
 

 
На 03.05.2012 година Националниот превентивен механизам (НПМ) спроведе редовна 
ненајавена посета на казнено-поправната установа од полуотворен вид – затвор 
Тетово. Посетата започна во 08:50 часот и заврши во 16:00 часот (вкупно 
времетраење од 7 часа и 10 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 
затворот Тетово се оствари во соработка со управата и службите на установата, при 
што 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. 

При посетата беа спроведени разговори со лица лишени од слобода и тоа групни 
разговори со неколку осудени лица од приемното, полуотвореното и отвореното 
одделение, со едно осудено лице на кое му беше изречена дисциплинска мерка 
упатување во самица, како и со неколку лица на кои им беше изречена мерка притвор. 
НПМ тимот оствари средба и разговор со повеќе вработени во секторот за 
обезбедување и со вработени во матичната евиденција и секторот за 
ресоцијализација, како и со медицинската сестра одговорна за здравствената заштита 
на осудените лица, додека за време на посетата на НПМ, лекарот не беше присутен 
во затворот и со истиот не беше остварен разговор. 
 
При посетата на затворот Тетово НПМ спроведе увид во неколку медицински досиеа 
на осудени и притворени лица, увид во матичната евиденција, личните и стручните 
досиеа по случаен избор, како и во други евиденции и книги кои се водат за лицата 
лишени од слобода.  
 
Ниту едно од осудените лица немаше забелешки за односот и постапувањето на 
раководната структура и секторот за обезбедување. Лицата кои издржуваат мерка 
притвор се пожалија на некоректен однос и вербални закани од некои од вработените 
во службата за обезбедување, како и за начинот на кој се спроведува претресот на 
собите без притоа да се води сметка за личните работи на лицата. 

Лицата сместени во приемното одделение, како и лицата кои ја издржуваат мерката 
притвор, најголемиот дел од денот (дури и по 22 часа) го поминуваат затворени во 
своите соби, без да бидат вклучени во продуктивни и дневно-рекреативни активности.  

Сместувачките капацитети во приемното одделение не ги задоволуваат минималните 
стандарди за сместување на лица лишени од слобода во поглед на големината. Во 
полуотвореното/отвореното одделение постои пренатрупаност, а постои и голема 
влага во дел од спалните соби. Во полуотвореното/отвореното одделение собите се 
соодветно опремени и хигиената е на задоволително ниво, а санитарните јазли се 
одржуваат на задоволително ниво. Во притворското одделение исто така постои 
пренатрупаност, а лицата немаат директен пристап до природно дневно осветлување, 
постои зголемена влажност и не во сите простории има инсталирано систем за 
повикување (алармни ѕвончиња). 



Здравствената заштита во затворот Тетово се остварува континуирано и непречено 
преку постојано вработување на медицинска сестра, а во моментот на посетата во 
затворот немаше вработено лекар со постојан договор за вработување, туку по 
договор е ангажиран лекар од општа пракса кој два пати неделно доаѓа во посета на 
затворот. За секое осудено и притворено лице се води уреден здравствен картон, 
соодветно се заведува здравствената состојба, спроведените прегледи и терапијата. 
Лекарствата и здравствените картони на осудените лица се чуваат во канцеларијата 
на медицинската сестра, со што се обезбедува доверливоста на податоците кои 
картоните ги содржат, што е во согласност со меѓународните стандарди и пракса, а 
истовремено се оневозможува и можна злоупотреба на лекарствата Сепак, НПМ 
побара од затворот Тетово да се зајакне контролата и надзорот врз работата на 
медицинскиот персонал, со посебен акцент на обезбедување задолжителен претходен 
преглед (мислење) за лицата кои издржуваат дисциплинска казна-упатување во 
самица. НПМ побара и навремено пропишување соодветна диета (режим на исхрана) 
за лица болни од дијабет и други болести. 

НПМ констатираше недостатоци во делот на остварувањето на личната хигиена и тоа: 
постои ограничен пристап до туш и нефункционалност на тушевите за лицата во 
приемното одделение и во притворскиот дел; најголемиот дел користат сопствена 
постелнина која самите си ја перат доколу за тоа имаат можности, а НПМ наиде и на 
едно притворено лице кое немаше постелнина ниту перница. 

Во затворот Тетово се внимава на верските потреби и чувства при подготвувањето на 
храната. Книгата за контрола на храната се води ажурно и редовно се евидентира 
контролата над квалитетот од страна на службено лице. 

Во делот на евиденциите, НПМ утврди дека уредно се води матичната евиденција и 
стручните досиеа за осудени лица. Останатите регистри и книги за осудени и 
притворени лица се водат воглавном уредно со мали технички пропусти. Лицата 
лишени од слобода имаат право да поднесат молба за средба до директорот на 
затворот, како и претставка до Народниот правобранител. 

Новиот куќен ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна 
установа е уредно истакнат на јавно место, а истиот им бил поделен и на лицата 
сместени во приемното одделение, со што НПМ смета дека истиот е лесно достапен 
до сите осудени лица кои казната затвор ја издржуваат во оваа установа. 

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 управата на затворот Тетово со цел да се 
елиминираат откриените недостатоци. 


