
Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината 
на публикацијата е единствена одговорност на МЗМП и на никаков начин не 
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

од 1 јануари до 31 јануари 2021 година

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

ВО ТЕКОТ НА ОВОЈ ПЕРИОД Е/СЕ:

Обезбедена директна правна помош на 
14 осудени лица и 7 штитеници

Дадени 15 правни совети на осудени 
лица и 9 правни совети на штитеници во 
врска со користење на механизмите за 
заштита од тортура и нехуман третман

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината 
на публикацијата е единствена одговорност на МЗМП и на никаков начин не 
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Инфографик за период 
од 01 февруари до 28 февруари 2021 година

МОНИТОРИНГ ТИМОТ ОД ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКО-
ВИ ПРАВА И МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВ-
НИЦИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ СПРОВЕДОА:

МОНИТОРИНГ ТИМОТ ОД ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКО-
ВИ ПРАВА И МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВ-
НИЦИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ СПРОВЕДОА:

10 ONLINE ПРАВНИ 
СОВЕТУВАЊА ВО ВКУПНО: 
9 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ 
УСТАНОВИ 
И 
1 ВОСПИТНО-ПОПРАВНА 
УСТАНОВА

5 ONLINE ПРАВНИ СОВЕТУВАЊА 
во вкупно 

5 КАЗНЕНО ПОПРАВНИ УСТАНОВИ
 

во согласност со планот за обезбедување 
на online правен совет на осудени лица

КАКО НАЈЧЕСТИ ПРАВНИ ПРАШАЊА ЗА КОИ Е ДАДЕНА ДИРЕК-
НА ПРАВНА ПОМОШ ОД ПРАВНИК ИЛИ АДВОКАТ СЕ СЛЕДНИТЕ: 

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

КПУ Битола

КПУ Струга

ВПД Тетово

КПУ Затвор Скопје

КПД  Идризово

4 осудени лица
Користење на 
условен отпуст

3 осудени лица
Поплака за 
користење на 
погодности 
надвор од 
установата 

1 осуденo лицe
Издржување 
на воспитно 
поправна 
мерка 

3 осудени лица
Правен совет 
за користење 
на одмор 

5 осудени лица
Правен совет 
за стручно 
оспособување 

1 осуденo лицe
Правен совет 
за изречена 
воспитно 
поправна мерка

1 осуденo лицe
Правен совет за 
лица кои можат да 
бидат вклучени 
во картонот на 
посети 

1 осудени лица
Правна помош 
во врска со 
поднесување 
на одговор на 
тужба 

1 осуденo лицe
Предвремено 
отпуштање по 
одлука на 
директорот на 
установата 

3 осудени лица
Пристап до 
здравствена 
заштита

2 осудени лица
Преместување 
во друга 
казнено-попра
вна установа 

Во текот на месец февруари се 
оддржа и втората сесија на онлајн 
советување во ВПД Тетово. 
11 деца штитеници беа запознаени 
со остварување на правото на 
образование и стручно оспосо-
бување како и за условите под 
кои децата можат да го користат 
правото на одмор. 


