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Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на 
29.03.2013 година спроведе последователна посета на КПУ Затвор Тетово. 
Посетата започна во 09:00 часот и траеше до 13:30 минути (вкупно времетраење од 04 
часа и 30 минути). НПМ ја спроведе посетата придружуван од надворешен 
соработник-психијатар, согласно Меморандумот за соработка потпишан помеѓу 
Народниот правобранител на РМ и Здружението на психијатри на РМ. 

НПМ спроведе ненајавена последователна посета на затворот Тетово во рамки на 
мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура и друго свирепо, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. Оваа посета 
следи по редовната посета која НПМ ја спроведе во затворот во текот на месец мај 
2012 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 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, по 
што НПМ се подели во два тима. Првиот тим спроведе посета на притворско 
одделение, каде разговараше со притворени лица, спроведе разговор со вработените 
во секторот за здравствена заштита и увид во медицинската документација, а на 
крајот спроведе и разговор со претставниците на Сектор за ресоцијализација и увид 
во стручни досиеја и друга затворска евиденција. Вториот тим на почетокот спроведе 
увид во затворската евиденција, по што ги посети приемното и затвореното одделение 
каде спроведе разговор со сите лица сместени во овие две простории, како и посета 
на полуотворено/отворено одделение, каде беше направен увид во материјалните 
услови и групен разговор со неколку осудени лица. На крајот од посетата беше 
остварен и завршен разговор со директорот на установата при што му беа пренесени 
првите забелешки и констатации во врска со степенот на имплементирање на 
препораките дадени при претходната посета. 

За време на оваа посета НПМ не доби поплаки од осудените лица за физичко 
насилство, закани или малтретирање од страна на службите на затворот, ниту 
поплаки за физичко малтретирање и насилство помеѓу осудените лица. 

Националниот превентивен механизам искажува загриженост за ниското ниво на 
спроведување на дадените препораки од посебниот извештај од мај 2012 година. 
Имено, Управата за извршување на санкции (УИС) не спровелa 10 од вкупно 11 
препораки упатени до УИС, додека препораките упатени директно до КПУ Затвор 
Тетово се делумно спроведени или неспроведени, а две од нив и целосно спроведени 
од страна на затворот.  

НПМ повторно ги повтори препораките од посетата спроведена во 2012 година, па 
побара сместувањето и приемот на осудените лица да се спроведува согласно 
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одредбите на Законот за извршување на санкциите, а приемното одделение да не се 
користи и за сместување на други категории осудени лица (лица кои издржуваат 
дисциплинска казна упатување во самица и затворен третман) со цел избегнување на 
криминогена инфекција кај новопримените осудени лица. Потребно е да се почитуваат 
домашните позитивни прописи и меѓународните стандарди за сместување на лица 
лишени од слобода при сместувањето на осудените лица во 
полуотвореното/отвореното одделение, а во насока на намалување на 
пренатрупаноста во ова одделение. 

НПМ смета дека треба да се подобрат условите за сместување и престој во 
притворското одделение преку почитување на минималните домашни и меѓународни 
стандарди и препораки. Просториите треба да имаат директен пристап до природно 
дневно осветлување, влажноста да се намали и во сите простории да се инсталира 
систем за повикување (алармни ѕвончиња). Тоалетот треба да се издвои физички од 
сместувачкиот капацитет на притворската просторија. 

Управата на затворот во соработка со Управата за извршување на санкциите да 
преземе дополнителни мерки за зголемување на работната ангажираност на 
осудените лица како основен мотиватор во процесот на ресоцијализацијa. Лицата кои 
издржуваат мерка притвор да бидат поредовно вклучени во работни, дневно-
рекреативни и други активности. НПМ бара управата да обезбеди соодветен простор 
(менза) во кој истите ќе ги конзумираат своите оброци.  

Во делот на здравствената заштита НПМ побара да се обезбеди посебна амбулантна 
просторија за лекарски прегледи која ќе се користи единствено за таа намена и ќе 
располага со соодветен кревет за лекарски преглед, како и со други медицински 
средства и технички помагала. Начинот на чување на метадонот е одредено со закон 
– затвор Тетово мора да ги спроведува во пракса законските одредби кои го 
регулираат ова прашање. Исто така, неопходно е да се воспостави специјален режим 
на исхрана за лицата кои боледуваат од определени болест.  

Во делот на остварувањето на правото на посета, треба да се обезбеди и соодветно 
опреми посебна просторија во која осудените лица ќе го остваруваат правото на 
посета и ќе контактираат (ќе може да се среќаваат) со своите семејства.  

Заради нормално тековно спроведување на работните обврски и подобрување на 
степенот на безбедност и ресоцијализација на осудените лица, потребно е да се 
зголеми бројот на постојано вработени кадри во затворот Тетово, во согласност со 
актот за систематизација, и тоа во секторот за обезбедување, како и социјален 
работник и воспитувачи во секторот за ресоцијализација.  

Како резултат на реализираната последователна 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 управата на затворот Тетово со цел да се елиминираат недостатоците и 
ризиците. 

 

 


