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Во поголем дел од полициските станици Националниот превентивен механизам нотираше дека нема 
поставено пристапни рампи како на влезот на полициските станици, така и на влезовите во просториите 
за задржување. Загрижувачки е што во затворите се сместуваат лица со инвалидитет за кои не се 
обезбедени соодветни услови. Ваквото постапување и непреземањето на соодветени превентивни 
мерки, НПМ го смета како крајно понижувачко и нечовечно постапување и директно спротивно со 
обврските кои произлегуваат од неколку меѓународни акти: Европската конвенција за човекови права и 
особено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост: „Земјите потписнички обезбедуваат дека, 
доколку лицата со инвалидност се лишени од слобода преку постапка, тие на еднаква основа со 
другите, имаат право на гаранции во согласност со меѓународните човекови права и се третираат 
во согласност со целите и начелата од оваа Конвенција. 
 
ПРЕПОРАКА бр.2 - Да се ратификува Меѓународната конвенција за заштита на сите лица од принудно 
исчезнување (Хрватска, Аргентина) и да се прифати надлежноста на Комитетот за принудно 
исчезнување (Аргентина); да се ратификува оваа Конвенција колку што е можно побргу (Франција). 
 
Статус :прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр. 3 - Да се ратификува Факултативниот протокол на Меѓународниот пакт за економски, 
социјални и културни права и Меѓународната конвенција за заштита на сите мигранти - работници и 
членовите на нивните семејства (Аргентина). 
 
Статус: прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр. 4 - Да се спроведе обемен преглед на усогласеноста на внатрешното право со 
одредбите на Конвенцијата за правата на децата (Полска); да се продолжи хармонизацијата на 
националното законодавство со меѓународните стандарди на полето на човекови права (Украина).  
 
Статус : прифатена  

                                                 
1 УПР е механизам преку кој Државите,  во рамките на Советот за човекови права на ОН, меѓусебно ја 
разгледуваат, на секои 4.5 години, состојбата со човековите права во секоја од нив 
 

 
 
 
 
 
 
МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ОДНОС НА УНИВЕРЗАЛНИОТ ПЕРИОДИЧЕН 
ПРЕГЛЕД (УПР)1 НА ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТЕПЕН НА 
СПРОВЕДЕНИ ПРЕПОРАКИ ДО 2013 ГОДИНА 
 
ПРЕПОРАКА бр.1 Да се ратификува Конвенцијата за права на лицата со попреченост (КПП) (Турција, 
Хрватска, Аргентина) и нејзиниот Факултативен протокол (Хрватска);  да се ратификува КПП и 
нејзиниот Факултативен протокол и да се хармонизира нејзиното национално законодавство со 
одредбите на овие инструменти (Мексико); да се забрза ратификацијата на КПП (Азербејџан); да се 
превземе национална консултација за подготвување на ратификацијата на КПП (Обединето 
Кралство). 
Статус: прифатена  
 
НП : Примената на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во пракса е отежната. Децата со 
посебни потреби, со потешкотии го остваруваат правото на образование во редовните паралелки 
(инклузивно образование), меѓу другото заради малиот број дефектолози во училиштата или поради 
притисоци од страна на родителите на другите деца кои не се со посебни потреби. 
Лицата со посебни потреби се уште нецелосно го остваруваат правото на вработување, како во 
Заштитните трговски друштва, така и во јавната и државната администрација. 
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За 2013 година има буџет за НПМ во висина од 520.000,00 денари,  со кои обезбедува 
мултидисциплинарен пристап со ангажирање на надворешна експертиза. НПМ е составен од два 
советника и потребно е зголемување и зајкнување на човечки ресурси со цел целосно исполнување на 
мандатот превиден во ОПКАТ-от. 
 
ПРЕПОРАКА бр. 6 - Најголемо внимание да се обрати на имплементирањето на Охридскиот рамковен 
договор и да се исполнат стратешките приоритети кои потекнуваат од него (Швајцарија) 
 
Статус :прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр. 7 - Да се земе предвид можноста за спроведување на среднорочна евалуација на 
Акциониот план за правата на детето (Мароко). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр. 8 - Да се донесе сеопфатен национален план за регистрирање на граѓански статус и 
право на идентитет, што вклучува кампањи за развивање на свеста кај родителите, старателите и 
другите одговорни лица, кои ќе помогнат за забрзување на регистрирањето на раѓањата (Аргентина)  
 
Статус : прифатена  
 
 

 
ПРЕПОРАКА бР. 5 - Да се земе предвид превземање на соодветни мерки за да се осигура дека 
Народниот правобранител е во согласност со Париските принципи, или евентуално да се предвиди 
основање на институција за човекови права во согласност со тие принципи (Алжир); да се основа 
национална институција за човекови права акредитирана од страна на Меѓународниот 
координативен комитет за национални институции за човековите права (Бразил); да се прегледа 
улогата и мандатот на Канцеларијата на Народниот правобранител, посебно во областа на 
антидискриминацијата и злоупотреби од страна на полицијата и да се гарантира негово доволно 
финансирање, како што беше сугерирано од Високиот комесар за човекови права на Советот на 
Европа (Полска); да се превземат сите неопходни мерки да се осигура дека Канцеларијата на 
Народниот правобранител е усогласена со она што е одредено со Париските принципи и е целосно 
независно во поглед на финансирањето (Аргентина); да се обезбедат доволни средства за 
функционирањето на националните превентивни механизми по ратификацијата на Факултативниот 
проткол на Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечко и понижувачко постапување или 
казнување (Република Чешка) 
 
Статус : прифатена  
 
НП: Народниот правобранител доби статус Б за Национална институција за човекови права со препораки 
кои треба да ги исполни.  Доставено е Мислење до Меѓуресорското тело за човекови права за потребата 
од изменување и дополнување на Законот за НП со кој ќе се опфатат Париските принципи (вклученост 
на промоцијата, обезбедување поголем плурализам и независност). Сеуште во Законот за Народен 
правобранител не е вклучена промоцијата на човековите права што е еден од Париските принципи и 
услов за добивање статус А. Воедно во законот потребно е да се изврши усогласување со 
Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура. НП треба да добие поголема независност со 
цел зајакнување на довербата од страна на граѓаните, преку  издојување на стручната служба на НП од 
државните службеници. 
Со измените на законот на НП во 2009 година формирано е посебно одделение за заштита од 
дискриминација и соодветна и правична застапеност, како и одделение за детски права и Национален 
превентивен механизам. Со стапувањето на сила на измените на Законот за Народниот правобранител, 
донесен е посебен Правилник за начинот на вршење превенција од тортура и Методологија за вршење 
превенција од тортура. 
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Вкупен број на претставки за Казнено поправни и Воспитно поправни:  
 
2008 – 55, 2009-347,2010-395,2011-352,2012-278,  
 
од кои за тортура и други облици на нехумано постапување во затвори се  
2008-1, 2009-7,2010-21,2011-16 и 2012- 26. 
 
ПРЕПОРАКА бр. 10 - Да се продолжат напорите за хармонизирање на националното законодавство со 
меѓународните инструменти за човекови права (Никарагва) 
 
Статус: прифатена 
 

ПРЕПОРАКА бр. 9 - Да се обезбеди неодложно спроведување на препораките формулирани од страна 
на Комитетот против тортура во 2008 во поглед на целокупната состојба на затворскиот систем 
(Италија) 
 
Статус : прифатена  
 
НП: НПМ за период април 2011 –јуни 2013 година спроведе 50 превентивни ненајавени посети на 
местата на лишување од слобода, како и 15 последователни посети. Како загрижувачки состојби во 
казнено-поправните установи, НПМ го утврди делумното применување на одредбите од  Законот за 
извршување на санкциите, како и постоењето на пренатрупаност при што не се почитува законскиот 
максимум за сместување најмногу 5 лица во една колективна соба, а воедно нехумани и понижувачки 
се оценети условите и сместувањето во самиците. Лицата сместени во притворските простории 
престојуваат во минимални стандарди во кои поминуваат дневно и по 23 часа затворени. По барање на 
НПМ не се користат самиците во малолетничкиот затвор Охрид кој беа во крајно рунинирана состојба, а 
извршено  е и реновирање на два павилјона во КПД Идризово. Има пропусти во водењето на 
здравствената заштита во казнено-поправните установи, при што нецелосно се почитуваат одредбите 
од Законот, пристапот и квалитетот на услугите не задоволува и не секогаш се воспоставува однос 
лекар-пациент. На препораката дека во затворите треба да има редовно вработен лекар, како и за 
зголемување на бројот на вработени во секторите за обезбедување како и ресоцијализација е даден 
одговор дека сето тоа зависи од обезбедувањето на финансии , како и согласноста која ја дава 
Министерството за финансии. Во помалите затвори условите и остварувањето на правата се 
овозможува, но тешко остварливо е во големите затвори, како и во притвор Скопје  каде реално постои 
недостаток на простор ,но и финансиски средства. Осудените лица најчесто се жалат на храната, 
здравствената заштита , но и за односот на затворскиот персонал. Воедно и понатаму останува 
отворено прашањето на остварување на правото на образование, а степенот на работна ангажираност е 
на ниско и незадоволително ниво. Воспитно поправниот дом не ги исполнува потребните меѓународни 
стандарди, лицата се сместени во неадекватни услови и за истите не се обезбедува образование. 
 
Од предметното работење на НП е утврдено дека има случаи на селективна класификација на осудени 
лица, а посочи и одредени недоследности и неправилности во Правилникот за распоредување, 
класификација и разместување на осудените лица.Непрофесионалниот однос и недоволната 
ангажираност на службите за обезбедување доведе до конфликтни ситуации помеѓу осудените лица, со 
што се доведе во прашање личната сигурност на осудените лица и безбедноста на установите. 
Превоспитниот процес и натаму не ја исполнува вистинската функција, а недоволната екипираност на 
службите и недостатокот на финансиски средства и понатаму се сериозен проблем со кој се соочуваат 
овие установи. Загрижува што и понатаму се евидентираат случаи на тортура.  
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НП: Потребно е усогласување на Законот за Народен правобранител со Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување. 
 
 
ПРЕПОРАКА бр. 11 - Да се продолжи поднесувањето на извештаи до различните тела што го следат 
спроведувањето на конвенциите со цел да се исполнат обврските преку имплементацијата на 
препораките од овие комитети (Никарагва). 
 
Статус : прифатена 
 
НП: НПМ го доставува својот извештај до Подкомитетот за превенција од тортура (доставен е за 2011, а 
за 2012 ќе се достави по завршувањето на преводот). 
 
ПРЕПОРАКА бр. 12 - Да се продолжи со отворената политика кон специјалните постапки на Советот за 
човекови права (Мексико) 
 
Статус:  прифатена  
 
 
ПРЕПОРАКА бр. 13 - Да се превземат понатамошни конкретни мерки за зајакнување на релевантното 
законодавство за борба против дискриминацијата (Република Чешка); да се организираат кампањи за 
кревање на свеста за борба против сите форми на дискриминација, вклучувајќи ги оние засновани на 
пол, етничка припадност, сексуална ориентација, или полов идентитет (Република Чешка); да се усвои 
сеопфатно законодавство против дискриминацијата (Хрватска); да се забрза процесот на 
формулирање на правна рамка против дискриминацијата и да се зајакне улогата на 
административните структури кои се основани за санкционирање на било каква форма на 
дискриминација (Албанија); да се усвои и имплементира Законот за заштита од дискриминација и 
осигурување на ефективен пристап кон судските правни лекови за жртвите на дискриминација 
(Канада) 
 
Статус:  прифатена  
 

Изминатите години организирани се тркалезни маси низ повеќе градови во Република Македонија, на 
кои беше промовирана улогата на Одделението за заштита од дискриминација, а едновремено на 
средбите беа презентирани стандардите и постапките за заштита од дискриминација и спроведувањето 
на начелото на соодветна и правична застапеност. Овие тркалезни маси првенствено беа наменети за 
вработените во јавната администрација каде работат и ги спроведуваат законите и другите прописи. 
Исто така, за одбележување е дека отпочна и комуникацијата со Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација, со цел координација по предметите од оваа област. 
 
ПРЕПОРАКА бр. 14 - Да се воведат адекватни мерки со цел промовирање на кохезија на сите етнички 
групи (Грција) 
Статус : прифатена  

НП: Во однос на предметното работење Народниот правобранител констатира дека дискриминацијата е 
повеќе присутна во областа на работните односи, а најчестиот основ за дискриминацијата е етничката 
припадност. 
Во 2012, Народниот правобранител презеде низа активности за промоција и заштита на граѓаните од 
дискриминација. Во таа насока Институцијата ги реализираше проектите како што се: театарската 
претстава „Исти на различен начин„ која беше прикажана неколку пати, а пак во себе ги содржеше 
најчестите облици на можна дискриминација; на национално ниво реализираше директна контактна 
емисија посветена на дискриминацијата, при што граѓаните имаа можност и да се информираат за 
можните облици на појава на дискриминацијата како и да поставуваат директни прашања; испечати 
брошура под наслов: „Во заштита од дискриминација“, која содржи опис на основните поими и облици 
клучни за препознавањето на дискриминацијата и механизмите за заштита од дискриминација, како и 
меѓународните стандарди и домашни прописи за заштита од дискриминација, како и посебен флаер за 
заштитата од дискриминацијата на седум јазици. 
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ПРЕПОРАКА бр. 15 - Да се продолжат напорите за унапредување на правата на ранливите групи 
(Казахстан) 
Статус: прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр. 16 - Да се превземат посистематски мерки за промовирање на родовата еднаквост во 
пракса, меѓудругото, преку зголемување на учеството на жените во полицијата (Грција); да се 
промовира учество и претставеноста на жените во владиниот и приватниот сектор (Бразил); да се 
интензивираат напорите за забрзување на еднаквото учество на жените во сите нивоа и области на 
јавниот живот (Норвешка); забрзување на напорите за обезбедување на пристап со образованието, 
здравството, вработувањето и учеството во политичкиот јавен живот на жените, особено во руралните 
и жените од етничките малцинства (Малезија) 
 
Статус : прифатена  
 
НП: Народниот правобранител во рамките на уставните и законските овластувања, покрај другото, е 
надлежен да презема и мерки за заштита на начелото на еднаквост меѓу половите, при што покрај 
постапувањето по поединечни претставки, согласно членовите 28 и 29 од Законот за народниот 
правобранител, е надлежен и да ги следи состојбите со обезбедувањето почитување на ова начело. 
Народниот правобранител, во врска со половата рамноправност особено внимание посвети на 
податоците за вкупниот број на вработени по основ на пол, како и половата структурата во однос на 
раководните работни места. Податоците покажуваат, дека од вкупниот број на вработени во 
институциите 56771 се мажи или 52,94%, а 50467 се жени или 47,06%. На раководните работни места 
застапеноста на мажите е со 55,22%, додека на жените е со 44,78%, а на нераководните работни места 
застапеноста на мажите е со 52,71%, додека застапеноста на женскиот пол е со 47,29%. 
 
 
ПРЕПОРАКА бр. 17 - Да се удвојат напорите во областа на унапредување на жените и ефективна 
родова еднаквост во работната сила како и во општествената сфера (Шпанија); да се усвојат сите 
мерки кои се неопходни за обезбедување на еднаквост помеѓу мажите и жените во сите области 
релеватни за Конвенцијата за елиминирање на сите облици на дискриминација против жените 
(Франција). 
 
Статус :прифатена  
 
НП: Со цел создавање услови за еднаквост меѓу граѓаните, особено во однос на половата 
рамноправност и забраната на дискриминација по основ на пол, со Законот за еднакви можности на 
жените и мажите уредени се основните и посебните мерки за воспоставување еднакви можности и 
еднаков третман на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење, при што е забранета 
дискриминација врз основ на пол во јавниот и приватниот сектор, покрај другото и во областа на 
вработувањето.  
Согласно член 15 од овој закон, Народниот правобранител е овластен во рамките на својата законски 
утврдена надлежност да се грижи за остварување на принципот на еднакви можности на жените и 
мажите и да обезбеди заштита кога нечии права се одземени или ограничени од органите и 
организациите пред кои е надлежен да постапува. Исто така, според Националниот план за акција за 
родова рамноправност 2007-2012 за остварување на стратешката цел „Човековите права и жената 
одговорна институција е и Народниот правобранител. 
 
 
ПРЕПОРАКА бр. 18 - (а) Да се осигура дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет се изрично 
вклучени во анти-дискриминациските закони и програми (Шведска); и дека сексуалната ориентација 
и родовиот идентитет се експлицитно вклучени преку анти-дискриминаторните закони и програми 
(Данска); (б) да се осигура истополовите партнери да имаат еднакви права и одговорности како и 
партнерите од спротивен пол (Данска) 
 
Статус:  а) прифатена б) одбиена  
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ПРЕПОРАКА бр. 19 - Да се спроведе сеопфатна реформа на казнено-поправниот систем која ќе ги 
адресира грижите изразени од страна на меѓународните набљудувачи и особено Европскиот комитет 
за превенција на тортура и нечовечко, или понижувачко третирање, или казнување (Канада) 
 
Статус :прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр.20 - Да се охрабрат соодветните институции во превземање на понатамошни 
активности за справување со насилството врз жените (Хрватска); да се имплементираат мерки за 
заштита и казнување на насилството врз жените Ромки така што тие ќе бидат способни да ги уживаат 
своите права без предрасуди (Јапонија); да се намалат ригорозните барања за докази за домашно 
насилство така што постоечкиот закон кој го криминализира домашното насилство да може полесно 
да се применува во пракса (Холандија); да се имплементираат мерки за рано откривање и заштита од 
домашно насилство врз жени и деца, вклучувајќи сексуална злоупотреба, или малтретирање 
(Холандија); да се продолжи соработката со граѓанското општество со цел да се зголеми свеста и да се 
обезбеди заштита и поддршка за жртвите (Австрија);  да се усвои одлучна кривична политика за да се 
гонат и казнат сторителите на насилство против жените и да се практикува превентивна политика за 
да се зголеми чувствителноста на целото општеството во врска со ова прашање (Франција) 
 
Статус :прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр. 21 - Да се стори се во рамките на моќта за да се подобрат условите на притвор и да се 
гонат сите извршители на злоупотреби (Швајцарија); целосно да се адресираат сите прашања дадени 
во извештајот на Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечко, понижувачко 
постапување или казнување од 4ти ноември (Холандија). 
 
Статус :прифатена 
 
НП: Во текот на 2012 година, НПМ спроведе посета и на неколку притворски одделенија во состав на 
казнено-поправните установи од полуотворен вид .Од посетата Народен правобранител- НПМ заклучи 
дека меѓународните и домашните стандарди во делот на материјалните услови не се почитуваат и 
спроведуваат целосно во практика и идентификуваше поголем број на недостатоци и неправилности. 
Пренатрупаноста останува еден од поголемите проблеми во притворските одделенија.Притворените 
лица и лицата сместени во самица храната ја добиваат и конзумираат во истите простории во кои се 
сместени, а во кои хигиената честопати е на ниско ниво, што може да претставува потенцијален ризик 
по нивното здравје. НПМ смета дека ваквата практика е понижувачка, имајќи ги предвид слабите и 
незадоволителни материјални услови во овие простории. 
НПМ како најголем проблем го истакнува органичениот и мошне рестриктивен простор на движење на 
лицата кои издржуваат мерка притвор. Имено, овие лица најголемиот дел од деноноќието го 
поминуваат во своите простории за ноќевање (дури 22 часа дневно), а само еден до два часа 
престојуваат надвор од своите простории. Поминувањето надвор на отворено помалку од 2 часа е 
спротивно на законските одредби, кои бараат на притворените лица да им се обезбеди движење на 
отворено најмалку два часа дневно. Вакви укажувања Народен правобранител - НПМ упати до управите 
на неколку казнено-поправни установи.) со што ги потсети дека правото на престој на отворено секогаш 
и задолжително да се спроведува, согласно одредбите на Законот за извршување на санкциите, каде 
ограничувањето од еден час дневно престој на отворено и прошетка е утврдено само за дисциплинската 
казна упатување во самица, но не и за другите категории на лица лишени од слобода 
Притворените лица многу ретко или воопшто не се посетувани од страна на судиите, претседателот на 
Основен суд или друг судија, а согласно обврските кои произлегуваат од Законот за извршување на 
санкциите и Законот за кривична постапка. 
Новиот куќен ред за притворени лица е тешко применлив во пракса поради ограничените можности на 
притворските одделенија. 
 
ПРЕПОРАКА бр. 22 - Да се развие правосудна помош и заштитни механизми за жртвите на домашно 
насилство (Шпанија) 
 
Статус : прифатена  
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НПМ спроведе 2 обуки во Центарот на МВР : За улогата на НП за заштита на човековите права, како и за 
Националниот превентивен механизам ( 16 и 25.04.2013). 
 

При посетата на КПУ во РМ е утврдено дека Комисијата за надзор на КПУ не функционира и досега нема 
спроведено ниедна посета . При спроведувањето на посетите НПМ наиде на задоволителна и 
конструктивна соработка од страна на службените лица и оствари непречен увид во сите простории, 
објекти и инсталации по сопствен избор, како и разговор со лица лишени од слобода по сопствен избор, 
без надзор и без сведоци. Во ниту еден случај на тимот на НПМ не му беше ограничен просторот на 
движење, ниту слободата на избор на лица за разговор. 
 

 
ПРЕПОРАКА бр. 23 - Да се усвои и имплементира законодавство кое ќе забранува телесно казнување 
под кои било услови и ова да се поддржи со кампања за кревање на јавната свест (Австрија); да се 
усвојат соодветни мерки, доследни на меѓународните стандарди, за избегнување на телесна казна 
врз деца од сите области и да се изврши едукација и кампањи за кревање на јавната свест во 
училиштата и општеството во целина (Аргентина) 
 
Статус :прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр. 24 - Да се зголеми нивото на заштита на малцинствата, посебно на оние кои се наоѓаат 
во ситуација на недостаток од заштита и се надвор од задолжителниот школски систем (Шпанија) 
 
Статус:прифатена  
 
ПРЕПОРАКА бр.25 - Да се продолжат и зголемат напорите за целосна борба против трговијата со луѓе 
и проституцијата и да се продолжат напорите за помош на жените кои биле жртви на трговија со луѓе 
(Шведска); да се забрзаат мерките за борба против проституцијата и трговијата со жени и девојки, 
вклучувајќи спроведување на повеќе национални кампањи за јавна свест и обуки за извршителите, 
миграционото одделение и пограничната полиција (Малезија). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА БР.26- Да се зацврсти независноста и целокупниот капацитет на правосудниот систем 
(Словенија) 
 
Статус:  прифатена 
 
 
ПРЕПОРАКА бр. 27- Да се продолжи на полицијата, затворскиот и правосудниот кадар да им се 
обезбедуваат практично-ориентирани обуки и едукација за човековите права (Република Чешка) 
 
Статус :прифатена 
 
НП: Народниот правобранител продолжи со обуките и тркалезните маси особено во поглед на 
полицијата и затворскиот персонал.Во Битола, Тетово и Штип се одржаа тркалезни маси на тема: 
Народниот правобранител – Национален превентивен механизам. На нив учествуваа претставници од 
полициски станици, секторите за внтарешни работи, казнено-поправните установи, специјалните заводи 
и психијатриски болници, локалната самоуправа, државните универзитети и од граѓанскиот сектор. 

ПРЕПОРАКА бр. 28 - Да се воведат механизми за внатрешна контрола на затворските чувари во 
правилата и регулативите за затвори и центри за притвор (Холандија); да се основа ефективен и 
независен механизам за надзор врз полицијата (Данска) 

Статус :прифатена 

НП: По барање на НПМ спроведени се 5 стручно инструкторски надзори и постапено е согласно дел од 
дадените препораки.  
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Во 2011 година од страна на НП  поднесена е 1) кривична пријава против 5 службени лица од Затвор 
Тетово – поднесено е барање за утврдување на кривична одговорност до ОЈО Тетово, 2) кривична 
пријава за 2 службени лица во Скопје - ОЈО Скопје се откажало од гонење, 3) Барање за утврдување на 
дисциплинска одговорност за едно службено лице во Скопје, истото е казнето и има прекин на 
работниот однос. 

Во 2012 1) Кривична пријава за 4 службени лица во затвор Битола поднесено барање за утврдување на 
кривична одговорност до ОЈО Битола од страна на Народниот правобранител и поднесено барање за 
спроведување на истрага од страна на Јавно обвинителство и 2) По доставена информација од НП до 
Министер за правда покрената е постапка за дисциплинска одговорност за 4 службени лица во затвор 
Скопје и истите се казнети со намалување на плата. 

ПРЕПОРАКА бр. 30 - Да се продолжат реформите на затворскиот систем и да се подобрат условите во 
казнено-поправните институции (Азербејџан); да се продолжат и зајакнат тековните напори за 
осигурување на добросостојбата на затворениците и притворениците во согласност со Конвенцијата 
против тортура и другите меѓународни стандарди (Шведска); да се забрзаат реформите на 
затворскиот систем и да се земе предвид воведување на програми за ресоцијализација за да се 
осигура реинтегрирањето на затворениците во заедницата и да се намали ризикот од нивното 
повторно кршење на законот (Обединето кралство) 

Статус : прифатена 

НП: НПМ утврди дека Годишната програма на Владата на РМ за реконструкција на КПУ и ВПД не е 
спроведена согласно предвиденото, поточно дел од активностите се пренесуваат за реализација во 2013 
година. Состојбата со материјалните услови во приемните одделенија од казнено-поправните установи 
е различна и зависи од големината на установата и просторните капацитети. Во практика постојат случаи 
кога приемното одделение воопшто не е физички издвоено од останатите осуденички одделенија, а во 
некои КПУ ова одделение претставува само една просторија за сместување вообичаено во состав на 
полуотворено и/или отворено одделение од осуденичкиот дел на затворот. Забележано е дека 
материјалните услови во затворените одделенија се полоши во споредба со сместувањето во 
полуотворените/отворените одделенија, со исклучок на КПД,,Идризово’’-Скопје каде состојбите со 
материјалните услови во други одделенија предизвикуваат подеднаква или поголема загриженост. 
Степенот на работна ангажираност во казнено-поправните установи во Република Македонија е на 
прилично ниско и незадоволително ниво. Имајќи ја предвид целта на ресоцијализацијата НПМ заклучи 
дека единствено на осудените лица со поблаг режим на третман (полуотворен или отворен третман) им 
се обезбедува преку работа да се здобиваат и ги развиваат работните навики и се стекнуваат со стручно 
знаење за работа на слобода. 
Во поголемиот дел од КПУ  кои НПМ ги посети во текот на 2012 година, осудените лица и лицата кои 
издржуваа мерка притвор, а со кои беше спроведен разговор, не се пожалија по однос на тортура или 
друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување од страна на службите на установата. Во оние 
КПУ каде имаше поплаки од осудените лица, НПМ констатираше дека недоволно ефикасно се 
спроведуваат истрагите и при најмал сомнеж на насилство или физичко малтретирање.  
 

 
ПРЕПОРАКА бр. 29 - Да се осигура дека наводите за лошо постапување од страна на службениците 
кои го спроведуваат законот се навреме, темелно и непристрасно истражени и дека одговорните се 
казнети (Данска) 
 
Статус : прифатена  
 
НП: Од страна на НПМ е констатирано неефикасното спроведување на истрага од затворската управа 
при постоење на сомнеж за физички напад или насилство ( за затвори). НПМ воспостави и непречена 
комуникација со МВР преку одржување на редовни работни средби. 
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ПРЕПОРАКА бр. 31 - Да се продолжат напорите за имплементација на Законот за извршување на 
санкции (Ватикан). 
 
Статус: прифатена 
 
НП: Од спроведените посети на КПУ и ВПД во текот на 2012 година НПМ заклучи дека материјалните 
услови во установите не ги или само делумно ги исполнуваат домашните и меѓународните стандарди, 
додека Законот за извршување на санкциите, подзаконските акти и протоколите не се спроведуваат 
целосно и дословно во пракса. 
 
ПРЕПОРАКА бр. 32 - Да се обезбедат финансиски и човечки ресурси за Министерството за внатрешни да 
ја заплени големата количина на оружје кај цивилното население и да се подобри безбедносната 
состојба и животните услови во затворите (Шпанија). 
 
Статус :прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр. 33 - Да се прегледаат условите во затворите, местата на притвор и другите постановки 
опфатени со ОПКАТ со цел да се осигури нивно целосно усогласување со меѓународните стандарди, 
особено околу употребата на средства за врзување и во врска со малолетниците (Република Чешка). 
 
Статус : прифатена 
 
НП: Законот за малолетничка правда бара посебна просторија за задржување на малолетни лица, но 
НПМ не утврди во ниедна полициска станица дека таква просторија постои, а само во две станици имаат 
посебни простории за разговор со малолетни лица.  
При посетата на ВПД од страна на НПМ беа дадени поплаки за насилство врз малолетните лица од 
страна на службата за обезбедување, а такви поплаки немаше во малолетничкиот затвор. За поплаките 
се известени управата на ВПД, Управата за извршување на санкции како и отворен е предмет кај 
Народниот правобранител. Воедно по барање на УИС во ВПД Тетово е поставено сандаче за претставки 
до НП. 
 
Согласно Законот за извршување на санкциите осудените лица ја извршуваат казната малолетнички 
затвор во посебна установа за малолетници. Нашето законско дефинирање и утврдување на казната 
малолетнички затвор тргнува од моментот кога е сторено делото, а не кога се спроведува казната при 
што во посебната установа за малолетници каде се извршува казната малолетнички затвор престојуваат 
и лица до 23 години кои се помлади полнолетни лица и не влегуваат во категоријата на малолетни лица. 
Во овој дел НПМ даде препорака да се почитуваат стандардните минимални правила на Обединетите 
нации за примена на судските постапки спрема малолетници се наведува дека “Малолетниците во 
затворите треба да бидат сместени одвоено од возрасните во посебни институции или посебни 
делови на институцијата во која се сместени и возрасни затвореници. Во сегашни услови 
малолетните и полнолетните лица сместени во малолетнички затвор не се издвојуваат. 
Она што може да се заклучи е дека нашите законски решенија, со кои малолетничкиот затвор се 
одредува според критериумот на времето на сторувањето на делото, а не времето на издржувањето на 
казната, поточно за времето на издржување на казната лицето во најголемиот број случаи не е 
малолетно, туку помладо полнолетно лице, не се во целосна согласност со Европските затворски 
правила кои во членот 24 ја регулираат проблематиката на осудени малолетни лица. Европските 
затворски правила го користат исклучиво терминот малолетни лица при што се одредува дека 
“осудените малолетни лица задолжително ја издржуваат казната малолетнички затвор во 
посебна установа за малолетници”. 
НПМ тимот смета дека законската легислатива е потребно да се усогласи со меѓународните правила и 
стандарди, при што секогаш да се има во предвид најдобриот интерес на детето во процесот на 
неговата ресоцијализација. 
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ПРЕПОРАКА бр. 34 - Да се зајакнат постапките за истражување и казнување на какво било лошо 
однесување од страна на полицискиот, затворскиот и правосудниот кадар, вклучувајќи зајакнување 
на надзорната улога на Народниот правобранител (Република Чешка). 
 
Статус :прифатена  
 
Од страна на НП поднесено барање за поведување: 
 

  ПОЛИЦИСКА ПОСТАПКА   КАЗНЕНО ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 

  кривична  дисциплинска  кривична дисциплинска  

2008  4    1       1   
2009  2       1   1   

2010         1   1   
2011  1       1   1   

2012  1           1  
                

 
Поднесени претставки до НП 
Вкупен број на претставки за КПУ и ВПУ 
2008 -55, 2009-347,2010-395, 2011-352, 2012-278 
 
Вкупен број на претставки против полициски службеници 
2008-67,2009 – 252, 2010-238,2011-180,2012-220 
 
Направени се 50 редовни посети и 15 последователни од страна на НПМ. 
Во 2012 година склучен е Меморандум за соработка со Здружение на психијатри и спроведени се 9 
посети на места за лишување од слобода во придружба на психијатар.  
 
Од предметното работење на НП е констатирано дека намален е бројот на претставки за пречекорување 
на полициските овластувања, особено за прекумерната употреба на сила, но се уште има случаи на 
пречекорување на овластувањата. 
   
 
ПРЕПОРАКА бр. 35- Да се усвојат сите неопходни мерки за осигурување на слободата на изразување и 
заштита на какво било вмешувањето во слободата на печатот (Швајцарија). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр. 36- Да се следи имплементацијата на законодавството во врска со слободата на 
вероисповед за да се осигури целосно уживање на слободата за практикување на религија од страна 
на сите религиозни заедници и групи во државата (Италија) 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр 37- Имплементирање на ефективни мерки за спречување на заканување на гласачите 
во идни избори (Ирска); составување на нов гласачки список за да се осигура целосно учество на 
изборното тело во идни избори (Ирска) 
 
Статус : прифатена 
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ПРЕПОРАКА бр 38- Да се превземат чекори за осигурување дека сите преостанати пречки во работата 
на бранителите на човековите права се бргу отстранети така што тие ќе можат да функционираат во 
отворена и безбедна средина (Ирска) 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр 39- Да се утврди до кој степен сопствениците на медиумите настојуваат да влијаат врз 
новинарите и да се усвојат соодветни мерки за превенција од мешање на приватните интереси во 
новинарството (Норвешка). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр 40 - Да се усвојат одредби за адресирање на феноменот на отпишување од 
училиштата кај ромските деца и децата кои живеат во рурални средини, посебно девојчињата 
(Алжир); да се продолжат напорите за гарантирање на бесплатно образование на основно ниво за 
сите деца, свртувајќи посебно внимание на малцинските групи (Ватикан); да се продолжи посебното 
внимание на пристапот кон образованието за сите деца без оглед на нивното етничко потекло и на 
сите едукативни нивоа, претшколско, основно и средно (Белгија). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр 41- Да се продолжат напорите за осигурување дека ромското, албанското и другите 
малцинства имаат пристап до соодветно и достапно сместување, вработување, образование и 
здравствена заштита, и дека ќе се посвети посебно внимание кон промовирање на интеграцијата на 
ова население во сите области на општествениот живот, без дискриминација (Алжир); да се 
продолжи усвојувањето на мерки за подобрување на состојбата на жените од руралните средини кои 
припаѓаат на етнички малцинства, пред се Роми и Албанци (Аргентина); да се осигура 
имплементација на релевантното законодавство, воглавно законите кои се однесуваат на употребата 
на јазиците и оние кои се стремат кон подобрување на животните услови на Ромите (Швајцарија); 
ефективно да се поддржат етнички мешаните организации во врска со општите граѓански, 
професионални и деловни интереси со цел целосно да се поддржи општествената кохезија на сите 
етнички групи (Австрија); да се обезбеди брза имплементација на мерките за националната 
Стратегија за Ромите (Австрија); усогласување со стратегијата и Декадата на Ромите, која ќе заврши во 
2015 (Бразил); да се имплементира Стратегијата за Ромите и акционите планови, во согласност со 
Стратегијата и Декадата за Ромите 2005-2015 (Канада); да се обезбеди еднаков и непречен пристап до 
здравствената заштита за Ромите (Австрија); да се поддржи употербата, од страна на Ромите, на 
нивните економски, социјални и културни права, воглавно преку имплементирање на програми за 
олеснување на регистрирањето на раѓања и издавање на документи за идентификација за овој дел на 
населението (Мексико); да се обезбеди Агенцијата за правата на етнички групи кои се помалку од 
20% од населението со неопходни ресурси за ефективно справување со проблемите (Ирска); да се 
подобри состојбата за вклучување на некои етнички групи, воглавно Роми, кои често се соочуваат со 
ситуации на недостаток од заштита (Шпанија); фокусирање кон повеќе ресурси на етничко 
помирување во образованието на децата на школска возраст за негување толеранција и почитување 
на разновидноста во идните генерации (САД). 
 
Статус : прифатена 
 
ПРЕПОРАКА бр 42- Да се постигнат прогресивно целите за човекови права дадени во Советот за 
човекови права 9/12 (Бразил) 
 
Статус : прифатена 
 


