
 

 

Националниот превентивен механизам (НПМ) на 01.10.2012 година спроведе посета 
на затворот Прилеп која започна во 09:30 часот и заврши во 16:30 часот (вкупно 
времетраење од 7 часа). 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. 

Посетата на затворот се спроведе во неколку чекори. Тимот на Националниот 
превентивен механизам на почетокот од посетата разговараше со директорот на 
затворот, а потоа направи увид во притворското одделение, самиците, приемното 
одделение, затвореното одделение на затворот, полуотвореното и отвореното 
одделение, просторијата за средба со адвокати, санитарните чворови во сите 
одделенија на осуденичкиот и притворскиот дел на затворот, амбулантата, кујната со 
трпезаријата и други простории. НПМ тимот оствари средба и разговор со неколку 
вработени во секторот за обезбедување и со вработени во секторот за 
ресоцијализација, како и со лекарот вработен во затвор Прилеп. При посетата на 
затворот НПМ тимот спроведе увид во неколку медицински досиеја на осудени и 
притворени лица, увид во матичната евиденција, лични и стручни досиеја по случаен 
избор, како и во други евиденции и книги кои се водат за осудени и за притворени 
лица. 

Целосната посета на затворот Прилеп се реализираше во соработка со управата на 
затворот и службите, при што НПМ тимот имаше непречен увид во местата на 
лишување, како и целосна слобода во изборот на лица лишени од слобода со кои 
спроведе разговор. 

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам утврди дека во 
притворското одделение постои делумна пренатрупаност, поточно не во сите соби се 
почитуваат минималните посакувани меѓународни стандарди и препораки во однос на 
површината од најмалку 4m2 по лице. Лицата немаат директен пристап до природно 
дневно осветлување, ѕидовите не се варосани, а во собите нема посебни ормарчиња 
за чување на личните работи. Во секоја притворска просторија има грејни тела и 
уредно е истакнат куќниот ред. Тоалетот не е целосно физички издвоен од 
сместувачкиот капацитет на притворската просторија. Во притворското одделение е 
поставено сандаче за пријавување на корупција и претставки од страна на 
притворените лица, а воедно во собите е истакнат распоред на дневни активности. 

НПМ, од разговорите со осудените лица и со лекарот, констатираше дека во затворот 
Прилеп здравствената служба постапува согласно законот во делот на обврските за 
засилена здравствена заштита на лицата кои издржуваат дисциплинска казна 
упатување во самица. Како негативна состојба е што здравствените картони се чуваат 
на полица во амбулантната соба бидејќи во истата нема соодветно ормарче за чување 



на картоните. На тој начин се доведува во прашање доверливоста на податоците кои 
истите ги содржат, како и кругот на лица на кои им се овозможува пристап до 
картоните. Воедно, при трансферот на осудени лица од други КПУ, до затворот 
Прилеп не се доставува пропратната медицинска документација од установата од која 
е преместено лицето. 

При увидот беше констатирано дека во просториите каде се издржува казната самица 
температурата и влажноста на воздухот се на задоволително ниво, а воедно имаат и 
систем за повикување кој функционира. Отвореното и полуотвореното одделение 
целосно ги исполнуваат меѓународните и домашните стандарди за сместување на 
лица лишени од слобода. Во состав на затвореното одделение се наоѓа мал отворен 
дел/шеталиште со што им се овозможува на лицата сместени во ова одделение 
подолг престој на отворено во текот на денот. Просторијата за посета не ги исполнува 
основните материјални предуслови и треба да биде соодветно опремена, а во истата 
да не се чуваат работите на припадниците на секторот за обезбедување. 

НПМ при посетата во приемното одделение затекна различни категории на осудени 
лица: новопримени лица и осудени лица премесетени од други КПУ од безбедносни 
причини, при што составот на лицата во ова одделение може да доведе до ширење на 
криминогена инфекција. 

Од разговорот со управата и службите НПМ утврди дека затворот располага со мал 
број на вработени лица, особено во секторот за ресоцијализација, а во делот на 
здравствената заштита нема вработено медицинска сестра или техничар кој ќе биде 
задолжен за поделбата на терапија. 

Во делот на остварувањето на правата НПМ заклучи дека во затворот Прилеп не се 
спроведува образовниот процес кој согласно ЗИС треба да биде организиран од 
страна на Министерството за образование и наука, а воедно не постои соодветна 
работна ангажираност на лицата од затвореното одделение што влијае негативно или 
го оневозможува процесот на ресоцијализација кај оваа категорија осудени лица. 

При разговорите со лицата лишени од слобода, НПМ доби поплака за физичко 
малтретирање на осудено лице од страна на службата за озбезбедување, при што 
изјавата од лицето беше евидентирана во амбулантниот дневник и во здравствениот 
картон на осуденото лице. Притворените и осудените лица немаа поплаки за 
здравствената заштита, а воедно НПМ утврди дека лекарот истата ја спроведува 
согласно одредбите на Законот за извршување на санкциите, поточно здравствените 
картони се водат уредно, во нив се внесуваат сите прегледи и дадена терапија, како и 
наводите/изјавите на осудените лица за начинот на кој се стекнале со одредени 
повреди. 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки 
упатени до Управата за извршување на санкциите при Министерството за правда и до 
затворот Прилеп со цел да се елиминираат недостатоците и ризиците. 


