
 

 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 28.05.2013 
година спроведе втора последователна посета на КПУ Затвор Скопје која се 
фокусираше на состојбите во притворскиот дел на овој затвор. НПМ ја спроведе 
посетата придружуван од надворешен соработник-психијатар, согласно 
Меморандумот за соработка потпишан меѓу Народниот правобранител на РМ и 
Здружението на психијатри на РМ. Дополнително на 28.10.2013 Националниот 
превентивен механизам спроведе и вонредна посета на притворскиот дел на Затвор 
Скопје. 

Целта на последователната посета беше да се оцени спроведувањето на препораките 
од посебните извештаи на НПМ од 2011 и 2012 година и 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 најпрвин спроведе разговор со директорот  на установата, 
потоа направи увид во материјалните услови во притворското одделение, просториите 
X-4 и X-5, направи увид во амбулантата, спроведе разговор со неколку притворени 
машки и женски лица и увид во медицинската документација. Во текот на посетата 
беше спроведен разговор и со Секторот за обезбедување, како и лекарот на Затворот. 

Очигледно е дека пренатрупаноста и големиот број на притворени лица влијае на 
целокупната состојба со притворените лица. Најголемиот број на притворените лица 
се пожалија во делот на органичениот и мошне рестриктивен простор на движење – 
имено овие лица најголемиот дел од деноноќието го поминуваат во своите простории 
за ноќевање (дури 23 часа дневно). И во двете посети на НПМ во притворскиот дел       
(на 28.05 и 28.10.2013) беа затекнати душеци на земја, а при разговор со останатите 
притворени лица се добија поплаки и во делот на едноличната и неквалитетна храна, 
потребата од почеста дезинфекција и дератизација на просториите каде престојуваат 
притворените лица, како и секојдневното обезбедување на вода потребно за 
одржување на хигиенските навики. 

Организацијата на здравствена грижа во притворот и затворот Скопје се спроведува 
на начин што се вработени двајца лекари и две медицински сестри кои работат 
сменски, така да е обезбедена континуирана здравствена заштита. Лицата се 
прегледуваат во амбуланта, која има добиено дозвола за работа и во која се чуваат 
медикаментозната терапија и медицинската документација. Амбулантата ги исполнува 
сите услови во делот на извршување на дејност за здравствена заштита. Хигиенско 
санитетските услови се на виско ниво, а амбулантата е опремена со медикаментозна 
терапија. Медицинската документација е соодветна на сите законски прописи, 
евидентирани се сите здравствени интервенции. 

Имајќи во предвид дека Народниот правобранител – Национален превентивен 
механизам достави барање за превземање на итни мерки и за истите доби одговор од 
управата на Затвор Скопје, за оваа посета достави препораки до Министерството за 
правда – Управата за извршување на санкциите. 

 


