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Народниот правобранител - Национален превентивен механизам (НПМ) на 19.04.2013 
година спроведе последователна посета на КПУ Затвор Струмица. Посетата започна 
во 09:30 и траеше до 14:15 (вкупно времетраење од 04 часа и 45 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 Струмица 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 19.04.2012 година за 
што 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 правникот на установата, по 
што се подели во два подтима. Првиот тим ги посети лицата сместени во изолација за 
кои е утврдено дека постои висок ризик од бегство или самоповредување, како и лица 
кои издржуваат дисциплинска казна – упатување во самица, направи увид во 
материјалните услови на просториите за изолација, спроведе разговор со лекарот, 
увид во медицинската документација, како и увид во просторијата каде се 
спроведуваат прегледите на осудените лица. Вториот тим го посети 
отворено/полуотворено одделение каде спроведе разговор со дел од осудените лица, 
изврши увид во санитарните јазли, направи увид во останатите простории на затвор 
Струмица, како и се изврши увид во книгата за употреба на огнено оружје, картони за 
посета на осудени лица, увид во извешати за извршен претрес на соби, увид во 
решенија за изрекување дисциплинска казна упатување во самица, како и увид во 
Книгата за дисциплински казни.  

Во 2012 година НПМ доби поплаки од лица сместени во изолација и во 
полуотвореното/ отвореното одделение за физичко малтретирање, како и понижувања 
од службата за обезбедување.  При последователната посета поголемиот дел од 
осудениците немаа поплаки за односот на секторот за обезбедување, но сепак лицата 
сместени во изолација на кои им се изречени дисциплински мерки посочија на нехуман 
однос од страна на чуварите/командирите. Во таа насока НПМ смета дека дадената 
препорака е делумно спроведена, но и понатаму е потребно навремено и ефикасно да 
се истражат сите можни случаи на физичко малтретирање, т.е. тортура или друг вид 
на сурово и нехумано постапување 
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НПМ искажа загриженост по однос на остварувањето на здравствената заштита во 
затвор Струмица при што се побара и вонреден стручно инструкторски надзор од 
страна на Управата за извршување на санкциите.  

Во затворот нема посебна просторија за спроведување на преглед од страна на 
лекарот. Ваква состојба е наведена и во минатогодишниот извештај. За таа цел се 
користи просторијата каде е сместена библиотеката. Просторот не ги задоволува 
минималните стандари за лекарска ординација. Законот за здравствена заштита  
предвидува просторот во кој што се извршуваат прегледи да биде со најмалку 16 м2, 
да има проточна вода и добро осветлување. 

По спроведувањето на надзорот по препорака на НПМ, Управата за извршување на 
санкции даде Наредба до директорот на затвор Струмица за санирање и реновирање, 
односно обезбедување на Амбуланта согласно минимум техничките стандарди за 
давање соодветна здравствена заштита.  

Воедно при посетата во 2013 година беше утврдено дека здравствените картони се 
чуваат во просторијата за обезбедување, во шкаф до кој има пристап и секторот за 
обезбедување.Терапијата се чува во фиока и помал шкаф, кој се наоѓа во собата за 
обезбедување. За делењето на терапјата задолжени се лицата за обезбедување. 
Лекарствата не се обезбедени и секој има пристап до нив. 

Во оваа насока по барање на НПМ и спроведен надзор од УИС беше дадено 
задолжување управата на затворот да обезбеди правилно евидентирање на сите 
извршени здравствени прегледи на осудените лица и да обезбеди непречено 
остварување на правото на доверливост на медицинската документација на осудените 
лица во установата. 

При посетата НПМ тимот утврди дека лекарот врши контрола на храната. Според 
готвачот на кујната има доволно намирници за да се обезбеди квалитетна храна за 
осудените лица. Во затворот се води книга за контрола на храната во која секој ден се 
потпишува командир на смена.  

Поголемиот дел од дадените препораки до управата на затворот се делумно или 
целосно спроведени, но останува потребата од редовно вработен лекар со цел 
овозможување на секојдневна и континуирана здравствена заштита на осудените лица 
сместени во затвор Струмица. 

Беше констатирано дека и понатаму приемното одделение се користи за различни 
категории на осудени лица со што може да доведе до ширење на криминогена 
инфекција, постои преполнетост во полуотвореното/отворено одделение, но затворот 
презел активности со цел подобрување на условите во сместувачките капацитети како 
и реновирање на санитарните јазли. 

Во затвор Струмица не се спроведува образование согласно обврската која 
произлегува од ЗИС. Согласно податоците од Секторот за ресоцијализација во Затвор 
Струмица 60% од осудените лица имаат оформено основно образование.Секторот на 
сопствена иницијатива вршел описменување на дел од осудените лица, а затворот 
обезбедил учебници, тетратки и моливи за пишување. 

 

 


