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Почитувани, 

Пред вас е десеттиoт 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 и за време на пандемија.

Извештајната година ја одбележа пандемијата 
предизвикана од вирусот Ковид-19, што непосредно влијаеше 
врз организациското работење и функционалноста на тимот 
на НПМ. Препораките за избегнување на секакви непосредни 
контаки, држење растојание, препораките за носење на 
лична заштитна опрема и за социјално дистанцирање ја 
наложија потребата од прилагодување и усогласување на методолшкиот пристап со 
актуелната фактичка состојба во делот на мониторингот на состојбата со постапувањето 
спрема лицата лишени од слобода.

Извештајот содржи приказ на состојбите во местата на лишување и ограничување 
на слободата на движење, во кои НПМ успеа да изврши/спроведе посети во текот 
извештајната година и покрај општо познатата состојба со пандемијата од Ковид – 19, 
како  и анализа на преземените активности за превенирање од тортура и друго сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување во овие места во време на 
пандемија.

Констатираните состојби и упатените препораки до надлежните власти за 
надминување на утврдените недостатоци се резултат на вкупно 25 превентивни посети, 
што тимот на Националниот превентивен механизам ги спроведе во текот на 2020 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 
                                                                                  Naser Ziberi                                                                                  Naser Ziberi
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НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ

Во 2009 година со измените на Законот за народниот правобранител, во 
рамките на Народниот правобранител е формирана посебна организациска единица 
- Национален превентивен механизам (НПМ) чија основна задача е превенција од 
тортура и друг вид сурово и нечовечко или понижувачко постапување или казнување. 
Оваа надлежност НП-НПМ ја остварува преку редовно испитување на постапувањето 
кон лицата лишени од слобода и упатување препораки на релевантните органи, со 
цел спречување на тортура и други облици на нехумано постапување, а доколку 
оцени за потребно и преку  поднесување предлози и согледувања во врска со 
постоечкото или нацрт-законодавството. 

НПМ функционира како тим составен од еден државен советник, еден советник 
за превенција од тортура, и еден помлад соработник. Со цел обезбедување на 
мултидисциплинарен пристап при спроведувањето на превентивните посети се 
ангажираат и користат услуги од надворешни соработници, односно експерти 
од различни области и претставници на професионални здруженија и граѓански 
организации. 

Кон крајот на 2019 година, за реализација на активностите во 2020 година 
НП-НПМ проектираше буџетска рамка во висина од 1.225.000,00 денари, а му се 
одобрени 675.000,00 денари, при што после ребаланс на Буџетот на располагање 
имаше средства во висина од 375.000,00 денари.

Инаку, НП - НПМ во извештајната година ја продолжи соработката со УНХЦР, 
која, меѓу другото се состои и од донација на средства потребни за работа и следење 
на состојбата на мигрантите, односно странците, барателите на азил и бегалците. 
Преку оваа соработка, донираните средства од УНХЦР го надополнуваат основниот 
буџет на Институцијата во одреден износ кој наменски се користи за целите на 
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проектот и зајакнување на капацитетите на тимот на НПМ. Во рамки на проектот 
беше ангажирано и едно лице заради кооординација на планираните проектни 
активности, коешто учествуваше и во спроведувањето на превентивните посети и 
работни активности на тимот на НПМ.

 Буџетот со којшто располагаше НПМ во најголемиот дел беше наменет и 
искористен за ангажирање надворешни соработници и за трошоци за објавување 
на Годишниот извештај.  Сепак, покрај вршењето на превентивни посети во местата 
на лишување од слобода, НПМ има мандат да спроведува промотивни, едукативни 
и меѓународни активности, за коишто во Буџетот наменет за НПМ не се предвидени 
доволно средства. Предвидените буџетски средства се недоволни и во делот на 
покривање на трошоците за спроведување на посетите и за учество на меѓународни 
активности во рамките на мрежите и телата во кои членува НПМ, и во таа смисла 
Народниот правобранител е на став дека за остварување на надлежностите на НПМ 
потребни се дополнителни кадровски, материјални и финансиски средства кои ќе 
бидат обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија, со што и би се 
исклучила, односно намалила потребата НПМ да работи со средства добиени по пат 
на донации.
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Пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19 наметна и нови предизвици во 
работата на тимот на НПМ, како од организациски, така и од методолошки аспект. 
Имено, Препораките за избегнување на секакви непосредни контаки, држење 
растојание, препораките за носење на лична заштитна опрема и за социјално 
дистанцирање се наметнаа како „новото нормално“ и ја наложија потребата од 
прилагодување и усогласување на методолшкиот пристап со актуелната фактичка 
состојба во делот на мониторингот на состојбата со постапувањето спрема лицата 
лишени од слобода. Водејќи сметка за фундаменталните принципи  при спроведување 
на превентивни посети, прилагодувањето на методологијата на работа беше 
направено врз основа на прифаќање на најдобрите идеи и практики споделени на 
состаноците на коишто учествуваа членовите на НПМ-тимот со колегите од регионот 
и пошироко, како и врз основа на препораките на релевантните меѓународни 
организиции и тела, пред сѐ на Поткомитетот за превенција од тортура при ООН.

Народниот правобранител-НПМ, во текот на 2020 година спроведе 
25 ненајавени посети, од кои: 9 во полициски станици, 10 во казнено-
поправни установи и 6 во прифатните центри за сместување и задржување 
на странци, односно мигранти и баратели на азил. Во спроведувањето на овие 
посети беа ангажирани надворешни соработници и стручни лица од организации и 
здруженија со коишто има воспоставено соработка, односно од Институтот за судска 
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Здружението на психијатри, 
Здружението за кривично право и криминoлогија, Комората на психолози, како и 
Македонското пенолошко друштво.

Реазлизираните посети беа тематски, па во оваа смисла при посетите во 
полициските станици се испитуваше пристапот до правото на адвокат како средство 

АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ ВО 2020 
ГОДИНА

2
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за превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување, посетите во казнено-поправните установи беа насочени 
кон испитување на третманот кон лицата со нарушувања предзвикани од употреба 
на супстанци (дроги), додека посетите во центрите за сместување и задржување 
на мигранти, односно странци и баратели на азил имаа за цел констатирање на 
состојбите во однос на преземените мерки и активности за спречување на појава и 
ширење на вирусот, а заради индентификување на евентуални негативни ефекти на 
преземените заштитни мерки кои би го зголемиле ризикот од појава на ситуации што 
би можеле да се подведат под поимот на нехуман, понижувачки или деградирачки 
третман.

Инаку, во извештајниот период, НП-НПМ следејќи го постоечкото и нацрт 
законодавството подготви Коментар на постоечкото национално законодавство што 
го уредува прашањето за извршување на санкциите, од аспект на усогласеноста 
со  Правилата од Бангкок, којшто се базира на Анализата подготвена од проф. д-р 
Гордана Лажетиќ  и д-р  Елена Мујоска Трпевска за потребите на НП-НПМ, кој е 
објавен на веб- страницата на Народниот правобранител.

1   Професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и член на извршниот одбор на Македонското 
   пенолошко друштво
2   Научен соработник во МАНУ и актуелен претседател на Македонското пенолошко друштво
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ПОСЕТИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ

3

НП-НПМ, од 2 до 7 ноември 2020 година, изврши посети во 9 казнено - поправни 
установи: Казнено поправните домови Идризово, Штип и Струга, како и затворите 
Скопје, Тетово, Куманово, Струмица, Гевгелија и Охрид, кои имаа за цел испитување 
на третманот кон лицата со нарушувања предзвикани од употреба на супстанци 
(дроги). При овие посети се испитуваше третманот кон лицата со нарушувања 
предзвикани од употреба на супстанци/дроги, и за таа цел истите беа реализирани 
во соработка со проф. д-р Лилјана Игњатова претставник од Здружението на 
психијатри. 

Од увид во документацијата, разговор со затворскиот персонал  
(службени лица), како и со осудени/притворени лица, НПМ неспорно 
утврди дека од вкупно 2118 осудени/притворени лица во гореспоменатите 
КПУ 476 лица се  со нарушување од употреба на супстанци/дроги, при што 
само во 2 КПУ (Затвор Гевгелија и Затвор Охрид) нема осудени/притворени 
лица со нарушување од употреба на супстанци/дроги. Во останатите КПУ 
во кои НПМ тимот изврши посета бројот на осудени лица со нарушување 
од употреба на супстанци/дроги се движи од 4 лица до 290 лица.
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Здравствената грижа за лицата лишени од слобода е прашање кое е од особена 
важност за мандатот на НП-НПМ бидејќи несоодветното ниво на здравствена заштита 
може да доведе до ситуации  кои потпаѓаат под поимот нечовечко и понижувачко 
постапување, предвиден во член 3 од Европската конвенција за човекови права 
(ЕКЧП). Следствено, меѓународните стандарди предвидуваат на овие лица да им 
се овозможи пристап до лекар во секое време, а здравствената служба да биде 
така организирана што ќе овозможува на барањата за лекарска консултација да се 
одговара без непотребно одложување.

Имајќи го предвид наведеното, тимот на НПМ ги испитуваше капацитетите на 
казнено-поправните установи од аспект на можноста да им се обезбеди соодветно 
ниво на здравствена заштита и медицинска грижа на лицата со нарушувања 
предизвикани од употреба на супстанци/дроги. 

Преку анализа на податоците што се однесуваат на бројот на 
медицинскиот персонал, односно нивните квалификации и присуството/
достапноста во казнено-поправните установи, тимот на НПМ констатираше 
дека ангажираниот медицински персонал во повеќето посетени казнено-
поправни установи не е во можност да обезбеди соодветно ниво на 
медицинска грижа за затворениците со нарушувања предизвикани од 
употреба на супстанци/дроги.  

Сериозно загрижувачка е состојбата во Затворот Куманово каде што постои 
висок процент на лица со нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/дроги 
во однос на целокупната затвореничка популација во Установата (35,5% од осудени 
лица и 65% од вкупниот број притворени лица), а медицинскиот персонал се 
состои од само 1 медицински техничар, вработен во Здравствен дом Куманово, 
којшто работи само прва смена во работните денови, а 2 пати неделно, или по 

Графикон бр.1 - Вкупен број на затвореници со нарушување од употреба на 
                              супстанци/дроги
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3   Во Затворот Куманово два пати неделно доаѓаат и двајца стоматолози.
4  За време на посетата беа добиени непосредни информации дека психијатарот е ангажиран 
всушност 4 часа неделно во КПД Идризово и 4 часа неделно во Затворот Скопје.

потреба и во итни случаи доаѓа и еден општ лекар од Итната медицинска помош3. 
При прием на лицата во Затворот не им се прават првични прегледи од 
страна на психијатар, а и лицата со нарушување од употреба на дрога самите 
истакнуваат дека воопшто не биле прегледани од психијатар. НПМ тимот 
констатираше дека на затворениците не им се укажува грижа во периодите 
на апстиненцијална криза, ниту пак имаат соодветна психосоцијална 
поддршка (советување, едукација, психотерапија), и, како што самите истакнаа, 
„само биле туркани во соба со сила“. Загрижувачки е податокот кој го наведуваат 
овие лица дека телесните болести се третираат, но не и менталните растројства, 
односно ако некој на пример има жолтица или туберкулоза го носат во болница, 
додека оние со психички нарушувања немаат можност за редовни прегледи од 
страна на психијатар. Во ситуации кога некој е фатен со дрога или илегално набавен 
лек истиот се санкционира со мерка самица/изолација, а пред извршувањето на 
оваа санкција нема претходен преглед од психијатар.

Во КПД Идризово дури 62% од женската осуденичка популација е со 
нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/дрога (28 од 45 женски 
осудени лица), додека кај машките, од 1005 осудени лица во установата 270 се со 
вакви нарушувања (27%). Медицинскиот персонал, пак, е составен од еден доктор, 
три медицински сестри, еден стоматолог и една стоматолошка сестра, сите со полно 
работно време. Во оваа КПУ има и еден психијатар ангажиран само 8 часа неделно.  
Осудените лица во прашалниците коишто им беа поделени за време на посетата 
истакнуваат дека „не биле прегледани од психијатар кога им било потребно“, или 
пак, дека „за преглед од психијатар многу - долго се чека“, а имаше и коментари 
дека во некои одделенија воопшто „нема информацијата за достапен психијатар“. 
Констатираната состојба за време на посетата упатува на фактот дека докторката во 
Казнено - поправниот дом е „оставена“ со голем број на пациенти и сама да го „сноси 
товарот“ да одговори на здравствените потреби на осудените лица, вклучително 
и на лицата со нарушувања предизвикани од употребна на дроги, што неспорно 
влијае врз констатацијата дека степенот на внимание и медицинска грижа за овие 
лица е недоволен и несоодветен на нивните реални потреби.

Аларамантно е сознанието дека медицинскиот техничар иако е свесен дека не смее 
да става инекции и да издава лекови тоа го прави, со образложение дека има притисок 
од овие лица.  Исто така, при делењето на терапијата, доколку некое лице бара му 
издава лекoви во дози различни од оние што се препишани, а за да се ослободи 
од одговорност бара од затвореникот да се потпише дека тој тоа го прави на своја 
одговорност (одговорност на затвореникот).
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Во Затворот Тетово дури 1/3 од осудените лица се со нарушувања предизви-
кани од употреба на супстанци/дроги, а медицинскиот персонал во Установата го 
сочинува само еден лекар по општа медицина инаку вработен во Здравствен дом 
Тетово. Осудените лица наведуваат дека при приемот и кога тоа им е потребно 
се прегледувани од лекарот, но не и од психијатар. При апстиненцијална криза 
на лицата со растројство од употреба на супстанци најчесто помош им укажува 
докторот од Затворот, а за време на посетата беа добиени наводи дека достапноста 
и пристапноста до здравствени услуги од секундарно или терцијално ниво зависи 
пред сѐ од финансиската состојба на затвореникот, односно дека затворениците 
сами треба да ја платат партиципацијата доколку се упатат на секундарно ниво и 
дека тие сами треба да си ги набавуваат лековите што им се потребни. 

Во КПД Струга тимот на НПМ не успеа да обави разговор со лекарот поради 
наводна негова презафатеност со работни обврски. Во оваа смисла дури и од некои 
службени лица можеа да се слушнат коментари дека „лекарот го нема ни кога треба, 
па не е чудно ако не дојде ни сега“. За време на посетата од осудените лица беа 
добиени поплаки во однос на третманот за време на лекарските прегледи, при што 
едно од нив истакна дека  дека бил прегледуван како да е „животно” и тоа, како што 
самиот наведува, „дури тогаш кога бил на работ од смртта”. 

Медицинскиот персонал во Затворот Скопје го сочинуваат 1 лекар, 2 
медицински сестри, 1 стоматолог, 1 стоматолошки техничар, еден психијатар кој 
го посетува затворот 4 часа неделно, како и дополнителен лекар кој врз основа 
на склучен договор со Установата работи 4 часа дневно. Сите лица се прегледани 
од лекарот, но само дел од нив биле прегледани и од психијатар. Затворениците 
се жалат на пристапот до здравствените услуги, истакнувајќи дека не добиваат 
секогаш помош од лекар кога имаат потреба за тоа. Загрижува и фактот што дел 
од лицата коишто наведоа дека имале и суицидни идеи не сакале да разговараат со 
психијатарот за тоа, при што како една од причините за ова го наведоа и тоа што 
прегледите биле вршени пред повеќе присутни лица од медицинскиот персонал, па 
дури и пред службени лица од затворската полиција. 

Во КПД Прилеп 28 осудени лица се со нарушувања предизвикани од употреба 
на супстанци, а медицинскиот тим е составен само од две медицински сестри 
кои се ангажирани преку проект. Ниту во Затворот Струмица нема постојано 
ангажирано лекар или медицинска сестра, а терапијата се дели од службените лица 
од затворската полиција. Затворениците истакнаа дека не добиваат навремена 
помош, а кога се во криза некогаш чекаат и по 5 часови. Во Затворот Гевгелија 
медицинскиот персонал се обезбедува преку соработка со болницита во Гевгелија 
и преку Итната медицинска помош, односно лекар и медицинска сестра кои доаѓаат 
во Затворот секој вторник и по потреба на повик, исто како и психијатарот. Во 
оваа смисла, беше истакната потреба од редовно вработен лекар и адаптирана 
соодветна програма со потребна апаратура (ЕКГ и др.), како и персонал што ќе води 
комплетна евиденција за секој затвореник и неговата здравствена состојба. Во КПД 
Штип, исто така, беше истакната потребата од поголемо присуство на медицински 
персонал, особено психијатар кои што би вршел редовни посети, а во Затворот 
Охрид е ангажиран еден лекар, којшто работи 7-8 часа неделно. 
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„... затворската установа не е рамноправна спрема наркозависниците и некои 
наркозависници не се за ваква установа туку за лекарска помош и сметам дека 
треба да ги заслужуваат истите права како секој друг, затоа што зависноста е болест 
на денешницава ама не е третирана како што треба. Мора да се работи многу на овој 
случај затоа што е вистински пекол на зависникот. Ви благодарам за поддршката и ве 
замолувам да продолжите со вашата работа за подобар и поуспешен живот на секој 
еден зависник..“

коментар на осудено лице во еден од анкетните прашалници

Тимот на НПМ го испитуваше и постапувањето и третманот кон 
затворениците со нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/
дроги и од страна на останатите службени лица, а констатираната фактичка 
состојба упатува на тоа дека голем број на службени лица немаат доволно знаење 
и разбирање за природата на болеста, односно за посебната состојба во којашто се 
наоѓаат лицата со нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/дроги. Ова 
произлегува од стигматизирачките ставови коишто можеа да се слушнат од некои 
службени лица манифестирани и во нивниот однос и постапување, а за што повеќе 
информациии се добиени од непосредно извршените разговори со затворениците 
со нарушувања од употреба на супстанци/дроги и нивните коментари во анкетните 
прашалници. 

Имено, во неколку казнено - поправни установи службените лица сметаат дека 
во установата во којашто работат не треба воопшто да се упатуваат лица зависници 
од други затвори коишто се лекуваат со метадон  или бупренофин. Ваквиот став го 
поткрепуваат со тоа што и самите се свесни дека немаат капацитет да им овозможат 
соодветен третман, соодветна медицинска грижа и потребна терапија, па дури 
и ваквиот факт го употребуваат како еден вид начин на оправдување за да се 
„ослободат“ од нив. Исто така, можеа да се слушнат ставови дека во услови кога 
лица на кои им е потребна трансплантација на бубрези можат да чекаат за донор, 
зошто овие лица – зависниците од дрога да мора да имаат третман. 

Дел од затворениците со нарушувања предизвикани од употреба на дроги 
истакнаа дека се случувало кога ќе се пожалат на некои телесни потешкотии, 
службени лицате да им одговараат дека нема што да им прават и дека „за тоа самите 
си се криви“. 

Лицата со нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/дроги се 
стигматизирани и од другите затвореници коишто често ги навредуваат, исмеваат 
и омаловажуваат. Овие лица истакнуваат дека другите затвореници и службените 
лица често ги ословуваат и како „наркомани“, „зомби“ и сл. а во една од казнено 
- поправните установи јавното повикување и делење на терапијата доведува до 
ситуации каде што другите затвореници со потсмев им дофрлуваат разни коментари 
од типот: „Ајде, стигна бензинот... Ајде спремајте се, стигна глицеринот (алудирајќи 
на метадонската терапија)“. Опишувајќи го односот кон нив, овие лица кажуваат 
дека многу често другите затворници со нив не сакаат да се дружат, ниту да 
разговараат, а пак службените лица не им дозволуваат да работат во кујна, поради 
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што и најчесто нивните работни активности, доколку воопшто ги има, се поврзани 
со одржување на хигиената во казнено-поправната установа.

Во казнено - поправните установи во коишто не им е достапна соодветна терапија 
или се третирани со несоодветна терапија, овие лица наведуваат дека трпат тешки 
психички страдања. Тие се обидуваат на разни начини да стигнат до нелегално 
внесени лекови и дроги, поради што многу често запаѓаат и во финансиски долгови 
коишто резултираат со закани по нивниот живот од страна на други затвореници. 

Лицата со нарушувања предизвикани од употреба на супстанци/дроги самите 
истакнуваат дека поради болеста биле агресивни кон други лица, но и автоагресивни 
(кон самите себе). Се случувало да трпат тешки апстиненцијални кризи при нагло 
прекинување на употребата на метадон, поради што биле агресивни кон другите, 
кон сами себе, се повредувале, а имале и мисли за самоубиство. Состојбите беа 
опишани како многу драматични, односно дека лицата во кризи се самоповредуваат, 
се сечат, удираат со глава во ѕид, бараат тродон (наркотичен аналгетик) и сл. 
Директни очевидци (службени лица и затвореници) на овие настани истакнуваат 
дека е навистина тешко да се гледа таа слика и страдање на луѓето.

Ризикот од суицид е особено изразен кај затворениците со нарушувања 
предизвикани од употреба на супстанци/дроги и во оваа смисла голем број од лицата 
со коишто беа извршени разговори истакнаа дека имале суицидални мисли најчесто 
поради недостиг од соодветна терапија, како и за време на апситенцијалните 
кризи, а дополнително како причина за вакви мисли беа наведени и несоодветниот 
однос и понижувачкиот третман кон нив од страна на службените лица и другите 
затвореници. Ваквиот ризик е особено висок во првите денови по влегувањето 
во казнено - поправната установа, како и при редуцирање и прекинување на 
терапијата со опиод, која најчесто се прави без следење на психичката состојба и 
без интензивна психосоцијална поддршка. 

Од добиените податоци за време на посетите беше констатирано дека во 
2020 година, до денот на извршените посети, во КПД Идризово имало 6 случаи на 
обиди за самоубиство од затвореници со нарушувања предизвикани од употреба 
на супстанци, додека едно лице се самоубило. Во КПД Штип имало 5 обиди, во 
Затворот Куманово имало 3 лица, од кои 2 осудени и 1 притворено, а податоци за 
обид за самоубиство беа добиени и од Затворот во Тетово, каде што едно лице се 
обидело да се самоубие со пиење на повеќе лекови одеднаш.
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ОПШТИ КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРАКИ

• Во казнено-поправните установи постои релативно висок процент на лица 
кои имаат нарушувања од употреба на супстанции, без притоа да бидат 
опфатени и лицата кои употребуваат други дроги (амфетамин, марихуана 
и др.), лица кои одбиваат да се лекуваат или лица кои моментално 
апстинираат. 

• Недостиг од здравствени работници (лекари, медицински сестри/ техничари, 
психијатри) и недоволна опременост на амбулантите со потребна опрема. 

• Поголем број од здравствените работници не се доволно запознаени со 
природата на болеста и немаат достапни лекови според медицина базирана 
на докази за третман на опијатна зависност, ниту пак се едуцирани за тоа. 

• Сериозен проблем е недостапноста на соодветна терапија, како и антидот 
за предозирање од опијати и бензодијазепини и покрај тоа што има случаи 
на предозирање. 

• Недостапноста на лекови за третман на опијатна зависност или неадекватното 
третирање/ дозирање доведува и до формирање на црн пазар, илегално 
купување, задолжување, закани, агресија, автоагресија и во најлош случај 
и до самоубиства во казнено - поправните установи; 

• Суицидалноста е особено изразена во некои од казнено - поправните 
установи, а не секогаш се прави проценка за ризик на суицид, па со тоа 
ниту соодветно се третираат суицидалните лица. 

• Неедуцираноста и недоволно информираноста на останатиот затворски 
перснал, особено на затворска полиција, за природата на болеста несомнено 
доведува и до несоодветен третман и погрешно постапување со овие лица.

• Стигматизацијата кон затворениците со нарушувања од употреба 
на супстанци/дроги во казнено - поправните установи е огромна, а 
психосоцијалната поддршка, обуките за оспособување за работа и работната 
терапија се инсуфициентни.

Врз основа на вака нотираните состојби, Народниот правобранител-
НПМ смета дека е неопходно од страна на Министерството за здравство 
итно да се обезбеди присуство на стручен и компетентен медицински 
персонал во сите казнено-поправни установи што ќе може соодветно да 
одговори на здравствените потреби на затворениците без непотребни 
одложувања. Од особена важност е улогата на психијатрите коишто мора 
да им бидат постојано достапни и лесно пристапни на затворениците.

Со цел да се обезбеди едуциран и компетентен кадар за третман и грижа на 
лицата со овие нарушувања, Министерството за здравство да преземе мерки 
за едукација и тренинг на здравствените работници во врска со употреба 
на дроги/супстанци, за природата на болеста, за превенција, третман и 
грижа за лицата со нарушувања од употреба на дрога, вклучително и за 
третманот на коморбидните психијатриски болести.
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Исто така, Министерството за здравство е неопходно итно да обезбеди 
достапност и пристапност на лекови според медицина базирана на докази 
за лицата со синдром на опијатна зависност (метадон и бупренорфин), 
како и да презме неопходни мерки за да се опремат амбулантите во сите 
казнено - поправни установи со потребната медицинска опрема. 

Високото нивно на стигматизација ја наметнува потребата Управата за 
извршување на санкции да предвиди активности за антистигма кон 
оваа категорија затвореници и да обезбеди едукација и тренинг на 
припадниците на затворската полиција и вработените во службите за 
ресоцијализација, покрај другото и за прашањата поврзани со употребата 
на дроги/супстанци од страна на затворениците во казнено - поправните 
установи.

3.1. ПРЕВЕНТИВНА ПОСЕТА НА КПД ПРИЛЕП

Покрај посетите кои имаа за цел испитување на третманот кон лицата со 
нарушувања предзвикани од употреба на супстанци (дроги), тимот на НП-НПМ 
на 18.12.2020 година спроведе ненајавена вонредна поста на КПУ-КПД Прилеп 
со цел да го испита постапувањето на затворските власти во случаите кога ќе 
добијат информација, односно поплака или непосредно ќе констатираат знаци 
што би упатувале на можно несоодветно постапување од страна на затворскиот 
персонал. Посетата беше реализирана во соработка со асс. д-р Горан Павловски од 
Институтот за судска медицинска, криминалистика и медицинска деонтологија при 
Медицинскиот факултет во Скопје и д-р Елена Мујоска Трпевска од Македонското 
пенолошко друштво.

За време на посетата беше констатирано дека во КПУ-КПД Прилип во последните 
неколку години само едно осудено лице се пожалило непосредно до директорот на 
Установата дека било жртва на несоодветно постапување од страна на службени 
лица од Затворската полиција, односно дека било „претепано“ од двајца припадници 
на затворската полиција за време на спроводот што го вршеле до еден од основните 
судови. 

Заради документирање на настанот од страна на затворските власти се побарани 
и обезбедени писмени изјави од службените лица што го вршеле спроводот, како 
и од одговорниот командир на смена, а дел од предметното досие во коешто беше 
извршен увид, е и писмената изјава за настанот од осуденото лице што го пријавило 
настанот. 

Во евиденцијата за употребени средства за присилба беше констатирано дека 
е заведена употребата на средства за присилба, а за истото е составен и посебен 
извештај, како и посебни мислења во однос на законитоста од страна на заповедникот 
на затворската полиција и директорот на Установата. Ваквиот извештај, во прилог со 
целокупната останата документација поврзана со случајот (изјави од осуденото лице 
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5  Во солгасност со чл. 57 ст.6 од Законот за извршување на санкции („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019) „За секое употребено средство за присилба и 
огнено оружје спрема осудените и притворени лица, директорот на установата е должен веднаш 
да ја извести Управата.“

6  Во КПУ-КПД Прилеп нема постојано ангажирано лекар, а за здравствената грижа на осудените 
лица се грижат две медицински сестри коишто се ангажирни преку проект, како и еден психијатар 
од Општата болница Прилеп кој доаѓа еднаш неделно и по потреба.

и службените лица, лекарска документација, налог за спровод и сл.) се испратени и 
до Управата за извршување на санкции (УИС)5.  

Покрај преземените мерки заради испитување на пријавениот случај, тимот на 
НПМ имаше за цел да утврди кои мерки се преземени од страна на затворските власти 
заради заштита на лицето што го пријавило случајот од евентуални репресалии. 

Во оваа смисла од страна на службените лица во КПУ-КПД Прилеп беше 
истакнато дека при организација и подготовка на плановите за работа и распределба 
на работни задачи се води сметка да се избегнат какви било непосредни контакти 
меѓу припадниците на затворската полиција и осуденото лице што пријавило дека е 
жртва на нивното несоодветно постапување, а заради проверка на ваквите наводи 
беше извршен увид во службената евиденција, при што беше констатирано дека 
последователните спроводи на лицето надвор од Казнено - поправниот дом се 
извршени од други припадници на затворската полиција, а исто така и во делот 
на надзорот на одделението во коешто е сместено осуденото лице се распоредени 
други припадници на затворската полиција. 

Како своевиден пропуст што не смее да се повтори во некој иден ист или сличен 
случај, е фактот што во конкретниот случај врз осуденото лице не бил извршен 
лекарски преглед веднаш по извршениот спровод и негово враќање во Установата 
и покрај тоа што врз него биле употребени средства за присилба, туку тоа било 
направено подоцна, односно откако лицето се пожалило на директорот во врска со 
настанот. Околноста дека лицето не се пожалило на повреди, како и тоа дека во 
Казнено - поправниот дом нема постојано ангажирано лекар6 можеби придонеле за 
ваквиот пропуст, но тоа никако не може да биде оправдување за потребата да се 
изврши лекарски преглед во ситуациите кога се употребени средства за присилба 
од страна на припадниците на затворската полиција, особено во случаите кога е 
веројатно дека тоа резултирало со какви било повреди на лицето врз коешто се 
употребени. Од извршениот увид во медицинската документација констатирано е 
дека анамнестичките податоци за настанувањето на повредите, како и описот на 
повредите се површно опишани, односно инсуфициентни. 

Во оваа смисла, НП-НПМ истакнува дека кога се работи за вакви случаи 
неопходно е анамнестички детално да се опише случајот, како на пример: од кого 
се нанесени повредите (припаднции на затворска полиција, од друг затвореник или 
др. лица), со што се нанесени повредите (тупаница, клоца, пендрек и др.) и точно 
да се опише пределот во кој се нанесени истите. Описот на повредите треба да 
биде детален, односно секоја повреда треба да се опише  со димензии, поставеност, 
форма и пребоеност. Ова е исклучително важно сѐ со цел во понатамошната 
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постапка да се  квалификуваат здобиените повреди како и да се опише механизмот 
на настанувањето на повредите, староста на повредите, а доколку е потребно и 
динамиката на настанување на повредите. 
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ПОСЕТИ НА ПОЛИЦИСКИ 
СТАНИЦИ И КОНСТАТИРАНИ 
СОСТОЈБИ

4

7  Професор по кривично процесно право на Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
8  Професор по кривично процесно право на Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.
9  Од извршените посети беше подготвен Посебен извештај, којшто е доставен до Министерството 

за внатрешни работи и Секторот за внатрешни работи и јавно објавен на веб страната на 
Народниот правобранител.

Во текот на 2020 година, во периодот од 10 до 18 септември, тимот на НПМ 
ги посети сите 9 полициски станици од општа надлежност (ПС ОН) на подрачјето 
на Град Скопје и тоа: ПС ОН Аеродром, ПС ОН Бит Пазар, ПС ОН Гази Баба, ПС ОН 
Драчево, ПС ОН Ѓорче Петров, ПС ОН Карпош, ПС ОН Кисела Вода, ПС ОН Центар и 
ПС ОН Чаир. 

Реализираните посети беа тематски планирани и имаа за цел да го 
испитаат пристапот до правото на адвокат, како гаранција и средство за 
превенција од тортура и лошо постапување спрема лицата лишени од 
слобода, односно приведените и задржаните лица во полициските станици. 
Посетите беа спроведени без претходна најава од страна на тимот на НПМ, a во 
соработка со проф. д-р Дивна Илиќ Димоски7 и проф. д-р Бобан Мисоски8, како 
надворешни соработници и претставници од Македонското здружение за кривично 
право и криминологија9.  

Правото на приведените, односно лицата лишени од слобода и задржаните лица 
да бидат известени за нивните права е од фундаментално значење за остварување на 
истите, поради што и тимот на НПМ за време на посетите ова прашње го испитуваше 
од аспект на тоа кога, како и на кој јазик се известени лицата за нивното 
право на адвокат. 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

www. ombudsman.mk22

Констатираната фактичка состојба упатува на заклучокот дека овие лица не 
се известуваат секогаш соодветно за правото на адвокат во полициската постапка, 
а полициските службеници не вложуваат активен напор тоа да му го објаснат или 
пак, навистина да проверат дали лицето ги разбрало своите права. Во еден дел ова 
се должи на неискуството и нестручноста на полициските службеници коишто не се 
целосно запознати со процесните правила. Во оваа смисла, за време на посетите 
беше констатирано дека поуката за правото на адвокат се сведува на 
кратко известување дека лицето има право на адвокат и прашање дали 
сака да ангажира адвокат од страна на сменоводителот/службеникот за прифат 
непосредно по нивното спроведување во полициската станица или кога ќе се 
створат услови за тоа. Како обезбедување за тоа дека лицето ги разбрало поуките, 
сменоводителите го користат фактот што лицето го потишало записникот за поуките, 
но сепак поголемиот број од задржаните лица со коишто беше извршен 
разговор истакнаа дека не знаат што точно потпишале10. 

За време на посетите, од страна на НПМ тимот се констатира дека има и случаи 
кога му се „укажува” на задржаното лице дека нема потреба веднаш да повикува 
адвокат бидејќи тоа „финансиски ќе го оптовари” и дека е подобро да го повика 
за распитот пред судот или во обвинителството. Во оваа смисла и кај дел од 
приведените, лицата лишени од слобода и задржаните лица постои мислење дека 
ако повикаат адвокат ќе создадат перцепција кај другите дека навистина направиле 
нешто противзаконито. 

Задржаните лица скоро никогаш не се известуваат за можноста да повикаат 
адвокат/бранител од листата на дежурни адвокати на товар на буџетот на државата, 
во случаите кога се исполнети условите за тоа, а општ впечаток е дека поглемиот 
број од сменоводители/службени лица не се запознати со таквата можност којашто 
е предвидена во Законот за кривичната постапа11.  

Во ниту една од посетените полициски станици нема официјално 
доставена листа на преведувачи и толкувачи, а самиот факт што нема 
пропишани конкретни насоки за постапување, во случаите кога се работи 
за лица што не го зборуваат македонскиот јазик, доведува до невоедначена 
пракса на постапување и до општ впечаток дека сменоводителите, односно 
службениците за прифат се оставени сами на себе да се снаоѓаат како што 
знаат и умеат12.  

10  Во оваа смисла, едно од лицата истакна дека не ни видел што потпишал, бидејќи бил нервозен и 
лут на полицајците што го лишиле од слобода, други пак наведоа дека потпишале нешто, но дека 
не знаат точно што потпишале, а им било кажано дека тоа треба да го потпишат затоа што биле 
задржани во полциска станица, имаше и задржани лица коишто кажаа дека биле доведени во 
полициска станица доцвна навечер и дека не посветиле внимание за тоа што точно потпишале, 
затоа што биле заморени

11  Чл.161 ст.1 од ЗКП.
12  Некои службени лица истакнаа дека во вакви случаи самите се обидуваат да најдат преведувач 

на јазикот што го говори лицето (притоа, сите наведувајќи дека во полициските станици никој им 
нема доставено некаква  официјална  листа на преведувачи), други истакнаа дека се обидуваат 
да најдат преведувач преку Ц/ЕИК (Центар/Единица за информирање и командување), исто така 
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13  Чл. 161 ст.1 од Законот за кривична постапка

Во однос на пристапот и остварување на правото на адвокат, во Законот за 
кривична постапка е изречно предвидено дека: „А„Ако нема свој адвокат или не 
може да стапи во контакт со него, лицето лишено од слобода може да побара да ја 
види листата на дежурните адвокати“ 13, но спротивно на ова, за време на посетите 
беше констатирано дека ниту една полициска станица нема ажурирана листа на 
дежурни адвокти. 

Во некои од полициските станици беа затекнати листи на адвокати по службена 
должност што датираат од пред десетина и повеќе години, па така на пример, во 
некои полициски станици наместо листа на дежурни адвокати имаше Адвокатски 
роковник издаден од АКРМ во 2012 година, а во други пак, имаше визит-карти од 
адвокати коишто ги имале оставено. 

Во најголем број случаи лицата кои сакаат и го користат правото на адвокат 
си имаат свој адвокат или при разговорот со членови од семејството се договараат 
тие да им најдат/обезбедат адвокат. Од информациите добиени за време на 
посетите беше констатирано дека на задржаните лица им се дозволува 
насамо да се консултираат со нивните адвокати во случаите кога тоа 
тие ќе го побараат, а исто така и дека на адвокатите им се дозволува да 
присуствуваат за време на разговорите, односно испитувањата. Сепак, во 
голем број случаи адвокатите сметале дека за тоа нема потреба и не останувале, 
а перцепцијата на полициските службеници е дека за време на самиот распит 
повеќето од адвокатите најчесто се пасивни и незаинтересирани. Во ретки ситуации 
кога имало потреба да се повика адвокат за задржано лице коешто немало адвокат, 
службените лица истакнаа дека се соочуваат со потешкотии, затоа што адвокатите 
се недостапни или не доаѓаат.

Како еден од најсериозните проблеми којшто беше нотиран за време на 
посетите е обезбедувањето на адвокат/бранител за деца во случаите кога 
тоа е задолжително законски предвидено. На подрачјето на цело СВР Скопје сите 
полициски службеници - инспектори што работат со деца се соочуваат со истиот 
проблем. Имено, констатирано е дека во ниту една полициска станица нема 
ажурирана листа на адвокати кои имаат поминато специјализирани обуки 
за правда за децата. Инспекторите располагаат со стари листи од пред десеттина 
години, поради што скоро сите имаат самите обезбедено контакти од адвокати, 
претежно од оние што прифаќаат да бидат ангажирани во текот на полициската 
постапка. Во оваа смисла, беше наведено и дека најголемиот број од адвокатите 
одбиваат да дојдат изнаоѓајќи најразлични образложенија, поради што и заради 
запазување на формално-процесните правила службените лица се принудени да 
изнаоѓаат разни начини како да обезбедат адвокат во случаите кога тоа законот 
изречно го пропишува. 

беше истакнато и дека имало случаи кога лица од дипломатско-конзуларните претставништва 
кои биле повикани на барање на задражното лице биле користени за да се разберат, а беше 
наведено и дека во случаите кога се работи за повеќе лица, а некое од лицата говори англиски 
јазик или друг јазик на којшто може да се разбере со службените лица, тоа лице се користи и 
како преведувач на другите лица.
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Како резултат на ваквата ситуација, тимот на НПМ констатираше дека 
во полициските станици се повторуваат истите неколку адвокати што се 
ангажирани во случаите кога се работи за деца, а во одредени полициски 
станици беше нотирано и дека во сите случаи со деца коиште биле 
повикани, приведени или лишени од слобода се појавува ист адвокат.

Во случаите кога и после повеќе обиди нема да можат да обезбедат адвокат 
во полициската постапка, а кога има потреба да се испитува дете осомничено за 
сторено кривично дело, полициските службеници се принудени да импровизираат 
и разговорите со децата ги вршат преку нивните родители/старатели, така што 
прашањата ги поставуваат на родителот којшто го прашува детето, а добиените 
одговори повторно ги раскажува родителот, како наводно добиени информации 
од разговор со неговото дете, поради што и се составуваат службени белешки за 
разговор со родител, а не како за испитување на дете.

Покрај постапувањето со децата, како проблематично се наметна и 
прашањето поврзано со постапувањето спрема странските државјани, и 
во таа насока за време на посетите беше констатирано дека дел од странските 
државјани/мигранти лишени од слобода веднаш се спроведуваат до 
Прифатните транзитни центри во Гевгелија и Табановце, без притоа за 
истите да се спроведе соодветна процедура за информирање на нивните 
права. 

Ако се имаат предвид информациите што стигнуваат до Националниот 
превентивен механизам дека голем дел од мигрантите кои се затекнати на 
територијата на Република Северна Македонија без регулиран престој се протеруваат 
од државата преку зелената граница, на неофицијални гранични премини и без 
формални процедури, тогаш сериозно се наметнуваат сомневањата како и дали 
воопшто овие лица се поучени за нивните права и правото на адвокат.

Нотираните недостатоци во постапувањето со приведените, лицата лишени од 

Графикон бр.2 
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Овие податоци упатуваат 
на фактот дека помалку од 
1% од вкупно приведените 
лица на подрачјето на Град 
Скопје кои биле спроведени 
во полициските станици 
од општа надлежност го 
искористиле правото да 
повикаат адвокат/бранител 
во полициска станица.

 

99%

1%

Вкупен број на приведени лица кои 
повикале бранител во полициската 

постапка

Приведени лица 
1080

Повикале 
бранител 15

Најголем број од приведувањата, односно скоро половина од сите 
приведувања на ова подрачје, се во полициските станици Центар (196), 
Гази Баба (156) и Аеродром (153), а во две од нив, ниту едно лице од 
приведените не побарало адвокат. Ништо подобра не е состојбата и во 
полициската станица Центар, каде што од вкупно 196 приведени само 3 лица 
побарале адвокат.

Графикон бр.3

Графикон бр.4
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Лица лишени од слобода кои повикале адвокат во секоја 
од ПС од ОН  

не повикале адвокат повикале адвокат

2,7% 3,2%

2,9%

6,4%
4%

4,4%
9,3%

2,3%
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Овие податоци упатуваат на тоа дека само околу 4% од лицата лишени од 
слобода на подрачјето на Град Скопје кои биле спроведени во полициските 
станици од општа надлежност го искористиле правото да повикаат 
адвокат/бранител во полициска станица.

слобода и задржани лица, непосредно се рефлектираат и во малиот број на случаи 
каде што овие лица го оствариле своето право на адвокат во полициската постапка, 
за што најдобро говори и статистичкиот преглед.
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Најголем број од лишува-
њата од слобода, односно скоро 
половина од сите лишувања 
од слобода на ова подрачје, 
се во полициските станици 
Гази Баба (744) Кисела Вода 
(494) и Центар (429). Ако се 
имаат предвид информациите 
што стигнуваат до Националниот 
превентивен механизам дека голем 
дел од мигрантите кои се затекнати 
на територијата на Република  

96%

4%

Вкупен број на лица лишени од слобода 
кои повикале бранител во полициската 

постапка

Лишени од 
слобода 3278

Повикале 
бранител 144

Графикон бр.5

Северна Македонија без регулиран престој се протеруваат од државата преку 
зелената граница, на неофицијални гранични премини и без формални процедури, 
тогаш сериозно се наметнуваат сомневањата, како и дали воопшто овие лица се 
поучени за нивните права и правото на адвокат. 

Нотираните недостатоци во постапувањето со приведените, лицата лишени од 
слобда и задржани лица, непосредно се рефлектираат и во малиот број на случаи 
каде што овие лица го оствариле своето право на адвокат во полициската постапка, 
за што најдобро говори и статистичкиот преглед.
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Овие податоци укажуваат дека само околу 6% од задржаните лица во 
полициските станици од општа надлежност на подрачјето на Град Скопје 
го искористиле правото да повикаат адвокат/бранител во полициска 
станица за време на нивното задржување.

Најголем број од 
задржувањата се по налог 
на полициските службените 
лица од ПС Центар, а 
командирот на Полициската 
станица истакна дека лицата 
коишто се приведени или 
лишени од слобода, а коишто 
има потреба да се задржат се 
спроведуваат во некоја друга 
полициска станица, најчесто 
во ПС Кисела Вода. Инаку и на  

94%

6%

Вкупен број на лица лишени од слобода 
кои повикале бранител во полициската 

постапка

Задржани 719

Повикале 
адвокат 49 

Графикон бр.7

денот на посетата на влезната врата во просторијата за задржување беше истакната 
наредба истата да не се користи за задржувања на лица, а не беа забележани ниту 
видливи знаци коишто би упатиле на тоа дека просторијата била користена за 
задржување на лица. Најголем процент на задржани лица коишто повикале 
адвокат има во ПС Кисела Вода, каде што од 74 задржани лица, 19 повикале 
адвокат или 20,4%.

ПРИВЕДЕНИ, ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА И 
ЗАДРЖАНИ ДЕЦА

Од вкупниот број на 
приведени, лишени од слобода 
и задржани лица, 143 или 3% се 
деца, од кои само за 16 деца бил 
повикан адвокат во полициската 
постапка.

 

11%

89%

Вкупен број на приведени, лишени од 
слобода и задржани деца - 138

Побарале 
адвокат 16

Не побарале 
адвокат 127

Графикон бр.8
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Графикон бр.9 
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ПРИВЕДЕНИ, ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА И 
ЗАДРЖАНИ СТРАНЦИ

Од вкупниот број на при-
ведени, лишени од слобода 
и задржани лица 35 биле 
странци, што е помалку од 
1%, а од нив само 2 (двајца) 
го искористиле правото на 
бранител.
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слобода и задржани странци - 34
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адвокат 2
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Графикон бр.11 
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Странци за кои е повикан адвокат во секоја ПС  
не повикале адвокат повикале адвокат

Врз основа на констатираните состојби од извршените посети, во Посебниот 
извештај до Министерството за внатрешни работи и Секторот за внатрешни работи 
– Скопје Народниот правобранител-НПМ ги упати следниве препораки:

1. Да се обезбедат ажурирани листи на адвокати (листа на дежурни адвокати 
и адвокати кои имаат поминати специјализирани обуки за деца) коишто 
ќе бидат достапни во секоја полициска станица и ќе им послужат на 
службениците за прифат/сменоводителите во секое време;

2. Да се испечатат поуки за правата на приведените, лицата лишени од 
слобода и задржаните лица коишто ќе им се делат на сите лица спроведени 
во полициска станица. Поуките да бидат срочени едноставно, неформално 
и да бидат лесно разбирливи, како и преведени на повеќе јазици;

3. Да се предвидат конкретни насоки за постапување на полициските 
службеници, особено на службениците за прифат/сменоводителите, 
во случаите кога се работи за приведени, лица лишени од слобода или 
задржани лица што не го зборуваат македонски јазик;

4. Да се предвидат посебни специјализирани обуки за постапување со 
приведени и лица лишени од слобода што се спроведуваат и задржуваат 
во полициска станица, особено за полициските службеници за прифат/
сменоводителите.

Во однос на вака упатените препораки беше добиен одговор единствено од 
Секторот за внатрешни работи,  во којшто се наведува дека полициските станици 
постапиле по доставените препораки. Во однос на обуката е наведно дека е доставено 
барање до Одделот за заеднички работи и управувавање со човечки ресурси при 
БЈБ, за да се организираат специјализирани обуки за постапување со приведени и 
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за полициските службеници за прифат и сменоводителите.
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ПОСЕТИ НА ЦЕНТРИ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ 
НА МИГРАНТИ, ОДНОСНО 
СТРАНЦИ И БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ 

5

Народниот правобранител - НПМ континуирано го следи постапувањето со 
странците, односно мигрантите и барателите на азил во Прифатните центри за нивно 
сместување и задржување. Во оваа смисла, во текот на извештајната година 
беа посетени Прифатниот центар за странци во Гази Баба, Прифатниот 
центар за баратели на азил во Визбегово, како и прифатните транзитни 
центри „Винојуг“ и „Табановце“ со цел испитување на преземените мерки 
и активности од властите за спречување на појава и ширење на вирусот 
КОВИД-19 во центрите. 

При овие посети неспорно се констатира дека од страна на надлежните органи 
се преземени низа мерки во справувањето со пандемијата. Имено, во Прифатниот 
центар за странци и Прифатниот транзитен центар „Винојуг“ се врши систематско 
тестирање на сите новопримени лица коишто се сместуваат и задржуваат во овие 
центри, додека во Прифатниот транзитен центар „Табановце“ се врши тестирање 
само кај лицата со одредена симптоматологија, исто како и во Прифатниот центар за 
баратели на азил, каде што за таа цел Центарот има обезбедено и посебни тестови, а 
приемот се врши исклучиво после карантинскиот престој на лицата во ПТЦ „Винојуг“ 
и извршено тестирање, за што се бара и посебна медицинска потврда.

Исто така, констатирано е дека се преземени мерки за имплементација на 
препораките во однос на респираторна хигиена, хигиена на раце и физичко 
дистанцирање. Во тој контекст, за вработените и лицата коишто се сместуваат, 
односно задржуваат се обезбедени маски, ракавици, средства за дезинфекција, а 
определени се и посебни простории за индивидуално сместување на новопримените 
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14  Се работи за заклучок на Владата, донесен на дваесет и осмата седница, одржана на 25 март 
2020 год., а на предлог на Министерството за труд и социјална политика.

15  Голем број на ново затекнатите лица со нерегулиран престој на територијата на Република 
Северна Македонија воопшто не се ни спроведуваат до Прифатно-транзитниот центар, а 
дел од информациите упатуваат на фактот дека истите се протерани надвор од државата без 
никакви формални процедури. Службените лица со кои беа извршени разговори, истакнаа 
пак дека најголем број од лицата што се затекнати со нерегулиран престој во државата (после 
сместувањето во ПТЦ Винојуг, во случаите кога за тоа имало потреба), имајќи предвид дека 
наводно не им е ограничена слободата, самите одлучуваат што ќе прават и каде ќе одат и дека 
во најголемиот број на случаи успеваат самите да ја преминат зелената граница и да ја напуштат 
државата.

лица. Исто така, беше нотирано дека лицата се соодветно информирани и запознаени 
со природата и карактерот на пандемијата, како и со потребата од преземање на 
превентивни и заштитни мерки со цел намалување на последиците од истата. 

Како една од мерките за справување со последиците од пандемијата е и 
одлуката на Владата на Р.С. Македонија „Во периодот на прогласена вонредна 
состојба поради појавата на вирусот КОВИД-19 сите нови баратели на азил, како 
и ново затекнатите лица со нерегулиран престој на територијата на Република 
Северна Македонија, првично во период од 25 дена, карантински се сместуваат во 
Прифатно - транзитниот центар во Виноју-Гевгелија 14 НП-НПМ констатира дека пред 
да биде донесена ваквата одлука не се земени предвид условите и капацитетите на 
Прифатно- транзитниот центар „Винојуг“ за можноста од таков вид на сместување, 
ниту пак се преземени дополнителни мерки коишто би го уредиле постапувањето 
на надлежните органи во услови на карантинско сместување кое нужно подразбира 
изменет режим на функционирање, а кои во дадената ситуација треба да се 
применуваат во Центар којшто во нормални услови би требало да биде од отворен 
карактер.

Недостигот од јасни правила за постапување влијае на недоволната 
координираност помеѓу претставниците на органите и организациите 
присутни во Центарот, во постапувањето со задржаните лица, туку го 
наметнуваат и ризикот од евентуално несоодветно постапување и можно 
прекршување на нивните права. Во оваа смисла, како особено проблематично е 
констатирано задржувањето во Центарот на новозатекнатите лица со нерегулиран 
престој на територијата на РСМ. Имено, за разлика од новите баратели на азил 
за коишто регионалниот центар за социјални работи изготвува решение за нивно 
сместување, за овие лица воопшто не постојат индивидуални решенија. 

Самиот факт што за овие лица не постојат индивидуални решенија 
за нивно сместување, односно задржување во Центарот, го отвора 
прашањето за арбитрерноста на ограничувањето на слободата на движење. 
Информациите добиени од повеќе извори упатуваат на фактот дека најголемиот 
број од овие лица се задржани единствено заради потребата од нивно сведочење 
во кривичните постапки што се водат против криумчари на мигранти15, а нивното 
задржување се базира на усните наредби и барања на јавните обвинители. 
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Во оваа смисла, Народниот правобранител-НПМ упатува препорака до 
Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална 
политика да не се врши упатување, прифат, сместување и задржување 
на баратели на азил, односно мигранти и лица со нерегулиран престој на 
територијата на РСМ во ПТЦ Винојуг без да има посебни индивидуални 
решенија за тоа. 

Истовремено, заради поголема координација во рамки на Прифатно-
транзитниот центар Винојуг препорачува ПО РЦУК да иницира средба со 
претставници на државните органи и организации што се присутни во 
Центарот заради потребата од усвојување на протоколи, односно процеси 
или правила за постапување со јасно поделени надлежности и улоги на 
секој од државните органи и организации присутни во Центарот. 
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НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

АКТИВНОСТИТЕ НА НПМ ЗА 
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА 
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ 
КОВИД-19 

6

За време на пандемијата, тимот на НПМ беше во електронска комуникација со 
сите институции во кои граѓаните може да бидат лишени од слобода и приведени, 
односно каде што може да им биде ограничено правото на слобода. Во оваа смисла, 
непосредно по прогласувањето на вонредна состојба во државата, НПМ упати јавни 
препораки за постапување со лицата лишени од слобода во услови на пандемија од 
вирусот КОВИД-19, во кои јасно истакна дека забраната за тортура и друг вид на 
сурово, нечовечко и понижувачко постапување или казнување е апсолутна и никакво 
отстапување од ваквата забрана не може да биде оправдано, под какви било основи 
и околности, па дури и во случаи на вонредна, воена или каква било друга состојба 
на политичка нестабилност. Исто така, истакна дека мерките и активностите што се 
преземаат заради заштита и справување со последиците од пандемијата на вирусот 
КОВИД-19 не смее да резултираат со каков било нечовечки или понижувачки третман 
спрема лицата лишени од слобода, и во таа насока препорача надлежните власти 
во постапувањето со овие лица да ги имаат предвид принципите на Европскиот 
комитет за спречување на тортурата (КСТ), коишто беа објавени во прилог на јавно 
упатените препораки на веб-страницата на Народниот правобранител. 

Покрај ова НП-НПМ непосредно се обрати и побара информации од Управата за 
извршување на санкциите, како и од сите казнено-поправни и воспитно-поправни 
установи, домови за стари лица и психијатриски болници за преземените мерки 
за спречување на појава и ширење на вирусот во установите, како и за бројот на 
евентуално заразени лица со вирусот КОВИД-19 од почетокот на пандемијата.

Предмет на мониторинг беа и одлуките што се носеа од страна на надлежните 
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власти во однос на постапување со затворениците во казнено - поправните установи 
(уредби со законска сила на Владата на РСМ, наредби на Управата за изврушување 
на санкции, како и интерните наредби во рамки на казнено - поправните установи).

6.1. СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО КПУ И ВПУ 
ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА

НП-НПМ се обрати до Управата за извршување на санкции со барање информации 
за преземените активности, како и за мерките што се планира да бидат преземени, 
а коишто имаат за цел спречување на појава и ширење на вирусот КОВИД-19 во 
казнено - поправните и воспитно - поправните установи.

Управата за извршување на санкциите го извести Народниот правобранител 
дека постапувајќи по Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија 
донесена на 10.03.2020 година, со кој беа утврдени мерки и препораки по кои треба 
да се постапува, до директорите на КПУ/ВПУ на 11.03.2020 година достави Наредба, 
а за нејзино спроведување во секоја установа беа донесени интерни наредби со 
попрецизни правила на однесување за спроведување на наредбата на Управата.  Во 
таа насока, добиени се информации дека  во секоја од казнено-поправните установи 
се врши секојдневна дезинфекција на сите простории, на осудените лица им се 
поделени ракавици, течен шампон, сапун и гел за дезинфекција за подигање на 
нивото на личната хигиена на секое лице, како и подигање на вкупното ниво на 
хигиена во целиот простор каде што престојуваат. Понатаму, се врши зачестено 
проветрување, и на влезовите во просторот каде престојуваат осудените лица, 
а и онаму каде што работи и се движи пресоналот, поставени се препарати за 
дезинфекција на рацете и обувките. Исто така, се известува дека со средства за 
дезинфекција се прскаат сите работни површини кои се допираат и се на дофат на 
лицата, а исто така секојдневно се прскаат со соодветен препарат и подовите во сите 
простории. Комплетно е дезинфицирано и Арестанското одделение во Клиничкиот 
центар во Скопје, а и во сите казнено – поправни устнаови се набавени безконтактни 
топломери со кои редовно им се мери телесната температура на осудените лица.

Покрај ова, според добиените информации од Управата, секое новодојдено 
осудено или притворено лице, по приемот во установата се сместува во изолирана 
просторија за да се спречи контакт со здравите лица, каде останува во изолација, 
како и дека на осудените лица не им се доделени заштитни маски, затоа што немаат 
контакти со надворешниот свет, додека вработените во затворите се задолжени да 
носат маски и ракавици. 

Следствено, НП-НПМ побара известување за преземените активности за 
спречување на појавата и ширењето на КОВИД 19 од КПУ:  КПД Идризово со отворено 
одделение во Велес, КПД Штип, КПД од отворен вид Струга, Затвор Битола, Затвор 
Гевгелија, Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка, Затвор Охрид, 
Затвор Прилеп, Затвор Скопје, Затвор Струмица, Затвор Тетово и ВПД Тетово.
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КПД Идризово 
со Отворено 
одделение во 
Велес

• Во насока на превенција имаме 
организирано две изолациони места и 
тоа едно во Арестанското одделение на 
клиничкиот центар и во просториите 
на самиците во затворениот дел на 
установата;

• Осудени лица кои се јавуваат или се 
носени на издржување казна затвор 
во приемното одделение откако ќе 
бидат прегледани од страна на лекар се 
сместуват во карантин од 14 дена, во 
делот за самици, со секојдневно вршење 
на прегледи од страна на домскиот лекар;

• Се преземаат мерки за континуирано 
снабдување со потребни средства за 
хигиена и дезинфекција, како и потребни 
заштитни средства за работните лица, 
како и за осудените лица кои се работно 
ангажирани. Редовно се врши прскање 
на просториите и предметите каде 
престојуваат поголеми групи на лица;

32 1

КПД од 
отворен вид 
Струга

• Забрането користење на погодности;
• Забрана за осудени лица кои се работно 

ангажирани во приватни фирми надвор 
од установата, да не одат на работа;

• Дезинфицирани се сите простории во 
установата и се набавуваат средства за 
заштитна од вирусот: ракавици, маски и 
средства за дезинфекција.

0 0

Табела бр.1
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КПД Штип • Задолжителна дезинфекција на 
рацете и обувките при влезот во 
установата и задолжително мерење 
на телесната температура при влез 
на сите вработени и посетители во 
установата. Дезинфекција на сите 
простории во установата и на возилата 
по секој извршен спровод од страна на 
затворската полиција, и задолжително 
дезинфицирање на пакети и пратки;

• Задолжително носење на заштитни 
маски од страна на вработените кога се 
во група или во контакт со осудени лица 
и држење на растојание меѓу две лица од 
1,5 до 2 метри;

• Забрана на користење на погодности во 
и надвор од установата кои ги користат 
осудените лица, и забрана на посети на 
осудените лица;

• Набавка на заштитни маски, 
ракавици, топломери, дополнителни 
дезинфекциски и антибактериски 
средства, течни сапуни и други средства 
за хигиена;

• Подготовка на простории кои би служеле 
за изолирање на лица кои би биле 
сомнителни или позитивни на вирусот;  
итн...

2 0

Затвор Битола • Во Затвор Битола се преземаат мерки 
и активности за спречување на појава 
и ширење на вирусот во Установата 
согласно препораките од надлежните 
институции во согласност со насоките, 
советите и принципите.

0 0
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Затвор 
Гевгелија

• Забрана за влез во установата на други 
лица и други неслужбени моторни 
возила без одобрение на директорот, 
и задолжително носење на заштитна 
опрема од страна на вработените во 
работно време;

• Снабдување на секое вработено лице, 
осудено и притворено лице со заштитна 
маска за еднократна и повеќекратна 
употреба и со ракавици за еднократна 
употреба;

• Набавка на дигитален топломер 
(далечински), за мерење на телесна 
темпертаура, и набавка на поголема 
количина на заштитна опрема и средства 
за колективна и лична хигиена, како и 
средства за лична и општа дезинфекција.

• * Одредување и поставување на места 
за дезинфекција на сите влезови во 
установата и на сите критични точки, 
и подигање на личната и колективната 
хигиена на највисоко можно ниво;

• * Секојдневна дезинфекција во 
ходниците, во сите простории на 
установата и на службените возила и 
дезинфекција на сите пратки

0 0
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Затвор 
Куманово со 
Отворено 
одделение во 
Крива Паланка

• Набавка на средства за дезинфекција 
кои се распределени на вработените, 
осудените и притворени лица, како и 
набавка на патеки за подна дезинфекција 
на обувки;

• Се забранува користење на погодности 
на осудените лица кои се состојат од 
почести контакти со надворешниот свет;

• Целосна дезинфекција на сите простории 
во затворот;

1 0

Затвор Охрид 
(со Притвор) и 
„ВПД Тетово„ 
– (до ноември 
2020)„

• Секои три-четири дена извршена е 
дезинфекција и дезинсекција на сите 
простории во затворот од страна на 
Центарот за јавно здравје од Охрид;

• Набавени се заштитни маски, ракавици 
и алкохолни дезинфекциски средства и 
гелови за целата установа;

• Донесена е наредба за забрана на 
контакти со надворешниот свет, односно  
забрана на посети, излези во град, и 
викенди во местото на живеење

0 0

Затвор Скопје 
и Притвор 
Скопје

• Во КПУ Затвор Скопје се почитуваат 
сите донесени препораки, мерки и 
протоколи за режим на работење, кои се 
донесени од страна на Министерството 
за здравство и Советот за заразни 
заболувања, посебно од здравствената 
служба, а истровремено и од останатите 
служби, во услови на пандемија со 
КОВИД-19.
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Затвор Прилеп • На видни места во установата во 
сите оддели поставени се лепенки со 
препораките од Министерството за 
здравство за превенција од корона 
вирусот. Во секоја спална соба доставено 
е средство за дезинфекција и течен 
сапун;

• Извршена е набавка на заштитни маски 
и санитетски ракавици, исто така е 
набавено и средство за дезинфекција 
и безконтактен електронски мерач за 
телесна температура за контрола на 
осудените лица.

• Согласно наредбата од УИС донесена е 
забрана за користење на погодностите на 
осудените лица;

1 0

Затвор 
Струмица

• Забрана за посети на осудени лица 
и забрана на влез на други лица во 
установа без одобрение на директорот; и 
Забрана на користење на секаков вид на 
погодност;

• Вработените во Затворската полиција 
задолжително да носат заштитна опрема, 
маска и ракавици.

• Генерално дезинфекција на сите 
простории во затворот со цел подигање 
на хигиената на највисоко можно 
ниво, поставување на базни станици 
со антибактериски гелови, сапуни и 
сретство за дезинфекција на влезната 
врата во установа;

• Набавка на поголема количина средства 
за хигиена, и заштитна опрема;

0 0



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

www. ombudsman.mk42

К
аз

не
но

-п
оп

ра
вн

ит
е 

и 
во

сп
ит

но
-

по
пр

ав
ни

те
 

ус
та

но
ви Преземени активности со цел 

спречување на појавата и ширење  на 
вирусот КОВИД-19 во Установата.

Бр
ој

 н
а 

за
ра

зе
ни

 
ос

уд
ен

и 
ли

ца
 

Бр
ој

 н
а 

по
чи

на
ти

 
ос

уд
ен

и 
ли

ца
 

Затвор Тетово • Затвор Тетово ги донесе следните 
заклучоци и тоа:

• Зачестена дезинфекција на сите 
простории во установата, но посебно 
внимание се посветува на хигиената 
во кујната, како и во трепезаријата, 
и двете простории се комплетно 
дезинфицирани;

• Задолжително носење на маски, и 
зачестено миење на рацете со сапун, 
дезифициенти и одржување на личната и 
колективната хигиена на осудените;

• Набавени се сите потребни хемиски 
средства за одржување на хигиената во 
затворот, како и маски за вработените 
и осудените лица, поставени се 
флаери со детални информации околу 
одржувањето на хигиената;

• Обезбедени се повеќе притворски 
простории кој ќе бидат пренаменети во 
соби за изолација.

ВПД - Тетово • Повеќе внимание се посветува на 
хигиената и контактот со надворешни 
лица, средствата за дезинфекција се 
достапни на повеќе места во домот, и 
Редовно се врши дезинфекција на домот;

• Децата се задолжени да носат маска;
• Согласно законот и наредбата од УИС 

погодностите на децата беа забранети.
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Согласно добиените податоци, во горенаведените КПУ (ВПУ) заклучно 
со декември 2020 евидентирани се 44 лица заразени со КОВИД-19 и 4 лица 
кои починале од коронавирусот.

6.2. СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО 
ПСИХИЈАТРИСКИТЕ БОЛНИЦИ И 
ДОМОВИТЕ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЈАТА

НП-НПМ ја следеше состојбата на пациентите во Психијатриските болници, како 
и на старите лица во домовите за стари лица, како посебно ранлива категорија 
на лица, пред сѐ и поради природата на рестрикциите со коишто се соочуваат 
во овие места, а исто така и поради фактот што се ограничени во можноста за 
преземење на мерки на претпазливост кон самите себе. Свесни за специфичноста 
и интензитетот на предизвиците со коишто се соочуваат и вработените во овие 
установи, Народниот правобранител-Национален превентивен механизам се обрати 
до сите Психијатриски болници и установи за стари лица заради доставување на 
информации за тоа дали, како и кои биле преземените мерки за спречување на 
ширењето на вирусот КОВИД-19. 

Во оваа смисла, одговор е доставен од три психијатриски болници: ЈЗУ 
Психијатриска болница Демир Хисар, ЈЗУ Психијатриска болница Негорци и ЈЗУ 
Психијатриска болница Скопје, како и од домовите за стари лица – „Зафир Сајто“ – 
Куманово, „Киро Крстевски-Платник“-Прилеп, „Сју Рајдер“-Битола и Специјализирана 
болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“-Скопје. 

Согласно добиените одговори произлегува дека сите психијатриски болници 
и домови за стари лица преземале мерки за спречување на ширење на вирусот 
КОВИД-19. Добиените одговори се интегрално наведени во табелите што следат:
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ЈЗУ ПБ – 
Демир Хисар

• Забранети посети.
• Редуцирање на тераписките викенди.
• Обезбеден е оддел за изолација на нови 

приеми.
• Персоналот е задолжен да носи ЛЗО, 

да одржува дистанца, да избегнува 
групирање со другите членови на 
персоналот и се разбира одржување 
на лична хигиена со редовно миење и 
дезинфекција на рацете и работните 
површини.

• Поставени се дез-бариери на вратите на 
одделите 

• На влезот во установата е поставен тунел 
за дезинфекција.

• Секојдневно се прави дезинфекција на 
одделите.

• Задолжително секојдневно се мери 
телесна температура на пациентите и 
персоналот.

• Пациентите не го напуштаат кругот 
на болницата, а кога тоа е потребно 
истите носат заштитна опрема и се во 
придружба на персонал. 

• Состаноците се одвииваат преку ZOOM 
апликација или други електронски 
методи со цел избегнување на 
групирање. 

• При појава на пациент со симптоми на 
КОВИД-19 инфекција веднаш се изолира 
во соби за изолација и се разбира се 
известува ЦЈЗ.

28 0

Табела бр.2
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• Мерките ги контролираат Комисијата 
за спречување на ИХИ и Комисијата 
за следење на правилно спроведување 
на препорачаните мерки и активности 
од страна на комисијата за спречување 
на ИХИ и раководството на болницата 
кои се во согласност со препораките на 
Владата на РСМ, М3, C3О, Кризен штаб 
на РСМ , Комисијата за заразни болести.

ЈЗУ ПБ - 
Негорци

• Дадени се упатства на персоналот за 
навремено пријавување на сомнителни 
случаи на КОВИД-19 се додека 
постои, со цел навремено и соодветно 
преземнање на превентивни мерки 
со цел за спречување на ширењето на 
ова сериозно заболување во колектив 
и од тимот на хоспитални одделенија. 
Преземени се сите превентивни мерки 
согласно со алгоритмите и насоките од 
Министерството за здравство;

• Се земаат брисеви од работни површини 
и примероци од воздух согласно со 
Правилникот за превенција и контрола 
на интрахоспиталните инфекции;

• Извршени се обуки на целиот персонал 
за правилна употреба на задолжителната 
лична заштитна опрема;

• Тестирањето за детекција на заболени 
од КОВИД-19 се одвива согласно 
одредената динамика и се ажурира 
согласно епидемиолошките индикации 
на дневна основа;

• Редовно се врши дезинфекција на 
болничките и работните простории во 

9 0
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        болницата;
• Строго е завранета посета на 

пациентите, контактите со домашните 
се одвиваат телефонски, а исто така им е 
овозможено лични работи да им праќаат 
по пошта;

• Во рамките на болницата едно одделение 
е изолирано и овозможено е да се 
користи како Ковид Одделение, каде 
што се изолираат пациентите на кои им 
е дијагностициран вирусот Ковид-19, 
и истите се лекуваат по насоки и 
инструкции од доктори специјалисти 
интернисти од Ковид Центар од Општа 
болница со проширена надлежност 
Гевгелија;

• Набавивме и ултравиолетови ламби 
кои се користат за дезинфекција на 
работните простории покрај редовната 
дезинфекција со дезинфекциски 
средства.

ЈЗУ ПБ - 
Скопје

Преземени се бројни мерки и постапки за 
превенција на инфекција помеѓу пациентите 
и вработените во Болницата. Сите мерки се 
преземени во согласност со: препораките 
на Министерството за здравство, СЗО, 
согласно општите правила и добра пракса за 
превенција на интрахоспитални инфекции и 
согласно со општата епидемолошка состојба 
во државата. Од сите донесени мерки ги 
издвојуваме основните мерки и постапки, 
за превенција од КОВИД-19 фокусирани на 
следните пунктови:

10 0
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При влез во болницата: 
• Задолжителна контрола на телесната 

температура со далечински мерач за сите 
вработени во болницата. 

• Контрола на температура и пополнување 
на епидмиолошки прашалник за 
надворешни лица кои е неопходно да 
влезат во болницата.

При тријажа за прием:  
• Задолжително мерење температура 

и пополнување на епидмиолошки 
прашалник за пациентот. 

• Пациентите кои ги исполнувале 
критериумите за инфекција, се 
испраќани на лекување во ГОБ „8 
Септемвр“ согласно насоките на 
Министерството за здравство.

Mерки и постапки при прием и лекување на 
одделение:  
• За сите пациенти при прием на болничко 

одделение се воведени мерки на 
зголемена претпазливост; 

• Пациентите од болницата, кои биле 
позитивни на КОВИД-19, се лекувани 
во Ковид центарот „8 Септемвр“ или 
во болницата со терапија назначена од 
инфектолог.

Исто така се преземени и општи мерки за 
заштита: 
• Санитарно-хигиенски мерки, и 
• Забрана за посети.
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Дом за стари 
лица „Зафир 
Сајто“ – 
Куманово

Ги презема следните мерки со цел спречување и 
појава на вирусот КОВИД-19.
• Од страна на стручните работници во 

домот е направен еден вид на едукација 
на корисниците и вработените, со цел 
запознавање со мерките за заштита од 
КОВИД-19, се истакна соопштение за 
заштита на вработените и корисниците. 

• Набавена е заштитна опрема за вработените 
и корисниците.

• Направени се протоколи кои се пратени од 
Комисијата за заразни болести Скопје, во 
кои јасно се прецизира начинот на прием на 
нови корисници во домот.

• Посетите во домот се одвиваат според сите 
препораки за заштита од КОВИД-19 со 
заштитна маска и 2 метри дистанца, без 
физички контакт во дворот на установата.

• Во есенскиот бран на Ковид-19 посетите 
беа целосно забранети, корисниците можеа 
преку телефонски разговори и видео 
разговори преку социјалните мрежи да 
остварат контакт со нивните најблиски.

• Обезбеден е цел реон со 25 кревети за 
корисници кои ќе пројават симптоми на 
вирусот КОВИД-19 или пак грип.

•  Обезбедени се тестирања за корисници 
кои имаат сомптоми, во соработка со ЦЈЗ 
Куманово.

• Хигиената во домот е на максимално ниво, 
три пати на ден се бришаат масите за оброци 
и рачките од вратите. Рацете на корисниците 
да се дезинфекцираат

28 0

Табела бр.3
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        пред секој оброк. Подовите се       
        дезинфицираат два пати на ден. 
• При влез во установата, задолжително 

се мери температура на вработените и се 
дезинфицираат обувките и рацете.

• Дезинфекција на целата установа се прави 
еднаш дневно, и за истото се пополнува 
образец.

• Не се практикуваат групни собирања 
на корисниците и вработените во една 
просторија.

Дом за стари 
лица „Киро 
Крстески 
-Платник“

Од самиот почеток установата ги следи и 
почитува донесените мерки и препораки за 
превенција и заштита од КОВИД-19. Мерките и 
протоколите кои се донесени во установата и се 
неопходни за спречување на појава и ширење на 
заразната болест се:
• Задолжително  мерење температура 

на вработените при влез во установа и 
дезинфекција на обувките и рацете; 

• Задолжително правилно носење на заштитна 
маска во текот на целото работно време и 
држење дистанца.

• Задолжително секојдневно дезифицирање 
на целата установа особено на рачките 
од врати, држачи за помогнато движење, 
ракофати за скали;

• Донесени се процедури за прием на нови 
корисници. Приемот за нови корисници се 
реализира со задолжителен негативен ПЦР 
тест за КОВИД-19. 

• Секојдневно се следи здравствената 
состојбата на корисниците и редовно им се 
мери температура.
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• Корисниците на услуги постојано добиваат 
информации за состојбата со корона вирусот 
и како да се заштитат и добиваат заштитни 
маски.

• Корисниците кои имаат потреба да излезат 
надвор од домот да завршат некоја работа 
или имаат потреба од лекарски преглед, се 
носат од страна на вработените од домот. 

• Посетите внатре во домот се редуцирани. 
За подвижните корисници посетата 
на корисниците во летниот период се 
реализираше во дворот од домот, или во 
посебна просторија одредена за посети.

• За неподвижните корисници посетата со 
претходна најава и договор се реализира 
во собата на корисникот. Роднините носат 
целосна заштитна облека и одржуваат 
растојаније од 1,5 – 2м. Исто така, 
корисниците можат да остварат контакт со 
нивните роднини телефонски/вибер
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Дом за стари 
лица „Сју 
Рајдер“ - 
Битола

Ги презема сите неопходни мерки и активности 
за целосна и ефикасна заштита на старите лица 
како ранлива категорија, односно ги следи и 
почитува препораките кои се однесуваат на 
заштита од вирусот КОВИД-19 на Светската 
здравствена организација и насоките дадени од 
Владата на РСМ, и е во постојан контакт со ЦЈЗ 
во Битола.
• Обезбедено е темелно чистење, засилена 

хигиена и дезинфекција во објектите. 
• Обезбедени се доволно средства за 

лична хигиена, со цел да се одржува 
хигиената на повисоко ниво. Исто така, и 
дезинфекциските средства за дезинфекција 
на површини и на раце.

• Редовно се врши дезинфекција во собите 
за изолација и вонредна дезинфекција на 
собите на починатите корисници.

• Еднаш месечно се врши превентивна 
дезинфекција на установата од страна на ЈЗУ 
Центар за Јавно Здравје, Битола.

• Вработените задолжително користат лична 
заштитна опрема (мантил, маска, ракавици), 
а доколку има позитивни корисници се 
користи комплетна заштитна опрема 
(скафандери , наочари, визири , капи и 
каљачи) која ја има во резервни количини. 

• Забранета е достава на прехранбени 
производи и посета на корисниците 
во установата која важи уште од месец 
февруари, освен за корисници во тешка 
здравствена состојба.

6 4
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• Забрането е излегување на корисниците 
надвор од Домот, освен кога им е потребна 
болничка нега или во случај на неодложна 
потреба. 

• Враќањето на корисниците кои го 
напуштиле Домот е со негативен корона тест 
и задолжителна десет дневна изолација, по 
завршувањето на изолацијата корисниците 
се враќаат во своите соби.

• Поставени се едукативно - информативни 
материјали на влезовите во објектите и 
ходниците на установата, со препораки за 
превентивни активности, насоки за заштита 
на здравјето и безбедноста и средства за 
дезинфекција на рацете. 

• Спроведени се воспитни активности 
со корисниците со цел да се олесни 
усвојувањето на новите правила за заштита 
од вирусите и да се создадат навики кај 
корисниците за лична хигиена, за важноста 
за често и правилно миење на рацете. 

• Во Домот е дозволен влез само за вработе-
ните и службени лица под услов да немаат 
температура или знаци на респираторна 
инфекција (кашлица, отежнато дишење, 
краток здив) секако со задолжително носење 
на маска/прекривка на лицето.

• Во установата е забранет влезот на 
надворешни лица, освен во исклучителни 
случаи, секако со задолжително носење на 
маска/прекривка на лицето. 

• Контролирано е движење на корисниците 
и седењето во паркот со запазување на 
физичка дистанца (задолжен е еден од
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вработените да води контрола на движењето 
на корисниците).

• Приемот на нови корисници е дозволен само 
со негативен корона тест не постар од 72 
часа и изолација на корисникот во траење од 
10 дена. Корисниците сместени во собите за 
изолација, не смеат истите да ги напуштаат 
или да имаат социјални контакти со другите 
корисници. За корисниците во изолација 
се грижат вработените во комплетна лична 
заштитна опрема.

• Затворени се занималните и сите активности 
се организираат со уважување на 
препораката за социјална дистанца.

• Затворена е и трпезаријата, оброците 
се послужуваат во собите каде што 
престојуваат корисниците.

• Вработените кои доставуваат храна 
задолжително носат заштитни маски и 
ракавици.

• Определени се соби за изолација на заболени 
и сомнителни случаи (со респираторни 
проблеми или температура ) доколку се 
појават симптоми на вирусот кај некој од 
корисниците.

• Обезбедена е континуирана здравствена 
заштита на корисниците од страна на 
матичен лекар.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

www. ombudsman.mk54

До
мо

ви
 за

 с
та

ри
 

ли
ца

Преземени активности со цел спречување на 
појавата и ширење  на вирусот КОВИД-19 во 

Установата.

Бр
ој

 н
а 

за
ра

зе
ни

 
па

ци
ен

ти

Бр
ој

 н
а 

по
чи

на
ти

 
па

ци
ен

ти

ЈЗУ Специјали-
зирана 
болница за 
геријатриска 
и палијативна 
медицина „13 
Ноември“ 

Од самиот почеток на пандемијата, март 2020 
година, а особено после првичните информации 
од други земји, и информации од СЗО, дека 
оваа болест ги напаѓа пред сѐ постарите луѓе, 
со мултиморбидитети, како и стари лица кои 
се институционално сместени во геријатриски 
установи, и дека можноста за смртен исход е 
голема, во нашата Установа се преземаа сите 
потребни мерки за да се спречи влез и ширење 
на инфекцијата. 
• Во соработка со ДСЗИ и МЗ, беа спроведени 

сите пропишани протоколи за заштита од 
ширење на инфекцијата, беше издадена 
наредба за забрана за посета од страна на 
семејствата на пациентите, а комуникацијата 
се одвива телефонски или преку интернет 
(Проект- Не можам да те посетам, но можам 
да те слушнам и видам). 

• Од страна на Директорот беше овозможена 
едукација на здравствениот персонал од 
страна на назначените специјализирани 
сестри од страна на МЗ, за едукација 
за заштита при работа, делење на 
информативни флаери, креирање на патеки 
за движење и зони во случај на појава на 
инфекција со КОВИД 19. 

• Исто така, од страна на директорот беа 
обезбедени поголеми количини на ЛЗО за 
персоналот (Јавни набавки, Донации, МЗ).

• Докторите во установата секојдневно вршеа 
едукација на средниот медицински персонал, 
како да се заштитат болните од инфекција. 
Исто така, беше обезбеден целокупен 

152
Скопје

49
Хоспи-

сот 
Битола

29
Скопје

8
Хос-

писот
Битола
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медицински материјал (лекови потребни за 
евентуална појава на инфекција).

Во однос на бројот на заразени и починати лица од КОВИД-19, заклучно 
со декември 2020 година, во Психијатриските болници евидентирани се 
вкупно 47 заразени лица, а во Домовите за стари лица 221 заразено лице 
и 47 починати.

Установи

Вкупен број на 
заразени со Ковид-19 

од почетокот на 
пандемијата до 
декември 2020 

година

Вкупен број на 
починати од 
Ковид-19 од 

почетокот на 
пандемијата до 
декември 2020 

година

Казнено-поправните и воспитно-
поправните установи

44 4

ЈЗУ Психијатриски Болници 47 0

Домови за стари лица 221 47

Табела бр.4
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И 
АКТИВНОСТИ

7

Во поглед на меѓународните активности во 2020 година, претставници на 
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам имаа активно 
учество на повеќе конференции и работилници кои се одржаа онлајн, односно 
виртуелно од далечина на различни тематски содржини. Исто така, тимот на 
Националниот превентивен механизам учествуваше на состаноците во рамките 
на НПМ мрежата на Југоисточна Европа, кои оваа година поради пандемијата се 
одржаа онлајн. Претседавач и домаќин на состаноците беше хрватскиот НПМ, а се 
дискутираше на тематски содржини кои се од интерес за остварување на мандатот 
на националните превентивни механизми од регионот. Исто така, Националниот 
превентивен механизам зема активно учество и на неколку онлајн работни состаноци.
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Анекс 1:  Преглед на активности на Националниот превентивен механизам 
во 2020 година

 

- превентивни посети 

 - посети во рамки на проект 

 - домашни и меѓународни активности 

 

Датум Место Активност Учесници Организатор 

27.01.2020 Скопје Посета на ПЦ Гази Баба НПМ НПМ 
10.06.2020 Скопје Посета на Прифатен центар за баратели на 

азил – Визбегово 
НПМ НПМ 

10.09.2020 Скопје ПС ОН Ѓорче Петров 
ПС ОН Карпош 

НПМ НПМ 

11.09.2020 Скопје ПС ОН Гази Баба 
ПС ОН Аеродром 

НПМ НПМ 

15.09.2020 Скопје ПС ОН Бит Пазар 
ПС ОН Чаир 

НПМ НПМ 

16.09.2020 Скопје ПС ОН Кисела Вода 
ПС ОН Центар 

НПМ НПМ 

18.09.2020 Скопје ПС ОН Драчево НПМ НПМ 
12-13.10.2020 Скопје-онлајн Прв состанок на мрежата на националните 

превентивни механизми од Југоисточна 
Европа во 2020 година 

НПМ НПМ- Хрватска 

02.11.2020 Тетово Затвор Тетово НПМ НПМ 
Струга КПД Струга НПМ НПМ 
Охрид Затвор Охрид НПМ НПМ 

03.11.2020 Гевгелија Затвор Гевгелија НПМ НПМ 
Струмица Затвор Струмица НПМ НПМ 
Штип КПД Штип НПМ НПМ 

04.11.2020 Куманово Затвор Куманово НПМ НПМ 
Скопје КПУ КПД Идизово НПМ НПМ 

06.11.2020 Скопје Затвор Скопје НПМ НПМ 
07.12.2020 Скопје-онлајн Втор состанок на мрежата на национални 

превентивни механизми од Југоисточна 
Европа во 2020 година 

НПМ НПМ- Хрватска 

14.12.2020 Гевгелија Посета на ПТЦ Винојуг НПМ НПМ 
15.12.2020 Скопје Посета на ПТЦ Гази Баба НПМ НПМ 
16.12.2020 Табановце Посета на ПТЦ Табановце НПМ НПМ 
17.12.2020 Скопје Посета на Прифатен центар за барателим 

на азил-Визбегово 
НПМ НПМ 
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Анекс 2: Соработници на Националниот превентивен механизам

1. проф. д-р Лилјана Игњатова - Здружение на психијатри
2. проф. д-р Дивна Илиќ Димоски - Македонското здружение за кривично право и 

криминологија
3. проф. д-р Бобан Мисоски - Македонското здружение за кривично право и 

криминологија
4. проф. д-р Гордана Лажетиќ - Професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“
5. д-р  Елена Мујоска Трпевска - претседател на Македонското пенолошко 

друштво
6. асс. д-р Горан Павловски од Институтот за судска медицинска, криминалистика 

и медицинска деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје
7. Маргарита Николовска - Комора на психолози
8. д-р. спец. Јасна Јермилова – Македонско лекарско друштво




