажување на медицинска грижа, но истовремено 
изразија загриженост поради фактот што во Прифатниот транзитен центар 
Винојуг нема специјализирани лица коишто секојдневно ќе се грижат за најтешко 
повредените лица кои имаат потреба од постојана нега и медицинска грижа.

Имајќи предвид дека Центарот не располага со соодветни сместувачки 
капацитети, ниту пак со соодветен професионален и стручен кадар 
спремен за оваа категорија на лица, Народниот правобранител потсетува 
дека Прифатниот транзитен центар Винојуг не е соодветно место за нивно 
сместување.

Согласно член 32 од Законот за народниот правобранител, Народниот 
правобранител упати препорака до Министерството за здравство во 
која препорача итно преземање мерки за обезбедување на соодветни 
сместувачки решенија за овие лица се до нивно целосно закрепнување, 
мерки за редовно и континуирано следење на нивната здравствена 
состојба и траумите од сообраќајната незгода.

Од спроведените посети во текот на 2019 година, Народниот правобранител 
затекна и пракса на задржување на малолетни лица во Центарот. Имено, во ПТЦ 
Винојуг беа затекнати малолетните деца кои во присуство на старател кој веднаш 
им бил назначен, поднеле усно барање за признавање на право на азил, со што 
официјално се стекнале со статус на баратели на право на азил во Република 
Северна Македонија.

Со оглед на фактот што непридружуваните деца беа со веќе стекнат статус 
баратели на азил, на барање на посебниот старател од Гевгелија е иницирана постапка 
за назначување на старател во посебен случај кој ќе ги преземе непридружуваните 
деца од нивниот посебен старател на територија на град Скопје, каде ќе ги штити 
нивните права и интереси во постапката пред Министерството за внатрешни работи 
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и другите надлежни институции, како и да им обезбеди соодветно сместување.
Стручниот тим при МТСП поднесе барање до Службата за старателство и 

заштита на деца без родители и родителска грижа и старателство и заштита на 
возрасни и стари лица – Оддел за старателство и заштита на деца без родители 
и родителска грижа за сместување на непридружуваните деца во згрижувачко 
семејство и со Решение Уп1-3001-466 од 31.07.2019 година и Решение Уп1-3001-473 
од 31.07.2019 година на Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје 
децата интервентно се сместуваат во згрижувачко семејство со локација во Оризари, 
сметано од 25.07.2019. 

Тргнувајќи од најдобриот интерес на детето и правото на грижа и 
соодветно згрижување, согласно Конвенцијата за правата на детето 
претставници од Канцеларијата на народниот правобранител извршија 
увид во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, 
при што беше извршен непосреден увид на документацијата содржана во 
досиејата на децата, а остварен беше и разговор со назначениот старател 
во посебен случај на децата.

5.3.2. Прифатен транзитен центар Табановце  

Краткотрајното присуство на малолетни лица – непридружувани 
деца странци, кои веднаш или најмногу во рок од 3-4 дена го напуштаат 
кампот, во текот на 2019 година беше карактеристично и за Прифатниот 
транзитен центар Табановце. Иако со децата се постапува согласно 
Стандардните оперативни процедури за постапување со непридружувани 
деца – странци, праксата покажува дека тие за многу краток временски 
период заминуваат од кампот. 

Во поглед на здравствената состојба и преземените медицински интервенции 
врз лицата бегалци кои пристигнуваат во Прифатниот центар, претставникот на 
медицинскиот персонал посочи еден специфичен случај за лице кое се здобило со 
изгореници по телото (задната страна од телото му била опфатена во целост), кои 
биле последица на струен удар при обид на лицето да се качи на воз.

Повреденото лице веднаш било пренесено во болница во Скопје, но за 
краток временски период од само неколку дена било пуштено на домашно 
лекување, што во оваа конкретна ситуација подразбира лекување во 
сместувачките капацитети на Прифатниот транзитен центар, за што 
Народниот правобранител констатира дека нема доволно услови истото 
да се спроведе. Согласно тоа, очигледна е разликата помеѓу начинот на 
спроведување на домашно лекување и „домашното лекување“ предвидено 
во овој случај, каде лицето ги нема потребните услови за заздравување 
и во случај на потреба од каква било помош, истата може да ја добие 
надевајќи се единствено на добрата волја и хуманост на останатите лица 
присутни во кампот.
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Во поглед на храната во Прифатниот транзитен центар Табановце, Народниот 
правобранител констатира дека лицата сместени во кампот најчесто добиваат 
конзервирана храна, а поретко и топли оброци. Покрај тоа, бегалците се пожалија 
и на недоволната количина на храна која ја добиваат во кампот.
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1. Народниот правобранител констатира дека Програмата за рана интеграција 
на лица баратели на азил во Прифатниот центар за баратели на азил 
во „Визбегово“ не се спроведува во целост, односно не се реализираат 
предвидените активности, поради што на лицата им недостасува 
поквалитетно исполнување на нивниот ден за време на нивниот престој 
во Центарот;

2. Покрај укажувањата и препораките на Народниот правобранител да се 
запре негативната пракса на задржување на малолетни лица во Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба, оваа појава е се уште присутна и во 2019 
година и повторно се нотирани случаи на задржување на малолетни лица;

3. Иако со малолетните лица коишто транзитираат низ Република Северна 
Македонија се постапува во согласност со Стандардните оперативни 
процедури за постапување со малолетни лица за назначување на старател, 
сепак Народниот правобранител утврди дека отсуствува посериозно 
постапување и контрола над нив, со оглед на фактот што како ранлива 
категорија лица се потенцијални жртви на трговија со луѓе;

4. Констатирано е дека отсуствува посериозна контрола и безбедносни мерки 
во однос на задржаните лица во Прифатниот центар за странци во Гази 
Баба, особено за оние лица кај кои постои ризик за можно бегство од 
Центарот што се потврди и со случајот на бегство на турскиот државјанин;

5. Народниот правобранител загрижено констатира дека негативната појава 
на ограничување на пристапот до постапката за признавање на право на 
азил од страна на службени лица од Министерството за внатрешни работи, 
која по претходна пропорака од страна на Народниот правобранител беше 
отстранета, повторно е присутна. 

6. Народниот правобранител особено го критикува образложението на 
Министерството за внатрешни работи дека „лицата секако не би се стекнале 
со статус на признаен бегалец“;

7. Иако во Прифатните транзитни центри „Винојуг“ и „Табановце“ нема 
соодветни услови за третман и лекување на лицата кои имаат потреба 
од специјализирана медицинска помош, како и помош при извршување на 
секојдневните обврски, пракса е овие лица да се сместуваат во Центрите.

ОПШТИ КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРАКИ ЗА 
СОСТОЈБИТЕ СО БЕГАЛЦИТЕ/МИГРАНТИТЕ ВО 
МЕСТАТА НА СМЕСТУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ

Констатации
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1. Народниот правобранител му препорачува на Министерството за 
внатрешни работи да преземе соодветни мерки за зголемување на 
мерките за безбедност во Прифатниот центар за странци Гази Баба и 
мерки за овозможување функционален видео надзор во објектот, како 
во внатрешниот, така и во надворешниот дел. Исто така, препорачува 
да се преземат мерки за зголемување на безбедноста и контролата над 
задржаните лица во Прифатниот центар со цел превенирање на бегство.

2. Министерството за внатрешни работи да преземе мерки заради 
овозможување на секое лице бегалец да има непречен пристап до 
постапката за признавање на право на азил, селективниот пристап 
од службените лице на МВР и обидите за попречување сериозно да се 
испитаат и најстрого да бидат санкционирани.

3. Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и 
социјална политика да преземат мерки за зајакнување на контролата 
врз непридружуваните малолетни лица заради нивен соодветен третман и 
превенирање на самоволното напуштање на Прифатните центри со што ќе 
престане негативната пракса да се губи траг на оваа категорија на лица, а 
Министерствата да немаат податоци за тоа кога овие лица заминале и каде 
се упатиле по нивното заминување. 

4. Народниот правобранител препорачува Министерството за внатрешни 
работи веднаш да запре со праксата на задржување на малолетни лица во 
Прифатниот центар за странци Гази Баба, а истовремено му  препорачува на 
Министерството за труд и социјална политика согласно начелото за 
„најдобар интерес на детето“ да ја разгледа можноста повторно да се стави 
во функција Безбедната куќа или да се изнајдат соодветни алтернативи за 
нивно сместување, согласно меѓународните стандарди за сместување на 
непридружувани малолетни лица, како во однос на вклучување на лицата 
во различни активности, така и во однос на образование, здравство, 
вклучувајќи го и семејното обединување како примарен интерес за оваа 
категорија на лица.

5. Да се преземат мерки од страна на Министерството за труд и социјална 
политика за целосно и непречено имплементирање на активностите 
предвидени во Програмата за рана интеграција на барателите на азил во 
Прифатниот центар за баратели на азил.

6. Народниот правобранител му препорачува на Министерството за 
здравство во континуитет да ја следи состојбата со лицата во Прифатните 
центри Винојуг и Табановце и да создаде услови за непречен здравствен 
третман, како и мерки за лекување на лицата бегалци кои имаат хронични 
(потешки) заболувања и лица со телесни (особено тешки) повреди за 
нивно лекување во соодветни здравствени установи.

Препораки
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5.3.3. Задржување на лица странци во 
имиграциски притвор

Народниот правобранител во текот на изминатите години активно ја следи 
состојбата со постапувањето со лицата бегалци/мигранти и странци сместени во 
Прифатниот центар за странци – Гази Баба во Република Северна Македонија, и 
следствено презема соодветни мерки за заштита на правата на овие лица, согласно 
неговите надлежности.

Во врска со задржувањето на лицата странци во Прифатниот центар за 
странци, Народниот правобранител изминатите години остро реагираше, 
укажувајќи на незаконски донесените решенија и проблематичниот основ 
за задржување, барајќи од надлежните органи да ги почитуваат правата 
на овие лица и пропишаните стандарди.

Постапувањето со задржаните лица странци во Прифатниот центар за 
странци Гази Баба поттикна ѝ изработка на истражување. Истражувањето 
содржи анализа на состојбите за период од 5 години, поточно од 2015 
г., заклучно со септември 2019 година, што како активност Народниот 
правобранител ја реализира со поддршка на Канцеларијата на Високиот 
комесаријат за заштита на бегалците (УНХЦР). Имено, за потребите на оваа 
анализа, Народниот правобранител се обрати со официјално писмо и барање на 
информации и статистички податоци до Министерството за внатрешни работи, 
поточно Одделот за гранични работи и миграции. Воедно, со анализата е 
опфатена правната рамка - домашната легислатива, меѓународни 
стандарди и упатства, со посебен осврт на состојбата во Република Северна 
Македонија во контекст на имиграцискиот притвор, постапувањето со 
непридружувани деца странци, како и компаративна анализа и приказ на 
состојбите во неколку соседни држави и тоа: Република Грција, Република 
Бугарија, Република Србија и Република Словенија.

Предмет на ова истражување беа странски државјани кои се задржуваат 
од имиграциски причини во Прифатниот центар за странци - Гази Баба, 
со посебен фокус на ранливите категории на странци задржувани во 
Центарот.

Целта на истражувањето е преку согледување на состојбите поврзани со 
третманот и условите на сместување на задржаните лица во Прифатниот центар за 
странци да се изнајдат соодветни решенија во насока на заштита на нивните права 
пропишани со домашните и меѓународните стандарди.

Истражувањето покажа дека државата и надлежната Установа 
потфрлија во поглед на условите за сместување и третманот со странски 
државјани задржани од имиграциски причини во Република Северна 
Македонија. Имено, прифатниот центар за странци не ги задоволува 
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домашните, ниту меѓународните стандарди за задржување на оваа 
категорија на лица, а ова особено доаѓа до израз во услови на задржување 
на ранливи категории на лица странци. Оттука, недвосмислено произлегува 
и потребата за соодветни алтернативи за задржување на лица странци, 
особено за непридружувани деца.

Во прилог следат заклучоци и препораките кои што произлегоа од истражувањето 
за состојбите со задржување на лица странци во имиграциски притвор:

Табела бр.42

Заклучоци Препораки

Со официјалното затворање на 
„Балканската рута“ на 9 март 2016 година, 
се интензивираше илегалната миграција и 
миграциски движења, коишто придонесоа 
до зголемен ризик од трговија со луѓе и 
криумчарење мигранти, како и задржување 
на лица странци во имиграциски притвор;
Континуираните потиснувања на лицата 
бегалци, како и неформалните депортации 
надвор од официјална процедура 
дополнително влијаат нерегуларните 
мигранти да се насочат кон организирани 
криминални групи кои се занимаваат со 
криумчарење на мигранти;
Единствениот расположлив објект за 
сместување и задржување на лица странци, 
Прифатниот центар за странци во Гази Баба, 
не ги исполнува меѓународните стандарди 
за задржување на лица странци и лица 
баратели на азил, поради што е неопходно да 
се изгради нов Прифатен центар за странци 
кој ќе биде соодветен за оваа намена;

Неопходно е веднаш да се почне со 
изградба на  нов Прифатен центар 
за странци кој ќе биде соодветен за 
оваа намена.

Алтернативи на задржување мора да бидат 
правно достапни и спроведувани во пракса;

За задржаните лица странци како 
сведоци во кривична постапка да 
се изнајдат соодветни алтернативи 
за земање на исказ преку видео 
запис или некој друг метод, со што 
би се искористил ваквиот исказ 
во натамошната постапка, а би се 
намалил периодот на задржување 
на лицата како сведоци во овие 
кривични постапки.
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Ниту едно дете не смее и не треба да биде 
задржано од имиграциски причини; 
Доколку задржувањето е неопходно мора 
да постојат соодветни алтернативи на 
сместување; 

Да се овозможат соодветни 
алтернативи за задржување 
на лица странци, особено за 
непридружувани деца и самохрани 
мајки како ранлива категорија 
на лица, имајќи предвид дека 
моментално единствени Установи 
за задржување и сместување на 
лица странци се Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба и 
Прифатниот центар за баратели на 
азил во Визбегово.

Секое задржување коешто ќе биде 
определено за одредено лице странец 
мора да биде согласно закон и според 
законските основи за задржување на лице 
странец и ваквото задржување не смее да 
биде арбитрерно и на секое задржано лице 
странец во имиграциски притвор мора да 
му се овозможи ефективна правна помош и 
можност за оспорување на законитоста на 
решението за задржување, како и пристап 
до сите загарантирани права согласно Закон 
и подзаконските акти донесени од страна на 
надлежните институции;

Задржувањата на лица баратели 
на азил во Прифатен центар 
за странци да се применува и 
практикува во исклучителни 
случаи коишто се таксативно 
наведени во член 63 од Законот 
за меѓународна и привремена 
заштита и ваквото постапување 
да претставува исклучок, а не 
вообичаена пракса и задржувањето 
од имиграциски причини да се 
применува исклучиво во ситуации 
утврдени со закон, притоа на секое 
лице странец да му бидат објаснети 
причините за задржувањето на 
јазик кој го разбира, да му биде 
овозможен пристап до правна 
помош и правен лек.
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Компаративната анализа за состојбите 
во земјите од регионот упатува на 
потреба од подобрување на законската 
регулатива и правни процедури во 
контекст на имиграцискиот притвор со цел 
приближување до меѓународните стандарди 
и директиви;

Да се следи позитивниот пример 
на некои европски земји коишто 
преземаат чекори за целосно 
укинување на административниот 
притвор за деца и да се почитуваат 
законски предвидените права 
на задржаните лица од страна 
на службените лица, односно 
во случаите на краткотрајно 
задржување на малолетни лица 
да се сместуваат во посебни соби 
одвоени од полнолетните лица, 
да се почитува принципот на 
„најдобар интерес на детето“ и 
овозможување на децата да се 
вклучат во слободни и рекреативни 
активности соодветни на нивната 
возраст, медицинска, психолошка и 
социјална помош;
Кога станува збор за ограничување 
на слободата на движење на 
баратели на азил, да се следи 
позитивниот пример на 
Република Словенија во однос на 
времетраењето на ограничувањето 
на слободата на движење на 
барателите на азил кој е ограничен 
на максимум 4 месеци без опција 
за продолжување, со можност 
за контрола од претседателот 
на Управниот суд кој може да 
нареди прекинување на ваквото 
задржување во текот на наведениот 
период.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И 
АКТИВНОСТИ6

Народниот правобранител - Националниот превентивен механизам во 2019 
година за прв пат беше претседавач со Мрежата на Национални превентивни 
механизми на Југоисточна Европа и домаќин на два состанока на Мрежата чијашто 
организација беше подржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и од Канцеларијата на 
Високиот комесаријат за бегалци во Скопје (УНХЦР). 

Првиот состанок се одржа на 11 и 12 јуни и беше посветен на градење 
стратегии за заштита од репресалии врз лицата или организациите кои споделуваат 
информации со Националните превентивни механизми и на истиот, покрај 
претставници од националните превентивни механизми, учествуваа и претставници 
од Поткомитетот за превенција од тортура на ОН. Тема на вториот состанок, што се 
одржа на 2 и 3 октомври, беа „Специфичните потреби на децата во местата 
на задржување“.

 Учесниците на двата состанока имаа можност да ги споделат своите искуства, 
преку истакнување на предизвиците и добрите пракси во нивото постапување по 
однос на конкретната проблематика, а заклучоците од состаноците се содржани во 
посебни публикации, во коишто се содржани и презентаците на секој од учесниците.

Претставници од тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, од 
4 до 6 ноември 2019 година во Стразбур, Франција, учествуваа на серија настани 
организирани  од Асоцијацијата за превенција од тортура (АРТ), Одделот за 
човекови права во Советот на Европа и ОБСЕ/ОДИХР, по повод 30 годишнината 
на Европскиот комитет за превенција од тортура, каде што беше ставен фокус на 
гаранциите за заштита од тортура и друго несоодветно постапување во раната фаза 
од ограничувањето на слободата на движење.
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА 
НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ7

Заменик - народниот правобранител на прес - конференција одржана на 
26.06.2019 година го презентираше Годишниот извештај на Националниот превен-
тивен механизам за 2018 година.

Според утврдената пракса од претходните години и овој Извештај беше доставен 
до 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 Поткомитетот за превенција 
од тортура на Обединетите Нации (СПТ), до Европскиот комитет за спречување на 
тортура и нечовечно и понижувачко постапување или казнување (ЦПТ), 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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Анекс 1:  Преглед на активности на Националниот превентивен механизам 
во 2019 година

 

- превентивни посети 

 - посети во рамки на проект 

 - домашни и меѓународни активности 

 

Датум Место Активност Организатор 

22.01.2019 Скопје Посета на ПЦ Гази Баба НПМ 
14.02.2019 Демир Хисар Вонредна посета на ЈЗУ Психијатриска болница 

Демир Хисар 
НПМ 

06.03.2019 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ 
07.03.2019 Скопје Посета на ПЦ Гази Баба НПМ 
12.03.2019 Скопје Посета на Прифатен центар за баратели на азил – 

Визбегово 
НПМ 

15.03.2019 Скопје Редовна посета на ПС Карпош НПМ 
19.03.2019 Скопје Редовна посета на ПС Бит Пазар НПМ 
02.04.2019 Скопје Посета на ПЦ Гази Баба НПМ 
13.05.2019 Негорци - 

Гевгелија 
Вонредна посета на ЈЗУ Психијатриска болница 
Негорци 

НПМ 

17.05.2019 Скопје Посета на Прифатен центар за баратели на азил – 
Визбегово 

НПМ 

21.05.2019 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ 
29.05.2019 Скопје Посета на ПЦ Гази Баба НПМ 
11-12.06.2019 Скопје Прв состанок на мрежата на национални 

превентивни механизми од Југоисточна Европа во 
2019 година 

НПМ и ОБСЕ 

10.07.2019 Скопје ПС Центар НПМ 
15-16.07.2019 Охрид Редовна посета на ВПД Тетово и Затвор Охрид  
24.07.2019 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ 
26.07.2019 Скопје Посета на Прифатен центар за баратели на азил – 

Визбегово 
НПМ 

31.07.2019 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ 
01.08.2019 Скопје Посета на Прифатен центар за баратели на азил – 

Визбегово 
НПМ 

06.08.2019 Гостивар Редовна посета на ПС Гостивар НПМ 
08.08.2019 Дебар Редовна посета на ПС Дебар НПМ 
16.08.2019 Кавадарци Редовна посета на ПС Кавадарци НПМ 
27.08.2019 Кратово Редовна посета на ПС Кратово НПМ 
12.09.2019 Штип Редовна посета на КПД Штип НПМ 
18.09.2019 Штип Редовна посета на ПС Штип НПМ 
20.09.2019 Волковија- 

Гостивар 
Посета на новиот објект на ВПД Тетово во Волковија НПМ 

02-03.10.2019 Скопје Втор состанок на мрежата на национални 
превентивни механизми од Југоисточна Европа во 
2019 година 

НПМ и 
УНХЦР 

09.10.2019 Пробиштип Редовна посета на ПС Пробиштип НПМ 
10.10.2019 Делчево Редовна посета на ПС Делчево НПМ 
25.10.2019 Радовиш Редовна посета на ПС Радовиш НПМ 
05.11.2019 Охрид Вонредна посета на КПУ Затвор Охрид НПМ 
13.11.2019 Демир Хисар Редовна посета на ПС Демир Хисар НПМ 
21.11.2019 Крушево Редовна посета на ПС Крушево НПМ 
06.12.2019 Скопје Редовна посета на Арестанското одделение при 

Клинички центар Скопје – КПД Идризово 
НПМ 

13.12.2019 Крива 
Паланка 

Редовна посета на Отвореното одделение на Затвор 
Куманово во Крива Паланка 

НПМ 

18-19.12.2019 Прилеп Редовна посета на КПУ Прилеп НПМ 
20.12.2019 Табановце Вонредна посета на ПТЦ Табановце НПМ 
24-25.12.2019 Скопје Редовна посета на ЈЗУ Психијатриска болница 

Скопје 
НПМ 
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Анекс 2: Соработници на Националниот превентивен механизам

1. проф. д-р Трпе Стојановски – Здружение за кривично право и криминологија 
2. д-р Стојанка Мирчева - Здружение за кривично право и криминологија 
3. Ице Илијевски - Здружение за кривично право и криминологија 
4. д-р Елена Мујоска Трпевска - Здружение за кривично право и криминологија
5. асс. д-р Горан Павловски – Здружение по судска медицина при Македонско 

лекарско друштво 
6. проф. д-р Сунчица Димитријоска – Здружение на социјални работници на град 

Скопје
7. Славица Шекуткоска – Здружение на социјални работници на град Скопје
8. м-р Александра Цонева – Здружение на социјални работници на град Скопје
9. проф. д-р Владимир Илиевски - Здружението на социјални работници на Град 

Скопје
10. проф. д-р Лилјана Игњатова– Здружение на психијатри 
11. проф. д-р Марија Ралева - Здружение на психијатри
12. д-р Владимир Ортаков - Здружение на психијатри 
13. прим. д-р Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ - Здружение на психијатри 
14. Маргарита Николовска - Комора на психолози 
15. Сашка Атанасова– Здружение на медицински сестри, техничари и акушери
16. Дарко Димовски - Здружение на медицински сестри, техничари и акушери
17. Олгица Танчева - Македонско здружение на млади правници
18. Светлана Црвенковска – Македонско здружение на млади правници
19. Ирена Здравкова – Македонско здружение на млади правници
20. Арбен Гудачи - Македонско здружение на млади правници




