
 

 
Националниот превентивен механизам (НПМ) на 17.11.2011 година спроведе 

редовна ненајавена посета на Затворот Охрид со цел утврдување на состојбите и 
условите во ова место на лишување од слобода. Посетата започна во 10:30 часот, а 
заврши во 17.00 часот (вкупно: 6 часа и 30 минути). 

Целта на посетата согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување е  
идентификување ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување. 

Тимот на Националниот превентивен механизам првин разговараше со 
директорот на Затворот и со раководителот на Секторот за обезбедување, а потоа 
направи увид во: просториите за сместување, Притворското одделение, шеталиштето 
за осудени лица, шеталиштето за притворени лица, во тоалетите во сите одделенија 
на осуденичкиот и притворскиот дел на Затворот, во Амбулантата, во кујната и во 
мензата, магацинот за храна и други предмети, како и во останатите помошни 
простории.  

При посетата беше разговарано со лица лишени од слобода во двете 
одделенија на малолетничкиот затвор, како и со лица сместени во притворскиот дел. 
НПМ тимот се сретна и разговараше со повеќе вработени во: Секторот за 
обезбедување, Матичната евиденција и во Секторот за ресоцијализација. Во моментот 
на посетата докторот не беше присутен поради што не можеше да се разговара со 
него. НПМ тимот изврши увид и во неколку медицински досиеја на осудени и 
притворени лица, како и во евиденциите за осудени и притворени лица. 

Од посетата на Затворот Охрид беа утврдени повеќе состојби во однос на 
условите и третманот на лицата лишени од слобода. Основен проблем на Затворот 
Охрид е неговата местоположба која овозможува лицата сместени во Затворот да 
бидат изложени на директни погледи од жителите во околните станбени згради, што 
може да има понижувачки ефект и да го наруши загарантираното право на приватност 
на лицата лишени од слобода. 
 

Полуотвореното одделение ги исполнува меѓународните стандарди за 
сместување лица лишени од слобода, додека Затвореното одделение ги исполнува 
само минималните стандарди поради што е потребно негово доопремување, како и 
поголема грижа за хигиената. Условите во самиците се нехумани и понижувачки и не 
ги исполнуваат минималните меѓународни и домашни стандарди. Поголемиот дел од 
осудените и притворените лица немаа забелешки на односот и постапувањето на 
вработените во Затворот и само малкумина реагираа на односот кај дел од 
вработените во Секторот за обезбедување.  
 

Во Затворот не се спроведува образовниот процес ниту пак, се одржуваат 
стручни работилници и обуки за одредени занимања. Исто така нема редовно 
вработен лекар, ниту медицински персонал кој би се грижел за доверливоста на 
податоците содржани во здравствениот картон, како и за поделбата на медицинската 
терапија. Во насока на превенција пренесување на хепатит Б, Управата презела 



навремени мерки и спровела вакцинација на осудените и на вработените лица во 
Затворот. 
 

Матичната евиденција за осудени лица во која се содржани сите информации 
за: личните податоци, изречената казна и стручните досиеја на осудените лица во кои 
е опфатена и програмата за ресцијализација се водат уредно.  

Како резултат од посетата, Националниот превентивен механизам подготви 
посебен извештај во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде 
соодветни препораки до Управата за извршување на санкциите при Министерството 
за правда и до Затворот Охрид со цел да се елиминираат откриените недостатоци. 


