
 

 

Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 14.11.2013 
година спроведе последователна посета на Затвор Гевгелија во придружба на 
надворешни соработници од Здружението на форензичари од Институтот за судска 
медицина, како и Здружението за кривично право и криминологија, врз основ на 
претходно склучени Меморандуми за соработка. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на затворот Гевгелија во рамки 
на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго свирепо, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. Оваа посета 
следи по редовната посета која НПМ ја спроведе во затворот на 20.09.2011 година за 
која изготви посебен извештај со соодветни констатации и препораки кои беа 
доставени до управата на затворот и до Управата за извршување санкции при 
Министерството за правда на Република Македонија. 

Целта на последователната посета е следење над спроведувањето на препораките од 
посебниот извештај на НПМ од 2011 година и идентификување на ризици заради 
спречување на тортура или друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. 

НПМ при последователната посета констатираше дека во Затвор Гевгелија и 
понатаму нема вработено лекар, а пристап до здравствените картони има секторот за 
обезбедување. Здравствената заштита се врши преку ангажирање на лекар со 
договор на дело. Пристапот до здравствените картони и понатаму го има секторот за 
обезбедување. Здравствените картони не се чуваат во папки, туку се поделени по 
групи согласно почетната буква на презимето на лицата лишени од слобода. При 
увидот во здравствените картони беше забележано дека во нив не се пополнува делот 
на болести за време на издржувањето на казната, а документацијата за 
специјалистички прегледи не се чува во секој здравствен картон, туку групно во 
тетратка, што доведува во опасност од нецелосна слика за здравјето на лицата 
лишени од слобода, односно недостаток на потполна историја за болестите на лицата 
додека престојуваат во затворот. 

При разговорот со осудените лица најголем дел се пожалија на немањето квалитетна 
исхрана, односно добивањето на еднолична храна која се служи во затворот. Од 
увидот во листата за јадење беше утврдено дека се назначени намирници богати со 
протеини и храната е разнолика. Од директорот на затворот беше приложен документ 
и за земање на редовни брисеви на лицата кои се ангажирани во кујната и чии 
резултати дополнително ќе бидат внесени во санитетските книшки.  

При последователната посета на затвор Гевгелија НПМ заклучи дека условите во 
притворскиот дел, како и во делот за изолација се исти, односно и понатаму не ги 



исполнуваат посакуваните стандарди за простории каде се сместуваат лица лишени 
од слобода. Во полуотвореното одделение беше затекната полоша состојба од 
посетата во 2011 година. Иако во 2011 година беше констатирано дека има 
пренатрупаност која влијае врз севкупните услови на сместување, при 
последователната посета беше забележано и дека тоалетите се наоѓаат во полоша 
состојба, односно не се одржува редовно хигиената во нив, кантината не е во функција 
бидејќи истата се запалила претходно, а во просториите за сместување 
забележително беше послабото одржување на хигиена, стариот мебел, како и 
неуредните ѕидови. Дел од креветите немаа душек, туку беа поставени со сунѓери 

При првата посета НПМ нотираше дека поголемиот дел од осудените и притворените 
лица немаат поплаки за односот на вработените, но при последователната посета во 
полуотвореното одделение дел од осудените лица се пожалија на односот на неколку 
вработени. НПМ изрази загриженост за степенот и ефикасноста на мерките кои се 
превземаат од установата со цел да се намали, односно да се превенира нехуманото 
и сурово однесување кон лицата во затворот 

Проблемот со нереализирањето на правото на образование е сеуште актуелен.Во овој 
затвор не се спроведува основно и средно образование. 

По однос на последователната посета НПМ достави посебен извештај со препораки 
до Затворот Гевгелија, како и до Управата за извршување на санкции.  

 


