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АКТИВНОСТИ:
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ (временска рамка: април-јуни 2011)
1. Форма на извештај за посета на казнено-поправна и воспитно-образовна
установа, на извештај за посета на психијатриска установа, на извештај за посета
на полициска станица, на извештај за посета на други места на лишување или
задржување
2. Форма за структурата на годишен извештај на НПМ-от
3. Листа за проверка за исполнување на стандарди, права и услови на местата
каде лицата се лишени од слобода
4. Прашалник за разговор со лица лишени од слобода (интервју форма)
специфицирани согласно категоријата на лица
5. Предлог листа на прашања и насоки за спроведување разговорсо службени
лица ( на ниво на директори, раководители и на ниво на персонал вработен во тие
установи)
6.Ф орма на службена белешка за извршен разговор со лице лишено од слобода
7.Форма на службена белешка за извршен разговор со службено лице
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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/12/05: Guidelines on national
preventive mechanisms, 05 Dec 2010, point 33

8. Одлука за утврдување на местата каде ќе бидат спроведувани посетите
(Во координација со НП Мемети одлучено е да не се формализира опсегот
на места на посети со носење на одлука, туку екстензивно да се толкува
ОПКАТ-от).
9. Збирка на меѓународни документи и стандарди од областа на превенција од
тортура и домашна легислатива и подзаконски акти во делот на лишување од
слобода и превенција од тортура - изготвено како идентификувани релевантни
документи и стандарди.
ПРОМОЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ (временска
рамка:мај-декември 2011)
1. Писмено известување до надлежните министерства, органи, институции и
установи
2. Средби со раководители на релевантни институции и органи - со МВР и
СВКПС, со МТСП, со Министерство за здравство – барање за средба беше
испратено и до државниот секретар на Министерство за правда, меѓутоа не
ни беше закажан состанок.
3. Јавна промоција на НПМ-от: изготвување на флаер и брошурка – флаерот е
изготвен на 8 јазици, збирката на документи е испечатена.
4. Презентација на НПМ пред граѓанското општество, пред академската јавност,
како и меѓународните организации – (презентациите се спроведоа пред
академската јавност и студентите на 5 факултети, одржани беа состаноци со
претставници на граѓанскиот сектор и со претставници на меѓународната
заедница - ОН,ЕУ,ОБСЕ и др.)

ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ (временска рамка:јуни - декември 2011) – од
предвидените 20 посети во текот на периодот јуни-декември 2011 година беа
остварени 18 превентивни посети.
1. Полициски станици: 10 посети (спроведени беа 12 посети)
2. Казнено-поправни установи: посети на 4 одделенија за притвор и 4 одделенија
за осудени лица (спроведени беа 3 посети)
3. Воспитно-поправни установи: 1 посета

4. Други места на лишување: 3 посети (предлог места: ЈУ за деца со воспитносоцијални проблеми „25 Мај“ Скопје, ЈУ Завод за згрижување на деца и младинци
„Ранка Милановиќ“ и Прифатен центар за странци) спроведени беа 2 посетиЦентар за баратели на азил и ЈУ Завод за згрижување на деца и младинци
„Ранка Милановиќ“.

ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ (временска рамка:октомври-декември 2011)
1. Едукативни работилници и тркалезни маси – 4 - 5 работилници (поддржано од
МОСП и ЕУ Твининг проектот) – остварено (4 тркалезни маси со ОБСЕ и 1
тркалезна маса со ЕУ Твининг проектот)
2. Учество на семинари и конференции по потреба и на покана – спроведено
(учество на регионална НПМ конференција за југоисточна Европа во Охрид,
учество на НПМ тематските состаноци на Совет на Европа во Талин и Баку,
како и на завршниот годишен состанок на шефовите на НПМ во Словенија,
учество на трилатерална средба со НПМ тимовите на Албанија и Словенија и
посета на затвор во Словенија, како и учество на ОПКАТ Форумот во Женева
организиран од АПТ, учество на тркалезна маса на УНХЦР за правата на
азилантите и сл.)

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО
1. Студиска посета на шпанскиот Омбудсман ( ЕУ Твининг проект)
2. Студиска посета на Омбудсманот на Република Полска (МОСП)
3. Експертски посети на Народен правобранител во рамките на Твининг проектот:
број на посети-3 (ЕУ Твининг проект)
4. Специјализирана обука за вработените во Одделението (МОСП) - со поддршка
на Мисијата на ОБСЕ се спроведоа две специјализирани обуки со
претстваници од СРТ- посета на затвор и посета на психијатриска установа.

Посебни извештаи
Во текот на 2011 година беа испратени вкупно 14 Посебни извештаи, а
одговори беа добиени по 5 извештаи од органот/институцијата до кои е
испратен извештајот (одговори од 4 полициски станици и еден затвор), како

и 1 одговор од Министерство за внатрешни работи, одговори по 4 поднесени
извештаи до полициски станици и 1 одговор од УИС при Министерство за
правда, одговор по 1 поднесен извештај до КПУ).
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