
 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 22 и 
23.05.2012 година спроведе посета на Казнено-поправниот дом Штип. Посетата 
првиот ден започна во 09.30 и траеше до 16.30,  додека вториот ден посетата започна 
во 10.30 часот и заврши во 15.00 часот (вкупно времетраење од 11 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 на ризици заради спречување на тортура или друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Целосната посета на КПД 
Штип се оствари во соработка со управата и службите на затворот, пришто НПМ тимот 
имаше непречен увид во сите простории и објекти во ова место на лишување од 
слобода, како и целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода со кои 
спроведе разговори без присуство на службените лица. 

Посетата на КПД Штип се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата оствари средба со директорот на 
казнено-поправната установа на која учествуваа и заповедникот на секторот за 
обезбедување, како и раководителот на секторот за ресоцијализација  а потоа 
спроведе увид во сместувачките капацитети, останатите простории во КПД Штип, 
изврши увид во амбулантата при што по случаен избор беа прегледани повеќе 
здравствени картони, увид во неколку стручни досиеја, како и во останата евиденција 
која се води во оваа установа. 

При посетата беа спроведени разговори со лица лишени од слобода и тоа со поголем 
дел од затвореното и полуотвореното одделение, како и разговор со сите лица 
сместени во приемното одделение. НПМ тимот оствари средба и разговор со 
раководителот на секторот за ресоцијализација, со заповедникот на КПД Штип, како и 
лекарот и медицинскиот техничар кои беа на смена при посетата. 

Од страна на осудените лица во КПД Штип генерално немаше поплаки за физичко 
малтретирање или нечовечно постапување, освен во еден случај каде лицето се 
пожали на физичко насилство од претставник на секторот за обезбедување за време 
додека бил на издржување дисциплинска казна-упатување во самица. НПМ доби 
поплаки и за постоење насилство помеѓу осудените лица – неколку лица во 
затвореното одделение искажаа сериозна загриженост за својата безбедност и бараа 
да бидат преземени дополнителни мерки за нивна заштита во оваа казнено-поправна 
установа. Еден дел од лицата лишени од слобода се пожалија и за начинот на 
спроведување на претрес на собите од страна на секторот за обезбедување. 
 
Беше утврдено дека установата има уредно истакнат куќен ред и распоред за дневни 
активности и истиот е лесно достапен и поставен на увид на лицата лишени од 
слобода. НПМ беше информиран дека во КПД Штип постои недоволна вработеност во 
секторот за обезбедување и ресоцијализација за што НПМ смета дека може негативно 
да влијае на односот помеѓу вработените и осудените лица, поточно недоволната 
вработеност да резултира со висок степен на стрес кај вработените и да ги зголеми 
тензиите со лицата лишени од слобода. 
 
Во КПД Штип има посебна просторија за претрес на лица која се наоѓа пред главната 
капија за влез во установата, а претресот се спроведува од лице од исти пол, на начин 



во согласност со домашните и меѓународни стандарди кои бараат почитување на 
човечкото достоинство. Секторот за обезбедување ги чува средствата за присилба во 
посебно заклучена просторија согласно препораките добиени од Комитетот за 
спречување на тортура при Советот на Европа. 

НПМ утврди дека КПД Штип користи две простории за издвојување на лица како 
средство за присилба и извршување на дисциплинската казна самица, во кои 
сместувањето на лицата е во крајно понижувачки и деградирачки услови, а за што 
претходно има добиено укажување истите да не се користат. НПМ констатираше дека 
во ниту еден од сместувачките капацитети (затворено и отворено/полуотворено 
одделение) не се исполнети минималните стандарди за големина на просторија 
сметано по лице лишено од слобода, а дел од просториите не ги исполнуваа 
стандардите во однос на влажност, осветлување и вентилација. 

НПМ утврди загрижувачка состојба со тоалетите каде хигиената е на ниско ниво, дел 
од мијалниците беа запушени и неупотребливи, а пристапот до туш во полуотвореното 
одделение е ограничен поради малиот број на тушеви кои се во исправна состојба. 
Шеталиштата немаат посебно покриен дел, со што истите би се користеле и во случаи 
на лоши временски услови, а во шеталиштето за осудените лица во приемното 
одделение недостасуваат клупи и други средства за одмор. 

КПД Штип располага со современа амбуланта која ги има потребните апарати за општ 
преглед (вклучувајќи и ЕКГ апарат), како и современа стоматолошка ординација, а во 
оваа установа вработени се 6 лица во здравствениот сектор со што во целост е 
овозможен пристапот до лекарска грижа (постојат два тима на лекар и медицински 
техничар кои работат во две смени). НПМ при увидот забележа празен здравствен 
картон – непополнет во делот на првичниот преглед при приемот во затворот, како и 
здравствени картони на осудени лица кои се преместени од други КПУ, но без 
пропратната медицинска документација од установата од која е преместено лицето. 
Согласно здравствената документација во КПД Штип има лица кои боледуваат од 
дијабетис, висок холестерол или хепатит, но за нив лекарот немаше пропишано 
посебен режим на исхрана. При посетата беше утврдено дека во КПД Штип се 
поставени сандачиња во кои осудените лица може да доставуваат барања за преглед 
од лекар и на тој начин е спроведена обврската утврдена во новиот Куќен ред. 

Во КПД Штип не се спроведува образовниот процес кој согласно Законот за 
извршување на санкциите треба да биде организиран од страна на Министерството за 
образование и наука. Оваа установа има посебна стопанска единица и неколку 
работилници во состав на затворот, меѓутоа работно се ангажирани исклучиво лицата 
со полуотворен и отворен третман, додека за лицата сместени во затвореното 
одделение не постојат можности за нивно работно ангажирање. 
 
При проверката беше утврдено дека уредно се води матичната евиденција за осудени 
лица во која се содржани сите информации поврзани со изречената казна, како и 
основните податоци за осуденото лице. КПД Штип води и електронска евиденција за 
спровод на лица, уредно се водат стручните досиеја за осудените лица, како и книгата 
за изречени дисциплински казни. 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви посебен извештај во кој ги констатираше позитивните и негативните состојби 
и даде соодветни препораки упатени до Управата за извршување на санкциите при 
Министерството за правда и до КПД Штип со цел отстранување на идентификуваните 
недостатоци. 


