
 

 

 

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН 
МЕХАНИЗАМ ВО 2016 ГОДИНА1 

Временска рамка: јануари – декември 2016 година 

 

 Извршители: советници во Одделението за превенција од тортура и друг 
вид на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување и казнување, 
надворешни соработници и НВО сектор. 

 

АКТИВНОСТИ: 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 (временска рамка март - јуни 2016 година) 

1. Изготвување на годишниот извештај за 2015 година (март - мај 2016) 
2. Промоција на годишниот извештај за 2015 година (јуни 2016) 

 

ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ И ИЗГОТОВКА НА ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАИ (временска 
рамка: мај - декември 2016) 

Вкупен број на превентивни посети - 112 

                                                           
1 Согласно препораката на Поткомитетот за превенција од тортура, Одделението за превенција од тортура 
изготвува посебна програма и план за работа: „The NPM should establish a work plan/programme which, over 
time, encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of 
the Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the state.” CAT/OP/12/5: Guidelines on national 
preventive mechanisms, 05 Dec 2010 , point 33) 
2 Во вкупниот број на превентивни посети не се вклучени редовните, последователни планирани посети на 
Националниот превентивен механизам  во Прифатниот центар за странци (Гази Баба) и Прифатниот центар 
за баратели на азил (Визбегово), како и на транзитните привремени центри „Винојуг“ и „Табановце“ 



1. Полициски станици: 8 редовни посети - ПС Берово, ПС Ресен, ПС 
Тетово, ПС Гевгелија, ПС Крива Паланка, ПС Чаир, ПС Франгово и ПС 
Струга 

2. Казнено - поправни установи: 2 посети – КПД Идризово Скопје и КПД 
Струга  

3. Останати установи: 1 посета - ЈУ Специјален завод Демир Капија  

4. Редовни последователни посети на секои две недели на Прифатниот 
центар за странци - Гази Баба и на ЈУ Прифатен центар за лица баратели 
на азил Визбегово – Скопје 

5. Редовни последователни посети (еднаш во неделата) на транзитните 
привремени центри „Винојуг“ и „Табановце“ 

 

ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

1. Континуирано следење и анализа на домашната законодавно - правна 
регулатива и нејзината услогласност со меѓународните правила, 
предлози и насоки за постапувања со цел спречување на тортура и друг 
вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување 

2. По потреба интервенирање со предлози, укажувања, сугестии, 
препораки и слично 

3. Соработка со невладини организации и меѓународни организации во 
насока на сугестии и препораки за измени и дополнувања на законската 
регулатива 

 

ПРОМОТИВНО - ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ (временска рамка: мај - декември 
2016) 

1. Средба на раководители на релевантни инститции и органи 
(Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, 
Министерство за здравство) 

2. Јавна промоција на Националниот превентивен механизам – 
континуирано во текот на годината (информации на веб страната, 
соопштенија до јавноста, прес конференции и сл.) 

3. Презентација на годишниот извештај на Националниот превентивен 
механизам 



4. Организирање на конференција по повод мониторингот на условите за 
престој и постапувањето со мигрантите и нивниот пристап до правото на 
азил 

5. Изготвување прашалник за осудени и притворени лица за третманот и 
условите, со цел утврдување на евентуално мачење и тортура 

 

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО 

1. Учество на семинари и конференции – по потреба и покана 
 

ЧОВЕЧКО - МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

1. Ангажирање на стручни профили - надворешни соработници 


