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1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕТА НА КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“-СКОПЈЕ 

 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕТАТА 

УСТАНОВА 
Казнено поправната установа – Казнено поправен дом 
Идризово-Скопје, со Отворено одделение Велес  

ВРЕМЕ НА 
ПОСЕТАТА 01, 02, 05, 06, 13 и 16 септември 2016 

ЦЕЛ НА ПОСЕТАТА 

Идентификување на можни ризици заради спречување на 
тортура или друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување, во рамки на мандатот и 
надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот 
протокол кон Конвенцијата против тортура и друго свирепо, 
нечовечко и понижувачко постапување или казнување и 
Законот за народниот правобранител 

ВИД НА ПОСЕТА Редовна ненајавена посета 

ПОСЕТАТА Е 
РЕАЛИЗИРАНА ОД 

Народниот Правобранител - Национален превентивен 
механизам, во соработка со надворешни соработници - 
претставници од Здружението на психијатри на РМ, 
Здружението по судска медицина при Македонско лекарско 
друштво, Здружението на социјални работници на град 
Скопје и Здружението на медицински сестри, техничари и 
акушерки на РМ, врз основа на претходно склучени 
Меморандуми за соработка. 
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Казнено поправен дом Идризово-Скопје 
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КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА КОИ СЕ СМЕСТУВААТ ВО КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“ 

 
 
Машки лица: 

повратници, осудени со правосилна пресуда на казна затвор 
над 6 месеци од подрачјето на основните судови: Битола, 
Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Крушево, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Ресен, Скопје 1, Струга и Тетово 

 
Машки лица: 

примарни сторители осудени со правосилна пресуда на казна 
затвор над 3 години, односно кога остатокот од казната со 
пресметаниот притвор изнесува над 3 години од подрачјето 
на основите судови: Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, 
Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, 
Куманово, Крушево, Неготино, Охрид, Прилеп, Ресен, Скопје 
1, Струга и Тетово 

 
Женски лица: 

 
осудени со правосилна пресуда на казна затвор или 
малолетнички затвор независно од висината на казната  
 

 
Машки и женски лица: 

 
осудени на казна доживотен затвор 
 

 
Машки и женски лица: 

 
странски државјани и лица без државјанство 
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2. КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ 

 

 2.1. Број на вработени по сектори и одделенија 

 Согласно Правилникот за систематизација на работните места во КПУ-КПД 

„Идризово“ со отворено одделение во Велес, предвидениот број на вработени во оваа 

установа изнесува 430, меѓутоа од извршениот разговор со директорот, како и од 

извршениот увид во табеларниот преглед на работните места, произлегува дека 

актуелниот број на пополнети работни места изнесува 272.  

Проблемот со непополнетоста на работните места во установите каде што се 

врши лишување од слобода е предмет на разгледување на Комитетот против тортура на 

Советот на Европа, кој во оваа смисла наведува дека: „... на местата каде што 

пополнетоста на персоналот е неадекватна, може да произлезе потреба од 

прекувремена работа со цел да се одржи основното ниво на безбедност и режимот во 

установата. Оваа состојба може лесно да резултира со високо ниво на 
притисок кај персоналот и негово прерано губење на волја за работа, што е 
состојба која веројатно ќе ги влоши тензиите својствени за секоја затворска 
средина “.1 

 Истовремено се истакнува и дека: „Воспоставувањето на позитивни односи 

персонал-затвореници, исто така во голема мера зависи и од постоењето на 

соодветен број на персонал присутен во секое време во затворските простории и во 

местата што затворениците ги користат за слободни активности. Општиот 
недостиг на персонал и/или несоодветното распоредување што ги намалува 
можностите за директни контакти со затворениците, секако ќе го попречат 
развојот на позитивни односи и воопшто ќе генерираат една несигурна 
средина, како за персоналот, така и за затворениците“.2 

                                                           
1 Извадок од 11 Општ извештаj (CPT/Inf (20017) 16) на Комитетот против тортура на Советот на Европа 
2Ibid 
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 Сооднос помеѓу предвидениот број на извршители и актуелниот број на 

извршители поединечно по сектори и одделенија: 

1. СЕКТОР ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 2 

1.1 Одделение за прием 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
6 4 

1.2 Одделение за третман 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
48 27 

1.3 Одделение за стручно инструкторски надзор 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
14 6 

 

 

2. СЕКТОР ЗА ОПШТИ, ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ РАБОТИ 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 1 

2.1 Одделение за општи-правни работи 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
29 17 

2.2 Одделение за јавни набавки 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
6 2 

 

3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 0 
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3.1 Одделение за прием 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 0 

3.2 Одделение за третман 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 0 

3.3 Одделение за стручно инструкторски надзор 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
12 8 

 

 

 

 

5. ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА 
 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
281 198 

Заповедник на затворска полиција  

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
1 1 

Заменик заповедник на затворска полиција 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
2 2 

Главен командир на затворска полиција 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
4 0 

4. ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС 
 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
20 6 
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Командир за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
6 5 

Виш соработник за внатрешно и надворешно обезбедување- Помошник 
командир 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
10 4 

Виш соработник за стручно оперативни работи и соработка со институции 
– Помошник командир 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
1 0 

Соработник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
5 3 

Помлад соработник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
5 0 

Виш надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
95 90 

Постар надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
100 92 

Надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
34 1 

Помлад надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување 

Предвиден број на извршители Актуелен број на вработени извршители 
18 0 

Недоволниот број на вработени, како еден од проблемите со коишто се соочува 

оваа казнено-поправна установа беше предмет на разговор со директорот, кој во оваа 

смисла истакна дека повеќепати, преку Управата за извршување на санкции се обратил 
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до Министерството за финансии заради добивање согласност за вработувања, меѓутоа 

одговорите добиени од надлежните во министерството се дека не постои можност за 

реализација на бараните вработувања. 

Во прилог на ова, на тимот на Националниот превентивен механизам му беше 

доставено на увид и последното Известување 3  од Министерството за финансии во 

коешто се наведува дека поради одлуката за времена забрана за нови вработувања во 

државната администрација и јавниот сектор, вклучувајќи ги и трајно испразнетите места, 

содржана во Нацрт-записникот од шеесет и третата седница на Владата на РМ, одржана 

на 21.04.2009 година, не постои можност за реализација на бараните 49-четириесет и 

девет вработувања во КПД „Идризово“ со отворено одделение Велес. 

Национален превентивен механизам изразува сериозна загриженост во 
однос на одлуката на Министерство за финансии за неиздавање согласност за 
нови вработувања во КПУ-КПД „Идризово“ со отворено одделение Велес, во 

услови кога оваа установа се соочува со огромен број на непополнети работни места кои 

сериозно го доведуваат во прашање редовното функционирање и директно влијаат врз 

третманот со осудените лица, констатираните повреди на нивните права и 

идентификуваните ризици од тортура и друго сурово, нечовечко и понижувачко 

постапување или казнување. 

 Имено, недоволниот број на вработени во Секторот за ресоцијализација 

директно влијае врз запоставувањето на ресоцијализацијата на осудените лица,  како 

една од главните цели на казната затвор што ја издржуваат. Малиот број на вработени 

во овој Сектор, се соочува со практична невозможност да ги спроведува третманските 

активности на начин како што е предвидено во Упатството за определување на видовите 

и начините на третман на осудените лица.4 

                                                           
3Известувањето на Министерството за финансии од 05.08.2016 година се однесува на Барањето за добивање на 
согласност за вработување на 49 лица во КПД „Идризово“  од 14.07.2016 година. 
4 Во Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица е предвидено дека „Бројот 
на осудени лица во третманска група со која работи едно службено лице од Секторот за ресоцијализација се 
определува зависно од класификацијата по одделенија и тоа во отворено и полуотворено одделение најмногу до 30 
осудени лица, а во затворено одделение најмногу до 15 осудени лица“. 
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 Недостатокот на медицински персонал во установата и воопшто целокупната 

нефункционалност на системот за обезбедување, потребната медицинска помош и 

болничко лекување согласно Законот за извршување на санкции, непосредно влијае и 

врз констатациите за повреда на правата, кои се однесуваат на здравствената заштита 

на осудените лица. 

 Особено алармантна е состојбата со големиот недостиг на вработени во 
затворската полиција, што во услови на прекубројност од осудени лица во установата 

има директно влијание врз воспоставувањето на контакти и односи помеѓу персоналот и 

затворениците и претставува реален ризик фактор за појава на можни случаи на 

тортура, мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување или 

казнување.  

  

 

 

 Поради потребата од најитно решавање на проблемот со невработеноста во оваа 

установа, Народниот првобранител - Национален превентивен механизам препорачува: 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Европскиот комитет за спречување на тортура (КСТ) ја нагласува големата 

важност на обуката на службениците за спроведување на законот (што треба да вклучи 

 Министерството за финансии и Владата на РМ да пристапат кон 
повторно разгледување на барањата за вработувања во КПУ-КПД „Идризово“ 
со отворено одделение во Велес, и во најкус можен рок да се даде согласност 
за реализација на потребните вработувања. 

Националниот превентивен механизам констатира голем недостиг од 
вработени во сите сектори во Установата, особено во: Секторот за 
ресоцијализација, медицинскиот персонал, затворската полиција. 

Затворскиот персонал мора да биде професионален и стручен, 
запознаен со процедурите и стандардите во делот на постапувањето со 
лицата лишени од слобода и нивните права, при што секое преземање на 
кадри од други установи мора да следи по претходни поминати обуки и 
стекнати вештини за работа во места каде лицата се лишуваат од слобода. 
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образование за прашања од областа на човековите права, на пример тоа би го 

вклучувало и членот 10 од Конвенцијата на Обединетите нации против тортура и друго 

сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување) и истакнува дека нема 

поголема гаранција дека лицата лишени од слобода нема да бидат изложени на лошо 

постапување, доколку има соодветно обучена полиција и затворски чувари.5 

 

 

 

  

                                                           
5Извадок од 2 Општ извештаj (CPT/Inf (92) 3) на Европскиот комитет за спречување на тортура (КСТ) 

Основата на еден хуман затворски систем секогаш ќе биде правилно 
избран и обучен персонал кој знае како да заземе соодветен став во односите 
со затворениците и да гледа на својата работа повеќе како на професија, а не 
како обична служба. 
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3. БРОЈНА СОСТОЈБА НА ЛИЦА СМЕСТЕНИ ВО КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“ 

 

КПУ-КПД „Идризово“ има реален сместувачки капацитет од 1094 лица, а во текот 

на посетите во Установата беа затекнати вкупно 1966 лица. 89 од овие лица беа женски 

осуденички, а останатите 1877 беа осуденици од машки пол. 

 

Вкупниот број на осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПУ-КПД Идризово 

со отворено одделение во Велес изнесува 1966, од кои 184 се лица третирани како 

„надворешен расход“, односно лица во бегство, лица на домашен одмор, на работа и сл. 

Оттука, во текот на посетите во КПУ-КПД „Идризово“ беа затекнати вкупно 1782 

лица сместени во различни оддели на Установата.  

Имено, „Затвореното одделение“ броеше вкупно 673 лица, од нив 68 - сместени во 

I крило, 153 - во II крило, 66 - во III крило, 69 - во IV крило, 143 лица – V крило, 56 – VI 

крило, 34 – VII крило, 56 – во VIII крило и 28 лица - сместени во IX крило. 

Во „Старечко одделение“ во текот на посетите беа сместени 53 лица, во „Ново 

старечко одделение“ - 47 лица, во „Амбулантно одделение“ – 151 лице, во „Приемното 

одделение“ - 79 лица, во „Економија“ – 55 лица, во „Полуотворено одделение“ – 119, во 

„Отворено одделение – препород“ – 26 лица, во „Училишното одделение“ - 128 лица, во 

4,53% 

95,47% 

женски осуденички 

осуденици од машки пол 

Графикон бр.1 
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„Д – одделение“ – 94, „Е – Одделение“-  89, „З – Одделение“ – 45 лица, „И – Одделение“ 

-  65 лица, во „Приземје – десно“ – 31 лице, „Приземје – нов дел“ – 15 лица, „Пекара и 

трпезарија“ – 23 лица и во „Женско одделение“ – вкупно 89 лица.  

 

 

 

  

Затвореното одделение 
„Старечко одделение“ 

Ново старечко одделение 
Амбулантно одделение 
Приемното одделение 

Економија 
Полуотворено одделение 

Отворено одделение – препород 
Училишното одделение 

Д – одделение 
Е – Одделение 
З – Одделение 
И – Одделение 

Приземје – десно 
Приземје – нов дел 

Пекара и трпезарија 
Женско одделение 

673 
53 
47 

151 
79 

55 
119 

26 
128 

94 
89 

45 
65 

31 
15 
23 

89 

Графикон бр.2 
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4. ОПИС НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ 
ВО КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“ 

 

Сместувачките капацитети на КПУ – КПД „Идризово“ се распоредени во повеќе 

стари и дотраени инфраструктурни објекти коишто се наоѓаат во лоша материјална 

состојба.  

Имено, во најголемата зграда којашто е на три ката се сместени над осумстотини 

осуденици во повеќе крила, што согласно називите кои им се дадени од страна на 

управата, се распоредени на следниот начин: 

- на приземјето, покрај приемното одделение, се наоѓаат крилата: т.н.„приземје-

нов дел“, „приземје-десно“ и „пекара и трпезарија“ (во ова крило се сместени 

осудените лица коишто се работно ангажирани во пекарницата и трепезаријата 

на Установата) 

- на првиот кат се наоѓаат: прво, второ и трето крило 
- на вториот кат се наоѓаат: четврто, петто и шесто крило  
- на третиот кат се наоѓаат: седмо, осмо и деветто крило. 

Во сите овие крила, освен приемното одделение каде што се уште не е извршена 

класификација, осудените лица се класифицирани во затворено одделение, со третман 

В1, В2 или В3. 

Во посебен објект, во којшто се сместени околу двесте и осумдесет осудени лица 

класифицирани во затворено одделение, се наоѓаат Училишното одделение или т.н. 

„Школарци“ и „И-одделение“. 

Старечкото и т.н. Ново-старечко одделение заедно со „Д-одделение“ се сместени, 

исто така, во посебен објект во кругот на Установата. 

Во стара и руинирана зграда се наоѓа  и „Амбулантното одделение“, во коешто се 

сместени околу сто и педесет осудени лица, распоредни во повеќе простории на два 

ката. 
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Осудените лица класифицирани во отворено одделение се сместени во два 

посебни објекта, т.н. „Препород“ и „Економија“, додека осудените лица класифицирани 

во полутворено одделение се сместени во друг посебен објект. 

Во два посебни објекта се наоѓаат и т.н. „Е-одделение“ и „З-одделение“, каде што 

се сместени осудени лица класифицирани во отворено и полуотворено одделение. 

Покрај овие стари, дотраени и во голема мера руинирани објекти, во рамки на 

кругот на КПУ-КПД „Идризово“ се наоѓаат и неколку новоизградени инфраструктурни 

објекти наменети за сместување на осудените лица, но со оглед на тоа што не се 

целосно опремени, се уште не се користат за оваа цел. 

За време на посетата, во еден од овие новоизградени објекти беа сместени 

административните канцеларии на управата на Установата бидејќи старата 

административна зграда беше во фаза на реновирање. 

Имајќи ја предвид алармантно лошата материјална состојба во којашто се 
наоѓаат постоечките сместувачки капацитети на Установата, Националниот 
превентивен механизам препорачува преземање на итни мерки и активности 
насочени кон неодложно приспособување, односно префрлување и сместување 
на осудените лица во новоизградените сместувачки објекти. 

 

4.1 Приемно одделение 

 Приемното одделение е сместено во приземниот дел на главната зграда, заедно 

со другите затворени одделенија. За време на посетата, во ова одделение беа сместени 

80 лица распоредени во 3-три големи простории.  

 Од разговорот со затекнатите лица во Приемното одделение, НПМ доби 

информација дека дел од нив се сместени во ова одделение повеќе од 30 дена, некои 

дури и по 60 дена, чекајќи да биде извршена нивна класификација и да бидат 

распоредени во соодветно одделение. Ова е спротивно на одредбите од Законот за 

извршување на санкциите, како и на Куќниот ред на КПД „Идризово“, каде е предвидено 
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дека лицата во Приемното одделение се сместуваат максимум 30 дена, при што се врши 

нивна класификација и распределба во соодветно одделение. 

 Осудените лица во просториите на ова одделение беа поделени според етничката 

припадност, така што: во првата просторија се сместени осудени лица припадници на 

ромската заедница, во втората просторија се групирани осуденици од албанска 

националност, а во последната просторија се сместени осудените лица од македонска 

националност. 

 Бројот на осудени лица сместени во една просторија се движи од 18 до 30. 

Поради недостаток од кревети  повеќе осудени лица се приморани да делат ист кревет, 

а има и такви кои спијат на перници и ќебиња на подот.  

Тимот на Националниот превентивен механизам изразува особена загриженост, 

поради фактот што на денот на посетата дел од осудените лица спиеја на обични 

картони на бетонскиот под во ходникот на одделението. 

Националниот превентивен механизам констатира дека просториите во ова 

одделение се наоѓаат во исклучително лоша материјална состојба. Имено, беше 

забележано дека поради неисправната фекална водоводна инсталација, на подот во 

една од просториите постојано протекуваше нечиста вода, од којашто се шири 

неподнослива миризба, а исто така во сите простории беше евидентно големо присуство 

на влага и мувла по ѕидовите и подот, како и голем број на инсекти. 
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Во рамките на Приемното одделение има санитарен јазол кој е составен од 

неуредни и руинирани тоалети и бања. Од санитарните јазли се шири неподнослива 

миризба, тоалетите се целосно нефункционални, со искршени казанчиња, ѕидовите се 

целосно уништени, плочките се искршени, а хигиената е на исклучително ниско ниво и 

под границите на секаков минимум.   

          

 

Извор на опасност по животот и здравјето на осудените лица претставуваат и 

незаштитените кабли од електричната инсталација на болјерот, кои се слободно 

надвиснати и во комбинација со големиот степен 

на влага, односно вода, може да предизвикаат 

фатални последници.  

Националниот превентивен механизам 

констатира дека осудените лица во ова 

одделение храната ја чуваат и конзумираат во 

исклучително лоши и нехигиенски услови (за 

време на посетата беше забележано дека 

храната се чува на отворено во импровизирана 

кујна и истата ја лазат голем број инсекти). Исто 

така, Националниот превентивен механизам 
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констатира дека приборот за јадење и приготвување на храна се складира на самиот под 

во просторија каде хигената е на многу ниско ниво. 

 

 

 

Во текот на посетата во ова одделение беше затекнато и лице во инвалидизирана 

состојба (во инвалидска количка), за кое воопшто не се води сметка за неговите посебни 

потреби. 

 Ако се има предвид дека ова одделение не ги задоволува минималните услови за 

сместување на физички здрави лица, сериозно загрижува фактот што во приемното 

одделение се сместуваат лица со инвалидитет, кои поради лошите материјални услови 

воопшто не можат да ги задоволат основните животни, физиолошки и хигиенски 

потреби. 

  

 

 

 

 

Националниот превентивен механизам констатира дека во ова одделение: 

- осудените лица се задржуваат повеќе од 30 дена, спротивно на 
одредбите од Законот за извршување на санкции; 

- нема обезбедено кревет за секое осудено лице и бројот на осудени лица 
сместени во една просторија е поголем од 5; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура, влажност и осветлување; 
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4.2 Отворено одделение – „Препород“ 

Во отвореното одделение т.н. „Препород“ се влегува низ посебна капија и се 

состои од посебен дворски простор, работилници и простории во коишто се сместени 

осудените лица. 

Сместувачкиот капацитет на отвореното одделение се состои од три простории, 

влезен ходник што истовремено се користи како заедничка кујна и еден заеднички 

тоалет.  

 На денот на посетата во Отвореното одделение – „Препород“ беа сместени 25 

осудени лица, распоредени во три простории. 

 Од извршениот увид, Националниот превентивен механизам утврди дека првата 

просторија е со површина од 19м2 и дека во неа се сместени 7 лица, секој со посебен 

кревет. На денот на посетата во оваа просторија беше измерена температура од 30°C, 

додека пак, нивото на влажност беше 49% R.H.. Протокот на дневна светлина беше на 

задоволително ниво, што не е случај со дополнителното осветлување. Ѕидовите во 

просторијата се стари, валкани и изгребани, а на подот беше поставен паркет кој е стар 

и дотраен. 

 Во втората просторија сместени се 10 лица, а квадратурата на просторијата 

изнесува 27м2. На денот на посетата беше измерена температура од 30°C и влажност од 

50% R.H. И во оваа просторија протокот на дневна светлина е на задоволително ниво, 

- материјалните услови и хигиената во сместувачките капацитети, 
санитарните јазли и просторијата во којашто се чува храната се наоѓаат на 
исклучително ниско ниво; 

- просториите се непроветрени, а од санитарниот јазол се шири 
постојана и неподнослива смрдеа на фекалии и урина. 

- Воопшто не се води сметка за потребите на лицата со телесен 
инвалидитет 
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што не е случај со дополнителното осветлување.Подот во просторијата е од стар 

паркет, а ѕидовите се оштетени и нечисти.  

 Третата просторија е со површина од 18м2, а во неа се сместени 8 лица. 

температурата измерена на денот на посетата изнесуваше 30°C, а нивото на влажност 

52% R.H. Во оваа просторија на подот има стара мушама или ламинат, лош продор на 

дневна светлина и полоши хигиенски услови од останатите две простории во истото 

одделение (кои и онака не се на завидно ниво). 

Националниот превентивен механизам констатира дека ниту една од просториите 

во ова одделение не ги задоволува минимум предвидените меѓународни стандарди за 

квадратура, температура и влажност, ниту пак се почитуваат одредбите од Законот за 

извршување на санкции, каде е предвидено дека максималниот број на лица сместени 

во една просторија не смее да биде поголем од 5-пет лица. 

 

Во зимскиот период овие простории се затоплуваат со ќумбиња на дрва и со 

електрични греалки. Освен креветите, масичките и столчињата, како и дел од старите 

железни импровизирани шкафови, сиот останат инвентар во просториите, (дел од 

постелнините, шпорети, тв-приемници, ладилници и сл.) осудените лица сами си го 

набавуваат. 
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Тимот на НПМ на денот на посетата забележа голем број на лебарки, тафтабити и 

останати инсекти и тоа во просториите во кои се чува сета храна, облека и хигиенски 

средства на осудениците. 

 

Заедничкиот тоалет располага со еден туш, еден бојлер и три чешми од кои само 

една е функционална.  

 Работилницата се состои од три засебни простории. Во првата просторија е 

дрводелската работилница, во втората има импровизирана вежбална (теретана), додека 

пак, третата просторија е лимарска работилница во која еден до двајца осуденици 

работат по потреба.  

Дрводелската работилница е активна и во неа се произведуваат дрвени клупи и 

маси наменети за понатамошна продажба, изработени од осуденици сместени во 

отвореното одделение.  

Во продолжение на дрводелската и лимарската работилница се наоѓа и 

работилница во која едно од осудените лица работи на машини за производство на 

градежен материјал и алати, за потребите на затворот. 
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Националниот превентивен механизам констатира дека во ова одделение: 

- бројот на осудени лица сместени во една просторија е поголем од 5, 
спротивно на одредбите од Законот за извршување на санкции; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура, влажност и осветлување; 

- материјалните услови и хигиената се на исклучително ниско ниво; 

- има наезда на тавтабити, лебарки и други инсекти. 
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4.3 „Е-Одделение“ 

 Одделот Е е просторно одделен со посебна капија и е засебен дел од КПУ-КПД 

„Идризово“. Одделот располага со добро средено и одржано дворно место и 8-осум 

простории  во кои се сместени вкупно 90 осуденици.  

 НПМ изврши увид и мерење во првата просторија  и утврди дека истата е со 

површина од 23м2, а во неа се сместени 6 лица. На денот на посетата во просторијата 

беа измерени 30°C, а нивото на влажност беше 48% R.H.  

 Тимот на НПМ констатира пренатрупаност и во останатите простории од ова 

одделение, имајќи предвид дека во просториите се сместени од 8 до 13 осудени лица, а 

во една од просториите којашто е со површина од 50м2 се сместени дури 20 лица. 

 Хигиенските услови во ова одделение се лоши, односно во поголемиот број од 

просториите преовладува мувла и нехигиена, ѕидовите се извалкани, а креветите се со 

неуредни душеци. 

Во дел од просториите подот е од плочки, а во дел од стари дотрајани даски. Во 

просториите има добар проток на дневна светлина, но нема соодветно дополнително 

осветлување. Тимот на НПМ констатира дека освен металните рамки на креветите, 

металните шкафови, дел од масичките и столчињата, целиот останат инвентар 

осудениците го обезбедуваат самостојно (ТВ-приемник, ладилник, масички, столчиња и 

сл.). 

 Тоалетот во ова одделение, за разлика од тоалетите во другите одделенија на 

затворот е во нешто подобра состојба, со функционални чешми и санитарни јазли, но 

сепак евидентен е висок степен на нехигиена, мувла и оштетени ѕидови. 

 Во склоп на ова одделение има и кантина каде осудениците може да купуваат 

одредени производи, но според наводите на осудените лица цените на производите се 

далеку повисоки од оние стандардни пазарни цени надвор од Установата. 
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4.4 Полуотворено одделение 

 Полуотвореното одделение има капацитет за 120 осуденици, а во него на денот 

на посетата беа сместени 124 осуденици, во 14 внатрешни и 3 надворешни простории. 

Во склоп на полуотвореното одделение има и кантина каде осудените лица купуваат 

производи неопходни за секојдневна употреба. 

 Ова одделение располага со засебно дворно шеталиште кое е хортикултурно 

средено, има спортски терен каде осудениците играат кошарка во слободното време.  

 

 

  

 

 

 

 

 Една од надворешните простории е со квадратура од 27м2, во која се сместени 8 

лица и има кревет за секое лице. Температурата измерена на денот на посетата беше 

30°C, а нивото на влажност 56% R.H. 

 Втората надворешна просторија е со квадратура од 24м2 и во неа се сместени 6 

лица, секое на посебен кревет. Температурата на денот на посетата изнесуваше 31°C, а 

нивото на влажност 53% R.H.  

Во просториите има исклучително слаб проток на светлина, многу влага по 

ѕидовите, кои и онака се валкани и излупени, а подот е од ламинат којшто е оштетен. 
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  Мал дел од креветите се обезбедени со душеци, а останатите осуденици спијат 

на сунѓери. Во зимскиот период просториите се затоплуваат со шпорети на дрва и со 

електрични греалки. Просториите се опремени со стари железни кревети и 

импровизирани шкафови, сопственост на Установата, додека останатиот инвентар 

(масички, столови, ТВ-приемник, ладилник и сл.) осудениците сами си го обезбедуваат. 

 Во дел од надворешните соби има тоалет во кој од 3 санитарни јазли само еден е 

функционален, а во функција се и 2 чешми. Хигиената во тоалетот е на ниско ниво, со 

валкани и оштетени ѕидови. 

 

 

 

 

       

 

 

 Внатрешните (затворени) простории на Полуотвореното одделение се во уште 

полоша хигиенска состојба. Има вкупно 14 внатрешни простории, во сите има многу слаб 
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проток на дневна светлина, а дополнителното осветлување, исто така е слабо. Подот е 

од ламинат и е нечист, а ѕидовите се полни со влага, излупени, стари, небојадисани.  

 

 Во една од внатрешните простории, во којашто се сместени 9 осудени лица, тимот 

на НПМ измери квадратура од 20м2, температурата од 23°C и ниво на влажност 54% 

R.H.  

 Во друга просторија во која беа сместени 6 лица, НПМ измери квадратурата од 

17м2, температура од 24°C, со ниво на влажност од 54% R.H. 

 Особено загрижува фактот што при увидот, во просториите беа забележани 3 
лица кои спијат на подот на дотрајани и неуредни душеци. НПМ веднаш реагираше и 

побара објаснување од службените лица за ваквиот третман на осудените лица, при што 

доби одговор дека поради пренатрупаност, капацитетите се исполнети, а за овие лица 

нема слободен кревет. Истите се оставени сами да се снаоѓаат или пак, ги користат 

креветите на други осудени лица коишто користат викенди и други погодности, се до 

ослободувањето на некој кревет на којшто би можеле трајно да се сместат. 

 Единствениот тоалет во внатрешниот дел на Полуотвореното одделение е во 

исклучително лоша состојба, нечист, нефункционален, со уништен санитарен јазол, 

импровизирани чешми и уништени ѕидови од кои постојано протекува вода. 
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 Националниот превентивен механизам констатира дека цените на производите во 

кантината на ова одделение, се повисоки од стандардни пазарни цени надвор од 

Установата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Националниот превентивен механизам констатира дека во ова одделение: 

- не е обезбеден кревет за секое оседено лице; 

- бројот на осудени лица сместени во една просторија е поголем од 5, 
спротивно на одредбите од Законот за извршување на санкции; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура, влажност и осветлување; 

- материјалните услови и хигиената во сместувачките капацитети и 
тоалетот (санитарниот јазол) се на исклучително ниско ниво. 
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4.5 Затворено одделение 

 

4.5.1 Нов дел - приземје 

 Одделението т.н. „Нов дел“ се наоѓа во левиот приземен дел на Затвореното 

одделение на КПУ-КПД „Идризово“. Ова одделение е со значително подобри 

материјални и хигиенски услови во однос на останатите одделенија. 

 Новиот дел-приземје се состои од 7 засебни простории, сите сместени долж тесен 

ходник, кој служи како кујна и трпезарија и во кој има масички, столчиња, ладилници и 

шпорет за готвење. 

 Во секоја од собите се сместени мал број лица, а во некои и само по едно осудено 

лице. Условите во просториите за сместување се пристојни, има пристојна и чиста 

постелнина, кревети, тв-приемник, ладилници, масички и останат неопходен инвентар. 

Во целиот овој Оддел сместени се вкупно 11 лица, а во моментот на посетата имаше и 

една празна просторија. Секоја од просториите има засебен тоалет, во кој има тоалетна 

школка, туш и бојлер и истите се во добра состојба.  

 Во една од просториите, во којашто е сместено само едно лице, беше измерена 

квадратура од 11м2, температурата изнесуваше 18°C, а нивото на влажност 54% R.H. 

Инсектите се неизбежен дел и од овој дел од Установата, но сепак хигиената во 

просториите е далеку подобра, од причина што и самите осуденици подобро се грижат 

за одржување на просторот. И во ова одделение осудените лица самостојно ги 

обезбедуваат предметите во собите (тв-приемници, ладилници и сл.). 

 

 

 

 

 

 

Националниот превентивен механизам констатира дека во ова крило: 

- нема прекубројност во простириите,  

- материјалните услови и нивото на хигиена се далеку подобри за разлика 
од останаттите одделенија и крила во Установата; 

Прекубројноста и лошите материјални услови во останатите делови од 
Установата, упатуваат на фактот дека осудените лица сместени во ова 
крило се наоѓаат во попривилегирана состојба за разлика од останатите 
осуденици. 



32 

4.5.2 Крило 2  

 Ова крило или т.н „плоча“ е централно поставено на првиот кат од главната 

зграда и се состои од 7 колективни спални простории. Ова крило заедно со крилото 5 и 

приемното одделение, се крила во кои сместувачките капацитети се во најлоша 

материјална состојба во рамки на главната зграда на затвореното одделение.  

 При увидот во една од просториите НПМ утврди огромна прекуборојност, поточно 

дури 27 лица беа сместени во просторија со вкупна површина од 40м2, степен на 

влажност 62% R.H. и температура од 23°C. Во оваа просторија, НПМ тимот забележа 

осудено лице кое спиеше на душек на подот, за што реагираше до заповедникот и 
побара веднаш да се обезбеди посебен кревет.  

 Тимот на НПМ констатира преполнетост во целото крило каде што бројот на 

осудени лица во секоја од просториите се движи од 16 до 27 лица, што доведува до 

сериозно нарушување на основните човекови права на осудениците и може да 

придонесе за зголемен ризик од лош третман и понижувачко и деградирачко 

постапување. 

 Покрај прекубројноста и материјалните услови во просториите од ова крило се 

исклучително лоши. Евидентна е огромна влага и мувла по ѕидовите, како и голем број 

на инсекти (тавтабити) на кои се пожалија и самите осуденици. 

 Таванот на целото крило е оштетен и низ него протекува вода, затоа што точно 

над него се наоѓа бањата од крилото 5 која е руинирана, со пукнати цевки од кои се 

слева нечиста вода. 

 Во тоалетот се поставени 5 санитарни јазли, од кои само еден е функционален, а 

исто така се забележува големо присуство на влага, нечистотија и непријатна миризба.  

Во оваа смисла, НПМ укажува на препораката 19.3 од Европските затворски 

правила, согласно која затворениците мора да имаат непречен пристап до 

санитарните јазли кои треба да се хигиенски исправни и во нив да се почитува 

приватноста. 
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4.5.3 Училишно одделение – „Школарци“  

Училишното одделение или т.н. „Школарци“ се состои од 9 простории за 

сместување, долг темен ходник, импровизирана кујна на крајот на ходникот, еден тоалет 

и една бања за сите осуденици. Во ова одделение за време на посетата беа сместени 

вкупно 126 осуденици. 

Во ходникот на одделението, во кој веднаш беше воочлива нехигиена, корпи 

преполни со ѓубре, распаднати ѕидови и валкан под, Националниот превентивен 

механизам забележа поголем број на осудени лица коишто спијат на душеци поставени 

на самиот под, поради недостигот на простор и кревети за нивно сместување во засебни 

простории. 

 

 

 

 

Националниот превентивен механизам констатира дека во ова крило: 

- нема обезбедено посебен кревет за секое лице; 

- има огромна прекубројност, а бројот на осудени лица сместени во една 
просторија е многу поголем од 5, спротивно на одредбите од Законот за 
извршување на санкции; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура и влажност; 

- материјалните услови и хигиената во сместувачките капацитети и 
санитарниот јазол се на исклучително ниско ниво; 

- во дел од просториите беше забележано прокапување од таванот. 
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 Во однос на бројот на осудени лица сместени во просториите, НПМ ја утврди 

следната состојба: во просторијата бр.9 беа сместени 18 лица, во просторијата бр.8 беа 

сместени 4 лица (истата има подобри услови и поодобро се одржува во однос на 

хигиената), во просторијата бр.7 беа сместени 6 лица, и покрај тоа што има 5 кревети (1 
лице спие на душек на под), во просторијата бр.6 беа сместени 20 лица, во собата бр. 

5 беа сместени 21 лице (3 лица спиеја на под), во просторијата број 4 престојуваа 23 

лица, а во просторијата бр. 3 беа сместени 7 лица, во просторијата бр. 2 беа сместени 

20 лица, а во просторијата  бр.1 престојуваат 7 лица.  
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 Во просторијата бр. 9 беа измерени 38 м2. На денот на посетата беше измерена 

температура од 22°C, со ниво на влажност 58% R.H. Во просторијата бр. 6 со квадратура 

од 40м2 беше измерена температура од 23°C, а нивото на влажност изнесуваше 60% 

R.H. Во следната просторија беа измерени 40 м2, а во оваа просторија температурата 

изнесуваше 22°C, со ниво на влажност од 58% R.H. 

 НПМ нотира дека во ова одделение тоалетот е без никакви услови за нормално 

одржување на хигиената, од него се шири исклучитело непријатна смрдеа, има 

нефункционални чешми и тушеви, а плочките на ѕидовите и подот се целосно уништени.   
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 На подот во просториите во Одделението 

„Школарци“ е поставен стар, валкан и искршен 

ламинат, некои од собите се поплочени со стари 

искршени плочки, забележливо е високо ниво на 

влага, а низ целиот Оддел се шири 

неподнослива смрдеа. НПМ нотира дека во 

Одделението има слаб продор на дневна 

светлина, просториите се пренатрупани со 

предмети, поради преголемиот број на 

осуденици, има инсекти, а покривот во ходникот 

е оштетен и прокапува. 

 

 Националниот превентивен меха-

низам констатира дека во неколку 

простории од ова одделение прозорците 

беа искршени, а заради заштита на нивно 

место осудените лица имаа закачено 

ќебиња. 

 Во Одделението „Школарци“ нема 

функционална телефонска говорница, има 

дрвено сандаче преку кое би требало по писмен пат да се комуницира со одговорните во 

Установата, а сандачето на Нарадниот правобранител каде би можеле осудениците да 

достават поплаки, сместено е во Затворениот дел од Установата и истото не е лесно и 

постојано достапно за овие осуденици. 
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4.5.4 „И – одделение“  

 Одделението „И“ се наоѓа веднаш до Училишното одделение и во истото се 

сместени вкупно 65 лица, во 7 засебни простории. 

НПМ тимот утврди дека во просторијата бр.1 се сместени 23 осуденици, во 

просторијата бр.2 – 14, во просторијата бр.3 – 10 осуденици, во просторијата бр. 4 – 6, 

во просторијата број 5 – 2 осуденика, во просторијата бр.6 – 4 и во просторијата бр. 7 – 6 

осуденици.  

 

 

 

Националниот превентивен механизам констатира дека во ова крило: 

- нема обезбедено посебен кревет за секое лице; 

- има огромна прекубројност, а бројот на осудени лица сместени во една 
просторија е многу поголем од 5, спротивно на одредбите од Законот за 
извршување на санкции; 

- дел од осудените лица, поради недостиг од простор, се приморани да 
спијат на душеци во ходникот на Одделението; 

- во ходникот на Одделенито беше забележано прокапување од 
таванот; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура и влажност; 

- материјалните услови и хигиената во сместувачките капацитети и 
санитарниот јазол се на исклучително ниско ниво; 

- и покрај постојано отворените прозорци низ кои влегува доволно 
дневна светлина, воздухот во целото Одделение беше задушлив и се 
чувствуваше неподнослива смрдеа на урина, пот и фекалии. 
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Тимот на Националниот превентивен механизам и во ова одделение, во дел од 

просториите забележа поголем број на осудени лица сместени во простории со лоши 

материјални услови и ниско ниво на хигиена. На подот има поставено стар паркет, 

којшто не е многу чист и одржан, а за целиот Оддел има само еден тоалет и една бања.  

 На денот на посетата, во првата просторија беше измерена квадратура од 68м2, а 

во неа беа сместени 23 лица. Температура изнесуваше 23°C, и нивото на влажност 53% 

R.H. Во втората просторија со квадратура од 28м2 сместени се 14 лица, а температурата 

и нивото на влажност беа идентични, како и во претходната просторија. Според 

измерените параметри, повторно се наидува на отскокнување од поставените стандарди 

за површина по лице лишено од слобода и температура, востановени од Европскиот 

комитет за спречување на тортура. 

 

 

 

 

  

Националниот превентивен механизам констатира дека во овој Оддел: 

- во дел од просториите има прекубројност на осудени лица и бројот на 
осудени лица сместени во една просторија е поголем од 5, спротивно на 
одредбите од Законот за извршување на санкции; 

- во дел од просториите не се задоволени минимум предвидените 
меѓународни стандарди за квадратура; 

- материјалните услови и хигиената во дел од сместувачките 
капацитети и санитарниот јазол се на ниско ниво. 
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4.5.5 „Д – одделение“ 

 Во посебна приземна зграда во кругот на установата, се наоѓа одделението т.н. 

„Д“, во кое на денот на посетата беа смесетени вкупно 96 лица во 9 посебни простории. 

Покрај просториите во коишто се сместуваат осудените лица и големиот ходник којшто 

ги спојува просториите, ова одделение располага и со една просторија во којашто се 

носи храната и од каде што потоа им се дели на осудените лица, една просторија 

опремена со справи за вежбање и со два санитарни јазли наменети за целото 

Одделение. 

Во ходникот на Одделението, тимот на Националниот превентивен механизам 

забележа оштетување на таванот, а од страна на лицата сместени во ова одделение 

беше информиран дека обилните врнeжи во изминатиот период довеле до рушење на 

дел од таванската конструкција, поради што е направена импровизирана реконструкција, 

со прицврстување на горен дел од обична трпезариска масичка, која што може да падне 

во секој момент и да повреди некое лице. 

 

Поради недостиг на доволно простор во просториите за сместување, тимот на 

НПМ забележа дека дел од осудените лица се приморани својата храна да ја 

подготвуваат во самиот ходник, каде што хигиената е на исклучително ниско ниво. 
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При извршениот увид во просториите каде што се сместени осудените лица, 

тимот на Националниот превентивен механизам констатира прекубројност, како и 

недостаток од кревети за некои од осудениците. 

 Во оваа смисла, во една од просториите којашто е со големина од 36m2 беа 

сместени вкупно 17 лица, а имаше само 16 кревети, во друга просторија беа сместени 19 

лица, а имаше само 17 кревети. Истовремено и во уште една од просториите во коjaшто 

беше извршен увид, НПМ констатира дека се сместени 20 лица, а имаше само 18 

кревети.  

Поголемиот дел од креветите во овие простории беа опремени со стари и 

дотраени душеци, а имаше и кревети на коишто воопшто немаше душек, туку беше 

поставен само обичен сунѓер покриен со постелнина. Осудените лица за коишто не е 

обезбеден посебен кревет се приморани да спијат на сунѓери или на перници на самиот 

под. 
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Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека вака 
затекнатата состојба е во спротивност со основните принципи содржани во 
Стандардните минимални правила за постапување со затвореници (познати како 
Мандела правила)6, како и со Препораките на Комитетот на министри на државите 
членки на Советот на Европа во врска со Европските затворски правила, коишто 
предвидуваат дека „секој затвореник има право на посебен кревет и на 
сопствена и прикладна постелнина, која се одржува во добра состојба и се 
менува доволно често“.7 

Сместувањето на толкав голем број на лица во несоодветно мал простор, не само 

што е спротивно на одредбите од домашната законодавно-правна регулатива 8  и 

                                                           
6А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Секој затвореник, во согласност со локалните или националните стандарди, треба да биде обезбеден со 
сопствен кревет и со сопствена и доволна постелнина која треба да биде чиста при издавањето, да се одржува 
во добра состојба и да се менува доволно често за да се одржи чистотата.“ 
7Препорака 21 од Европските затвроски правила 
8Член 104 ст.3 од Законот за извршување на санкции предвидува дека „сместувањето на осудените лица во 
заеднички простории не смее да го надминува бројот од пет лица во една соба за ноќевање“, истовремено во 
чл.103 ст.1 од истиот Закон е предвидено и дека „за секое осудено лице просечно треба да се обезбеди најмалку 
9m3 простор, 
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минималните европски препорачани стандарди9, туку наметнува збиено и нехигиенско 

сместување со постојан недостиг од приватност.  

Имено и покрај фактот што прозорците во дел од просториите беа намерно 

извадени заради проветрување на просторот, сепак воздухот беше задушлив, со оглед 

на големиот број лица сместени во толку мал простор. Поради недостаток на простор 

осудените лица своите лични работи и храната ги чуваат под креветите или закачени на 

ѕидовите. Ова дополнително придонесува да се зголеми бројот на инсекти, најмногу 

лебарки и тафтабити, од чиишто убоди/каснувања поголем број од осудените лица беа 

со рани, најмногу по рацете и нозете.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тимот на Националниот превентивен механизам истовремено констатира дека 

мал број на осудени лица се сместени во простории коишто ги задоволуваат 

минималните просторни стандарди, хигиената е на задоволително ниво, и каде што 

владее многу порелаксирана атмосфера.  

Имено, во една од просториите од ова Одделение којашто е со површина од 17m2 

беа сместени 4 лица, при што им е оставено доволно простор и им е дозволено истата 
                                                           
9минимум поставениот стандард од Европскиот комитет за спречување на тортура (КСТ) предвидува најмалку 4m2 по 
лице како посакувана големина за колективно сместување 
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да ја опремат со предмети коишто се во нивна лична сопственост (LCD телевизор, DVD 

recorder, звучници, ладилници, аквариум и сл.).  

Ако се имаат предвид исклучително лошите материјални услови и прекубројноста 

во останатите простории, поголемиот дел од осудените лица во ова одделение се 

ставени во понеповолна положба, што може да претставува основ и за дискриминација 

поради постоење на фактичко нееднакво постапување, со што овие лица се изложуваат 

на неправеден и деградирачки однос, во споредба со други лица во слична ситуација. 

При извршениот увид во просторијата каде што најпрво се носи храната и од каде 

што потоа им се дели на осудените лица, тимот на Националниот превентивен 

механизам констатира ниско и незадоволително ниво на хигиена.  
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Оваа просторија е површински пространа и располага со мијалник со две 

функционални чешми. Осудениците, во оваа просторија поминуваат дел од своето 

време, а најчесто ја користат и за да си ги исперат своите алишта. 

Поради недостиг на топла вода, осудените лица се приморани да користат 

импровизиран греач, којшто се вклучува во штекер и се става директно во кофата со 

вода. Ваквиот начин на загревање на водата носи постојан и зголемен ризик од несакани 

последици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во продолжение на оваа 

просторија, во еден мал заграден дел со 

решетки, се наоѓа теретаната опремена 

со една справа за вежбање, (bench) 

клупа и повеќе тегови наменети за 

физичка активност и рекреација на 

осудените лица сместени во ова 

Одделение. 
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Покрај сместувачките простории и останатите споменати простории, ова 

Одделение располага и со два заеднички санитарни јазли наменети за туширање и 

задоволување на физиолошките потреби на сите лица сместени во одделението.  

 

Еден од тоалетите е опремен со една функционална чешма, скршен мијалник, 

еден писоар и посебно издвоен санитарен јазол со скршена врата.  

 Вториот тоалет е опремен со 

еден санитарен јазол и расипано 

казанче издвоени со посебна врата, 

како и со просторија наменета за 

туширање на осудените лица, која 

располага со една чешма со туш и еден 

бојлер, чијашто електрична инсталација 

е поставена долж внатрешните ѕидови 

и е изложена на постојана влага, 

поради што не е исклучена можноста 

да дојде до несакани последици. 
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4.5.6 Амбулантно одделение 

 Амбулантното одделение се наоѓа во посебен стар објект во кругот на установата, 

којшто е во исклучително лоша и руинирана состојба. Надворешните ѕидови на објектот 

се оштетени, со распадната фасада и големо количество на влага и мувла. Во ова 

одделение се сместени вкупно 151 осуденик, распоредни во 4 оддели – А, Б, В и Г, а 

тимот на Националниот превентивен механизам изврши увид во сместувачките 

капацитети во Одделите А и Б. 

Националниот превентивен механизам констатира дека во овa одделeние: 

- има огромна прекубројност во просториите, а бројот на осудени лица 
сместени во една просторија е многу поголем од 5, спротивно на одредбите од 
Законот за извршување на санкции; 

- нема обезбедено посебен кревет за секое лице; 

- осудените лица за коишто не е обезбеден посебен кревет се приморани 
да спијат на сунѓери или на перници на самиот под; 

- поголемиот дел од креветите се опремени со стари и дотраени душеци, 
а има и кревети на коишто воопшто нема душек, туку е поставен само обичен 
сунѓер покриен со постелнина; 

- во ходникот на одделението беше забележано оштетување на 
таванската конструкција и прокапување од истата; 

- не се задоволени минимум предвидените меѓународни стандарди за 
квадратура, температура и влажност; 

- прозорците во дел од просториите се намерно извадени заради 
проветрување на просторот, но сепак воздухот беше задушлив со оглед на 
големиот број лица сместени во толку мал простор. 

- материјалните услови и хигиената во сместувачките капацитети и 
санитарниот јазол се на ниско ниво; 

- мал број на осудени лица сместени во простории што ги задоволуваат 
минималните просторни стандарди, се наоѓаат во попривилегирана состојба 
во однос на останатите осудени лица сместени во ова Одделение. 
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Одделот А се наоѓа во десниот приземен дел од зградата и се состои од еден 

ходник со 8 засебни простории, секоја од нив со посебен санитарен јазол. 

Хигената во ходникот е на исклучително 

ниско ниво, а на ѕидовите кои до половина се 

излепени со плочки беше забележлива влага. 

На денот на посетата тимот на Националниот 
превентивен механизам забележа еден 
осуденик којшто спиеше на душек сместен на 

крајот од ходникот покриен со ќебе, на што 

веднаш реагираше и побара од службените 

лица во најкус можен рок да му обезбедат 

посебен кревет во една од просториите.  

При увид во една од просториите во овој 

Оддел, Националниот превентивен механизам 

констатира дека во соба од 14 m2  беа сместени 

7 осудени лица. За две лица немаше обезбедено посебен кревет и истите спијат на 

душеци, од кои едниот душек беше поставен над санитарниот јазол, а другиот на подот. 
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Нивото на влажност од 70% во просторијата и 

измерената температура од 16,50С се надвор од 

прифатливите стандарди за температура и влажност на 

воздухот. 10  Истовремено, хигиената во просторијата 

беше под границите на секаков минимум, а и покрај 

постојано отворениот прозорец низ кој влегува доволно 

дневна светлина, воздухот беше задушлив и се 

чувствуваше неподнослива смрдеа на урина и фекалии.  

Неподносливата смрдеа се ширеше од 

санитарниот јазол којшто беше целосно руиниран, без 

тоалетна школка, со нефункционално и искршено 

казанче, без мијалник, само со една расипана чешма од којашто постојано тече вода. 

Подот во санитарниот јазол беше покриен со фекалии и повеќе расфрлани пластични 

шишиња, а беше забележано и присуство на голем број инсекти. 

Одделот Б е сместен во левиот приземен дел од зградата и се состои од еден 

ходник, заеднички тоалет и 7 простории за сместување на осудени лица.  

 На крајот од ходникот каде што се наоѓа заедничкиот тоалет, тимот на 

Националниот превентивен механизам повторно воочи присуство на влага и на мувла по 

внатрешните ѕидови. 

                                                           
10 Прифатливи стандарди за температура се од 18-25о C, а за влажност од 20-60 R.H. 
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Тимот на Националниот превен-тивен механизам при извршениот увид во една од 

подобро средените простории, констатира дека истата е со квадратура од 17m2 и дека во 

неа се сместени 4 осудени лица. 

Во просторијата имаше стари метални кревети за секое осудено лице, опремени 

со душеци, постелнина, перници и ќебиња донесени од страна на самите осудени лица. 

Во просторијата имаше и голем прозорец со решетки преку кој влегува доволен проток 

на дневна светлина, но слабо дополнително осветлување, а исто така имаше 

инсталирано и грејно тело (радијатор). Покрај дрвената масичка, во просторијата имаше 

еден мал ладилник и два ТВ-приемника, а недостасуваа столчиња и ормарчиња во кои 

осудените лица би ги чувале своите лични работи.  

На денот на посетата хигиената во просторијата беше на соодветно ниво, а за 

истата се грижат самите осудени лица. Нивото на влажност од 63% е малку над 

максимално прифатливиот стандард за влажност на воздухот во просториите, додека 

измерената температура од 18оC е во границите на прифатливото ниво.11 

                                                           
11Прифатливи стандарди за температура се од 18-25о C, а за влажност од 20-60 R.H. 
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Заедничкиот тоалет за целиот Оддел Б се наоѓа на крајот од ходникот и во него 

беше воочлива влага и мувла по ѕидовите, а од таванот којшто во голема мера беше 

излупен постојано прокапуваше. Националниот превентивен механизам истовремено 

констатира дека од три туша, само еден е функционален и дека за целиот Оддел има 

само еден санитарен јазол со расипано казанче. Тушевите и санитарниот јазол се 

целосно отворени (нема врати, ниту прегради), со што во голема мера се нарушува 

приватноста на осудените лица при користењето на истите. Хигиената во санитарниот 

јазол е на многу ниско ниво и од истиот се ширеше неподнослива смрдеа на урина и 

фекалии.  

Извор на зголемена опасност за осудениците претставуваат извадените и 

незаштитени кабли, кои што се дел од електричната инсталација на бојлерот, а кои беа 

слободно надвиснати и изложени на постојаното присуство на влага.  

Вака констатираната фактичка состојба е спротивна на одредбите од Европските 

затворски правила кои предвидуваат дека „затворениците мора да имаат пристап до 

санитарните простории кои се хигиенски исправни и почитуваат приватност.“12 

 

                                                           
12Препорака 19.3 од Европските затворски правила 
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Единствениот „функционален“ туш 

Во зградата во којашто е сместено амбулантното одделение не се истакнати 

правата на осудените лица, ниту пак е поставено сандаче за пријавување за лекарски 

преглед.  

Пред оваа зграда е шеталиштето каде се поставени неколку клупи со масички, а 

во кругот на истото има поставено и кош, којшто во моментот на посетата беше 

нефункционален поради скршениот обрач. Сепак, Националниот превентивен 

механизам констатира дека на шеталиштето нема покриен дел, којшто би им 
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овозможил на осудените лица непречена прошетка на отворено и при лоши 
временски услови. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Националниот превентивен механизам констатира дека во овa одделeние: 

- хигиената во сместувачките капацитети и санитарниот јазол е на 
исклучително ниско ниво; 

- нема обезбедено посебен кревет за секое лице; 

- креветите се опремени со стари и дотраени душеци, а има и кревети на 
коишто воопшто нема душек, 

- има осудени лица кои спијат на душеци во ходниците;  

- во повеќе простории бројот на осудени лица е поголем од 5, спротивно на 
одредбите од Законот за извршување на санкции; 

- има наезда на тафтабити, лебарки и други инсекти. 

- неисправната електрична инсталација на бојлерот претставуваа 
сериозен извор на опасност по безбедноста на осудените лица. 
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4.6 Самици 

Самиците во затвореното машко одделение се користат за издржување на 

дисциплинска казна „упатување во самица“ по спроведена дисциплинска постапка, како 

и заради издвојување на осудено лице кое поради своите постапки претставува 

сериозна опасност за безбедноста на службените и другите лица  во установата, или 

заради обезбедување на местото на настанот и одделување на сторителот на делото од 

сведоците. 

 Издвојувањето во просториите наменети за самица 13  се користи најдолго за 

период од 24 часа и доколку во овој период на лицето не му биде изречена 

дисциплинска казна – упатување во самица, веднаш се враќа во одделението во коешто 

бил сместен, а доколку на лицето дополнително му биде изречена дисциплинска казна 

самица, времето на издвојување му се засметува во самицата. 

 Упатувањето на издржување дисциплинска казна – самица, согласно „Упатството 

за извршување на дисциплинска казна – упатување во КПУ-КПД Идризово“ се 

спроведува во рок од 24 часа од приемот на Решението 14 , но утврдената состојба 

упатува на фактот дека упатувањето во самица многу често се одложува и на подолг 

временски период поради исполнетост на капацитетите на самиците.  

 Во КПД Идризово има вкупно 12 самици. Сите се идентични, поделени на леви и 

десни во зависност од поставеноста на креветот во самицата, со квадратура од 8,5м2. 

Измерената температура на денот на посетата во сите самици беше 23°C, со ниво на 

влажност од 42% R.H.  

 

 

 

                                                           
13 Во „Упатството за условите и начинот на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на 
секторот за обезбедување во КПУ и ВПУ“ е предвидено дека „во недостиг на друга просторија, за издвојување може 
да се користи и просторијата за самица“ 
14 Чл. 4 од „Упатството за условите и начинот на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на 
секторот за обезбедување во КПУ и ВПУ“ 
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 Самиците се пристојно чисти, во нив има кревет, душек, постелнина, засебен 

тоалет кој се состои од тоалетна школка и лавабо. Подот е од ламинат, релативно нов и 

добро одржан, а ѕидовите се во подобра и почиста состојба во однос на останатите 

делови од Установата.  

 Во самиците протокот на дневна светлина е многу слаб, нема дополнително 

осветлување во секоја просторија, туку централно осветлување во целиот ходник. Во 

самиците недостасуваат ѕвончиња, па комуникацијата помеѓу осуденик и лице од 

обезбедување се одвива преку силно тропање по металните врати на самиците.  
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 НПМ тимот утврди дека, во самиците, не постојат предмети со кои би можеле 

осудените лица да се самоповредат. 

Куќниот ред за осудени лица коишто издржуваат казна затвор во КПУ, предвидува 

дека пред упатувањето во самица задолжително се прибавува мислење од  лекарот за 

здравствената состојба на осуденото лице. НПМ констатира дека во сите случаи на 

упатување на осудени лица во самица се прибавува мислење од лекар за  

здравствената состојба на осуденото лице. 

Одредбите од Куќниот ред, исто така  предвидуваат дека „осуденото лице за 

време на издржување на дисциплинската казна - самица секојдневно го посетува 

лекар, а директорот на установата еднаш неделно.“15 

 Сепак, од разговорите со службените лица во установата, како и со лицата коишто 

беа на издржување дисциплинска казна – самица и осудени лица коишто веќе биле во 

самица, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека освен 

првичниот преглед, лицата што се упатени во самица воопшто не се посетуваат од 

лекар, ниту пак, се случило некогаш да бидат посетени од директорот на установата. 

 Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, во текот на 

разговорите со дел од затворениците коишто биле на издржување дисциплинска казна – 

упатување во самица, доби поплаки дека во голем број случаи кога се обратиле до 

претставниците на службата за обезбедување за лекарска помош, истата не им била 

дадена, со што им било оневозможено остварување на правото на пристап до лекар. Во 

оваа смисла, овие лица истакнаа дека лекарските интервенции им се овозможуваат 

само во исклучителни ситуации, кога здравствената состојба е евидентно влошена и 

алармантна. 

 Дел од осудените лица коишто биле на издржување на дисциплинска казна – 

самица, истакнаа дека не секогаш им се почитувало правото на прошетка (2 часа во 

денот на чист воздух). 

                                                           
15 Чл.52 ст.3 од Куќниот ред за осудени лица кои што издржуваат казна затвор во КПУ 
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 Од разговор со лицата сместени во самица, како и со службените лица, НПМ доби 

информација дека осудените лица во самица најчесто се задржуваат од 7-седум до 10-

десет дена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Генарлни констатации и препораки за делот од КПУ-КПД „Идризово“ во 
коешто се сместени осудените лица од машки пол - 

Констатација: Препорака: 

 Исклучително лоша материјална 
состојба во приемното одделение, 
која не ги исполнува ниту 
минималните услови за сместување 
на осудени лица. 

 Приемното одделение да се 
дислоцита во други простории 
коишто ќе ги задоволуваат 
минималните стандарди за 
сместување на осудени лица. 

 
 

Констатација: Препорака: 

 Осудените лица се задржуваат 
повеќе од 30 дена во приемното 
одделение. 

 Осудените лица во приемното 
одделение да не се задржуваат 
повеќе од 30 дена. 

 
 Согласно Законот за извршување на санкции (чл.98) осуденото лице во Приемното 

одделение може да се задржи најмногу 30 дена.“ 

Националниот превентивен механизам констатира дека во самиците: 

- осудените лица не се посетуваат секојдневно од лекар, ниту пак еднаш 
неделно од директорот на Установата; 

- во голем број случаи на осудените лица им е оневозможен пристапот 
до лекарска помош; 

- осветлувањето е несоодветно и недоволно; 

- нема инсталирано посебен систем за повикување на службените лица; 

- правото на прошетка не се остварува редовно. 
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Констатација: Препорака: 

 Во поголемиот дел од 
сместувачките капацитети е 
евидентирана огромна 
прекубројност, односно во 
просториите се сместуваат и 
повеќе од 5 осудени лица, а во некои 
од нив се сместени дури 30. 

 Да не се сместуваат повеќе од 5 
осудени лица во една просторија и 
за секое лица да се обезбеди 
простор од најмалку 9m3. 

 

 Законот за извршување на санкции (чл.103 и 104) предвидува дека „сместувањето 
на осудените лица во заеднички простории не смее да го надминува бројот од пет 
лица во една соба за ноќевање“ и дека „за секое осудено лице просечно треба да се 
обезбеди простор од најмалку 9м3.“ 

 

Констатација: Препорака: 

 Нема обезбедено кревет за секое 
осудено лице, поради што голем 
број на лица се приморани да спијат 
на душеци и перници на самиот под. 

 Веднаш да се обезбеди кревет за 
секое осудено лице. 

 

 Стандардните минимални правила за постапување со затвореници (познати како 
Мандела правила –правило 21), како и Препораките на Комитетот на министри на 
државите членки на Советот на Европа во врска со Европските затворски правила 
(препорака 21) предвидуваат дека „секој затвореник има право на посебен 
кревет...“, а во оваа смисла и Законот за извршување на санкции (чл.104) 
пропишува дека „секое осудено лице мора да има посебна постела“.“ 

 

Констатација: Препорака: 

 Најголемиот број од просториите 
каде што се сместени осудените 
лица  не се соодветно опремени, 
односно недостасува основен 
инвентар (пр. столчиња, ормари за 
чување на личните предмети) или 
пак, истиот е многу стар и 
оштетен. 

 Да се обезбедат средства за 
соодветно опремување на 
просториите каде што се 
сместуваат осудените лица со 
потребниот инвентар. 

 

 Законот за извршување на санкции (чл.102) предвидува дека „Просториите за 
сместување на осудените лица треба да бидат соодветно опремени“. 
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Констатација: Препорака: 

 Поголемиот дел од креветите на 
осудените лица се опремени со 
стари и дотраени душеци, а има и 
кревети на коишти воопшто нема 
душек, туку е поставен само обичен 
сунѓер покриен со постелнина; 

 За секое осудено лица да се обезбеди 
соодветен душек и соодветна 
постелнина, која се одржува во 
добра состојба и се менува доволно 
често за да биде чиста. 

 
 Законот за извршување на санкции (чл.102 и чл.103) предвидува дека „На 

осуденото лице мора да му се обезбеди соодветна постелнина која одговара на 
климатските услови“  и дека „Постелнината треба да се одржува во добра 
состојба и да се менува толку често колку што е потребно да биде секогаш 
чиста“. 

 

Констатација: Препорака: 

 Во повеќе простории и одделенија на 
Установата беше забележано 
прокапување од оштетената 
таванска конструкција; 

 Да се преземат итни мерки за 
санација на таванската 
конструкција во одделенијата 
коишто имаат сериозен проблем со 
прокапување. (особено „Д“ 
одделение и „Школарци“) 

 

Констатација: Препорака: 

 Хигиената во сместувачките капа-
цитети и санитарниот јазол се на 
исклучително ниско ниво. 

 Во поголем дел од просториите и 
одделенијата на Установата се 
шири неподнослива смрдеа на урина 
и фекалии од санитарните јазли 

 Да се преземат неопходни мерки за 
подобрување на материјалните 
услови и  хигиената и да се изврши 
итно реновирање на санитарните 
јазли  во сите одделенија на 
Установата, со приоритет на 
просториите сместени во 
следните одделенија: приемно, 
амбулантно, школарци, оддел 2 и 
полуотворено. 

 Законот за извршување на санкции (чл.102 и чл.103) предвидува дека „Сите 
простории во установата се одржуваат уредно и чисто“ и дека „просториите 
за сместување на осудените лица мора да ги имаат потребните санитарни и 
хигиенски инсталации и да се обезбедат други услови за одржување на 
личната хигиена“. 
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Констатација: Препорака: 

 Сериозен проблем во сите прос-
тории на Установата претставува 
наездата на тавтабити, лебарки и 
други инсекти 

 Да се спроведе итна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во сите 
простории во Установата 

 

 

4.7. Женско одделение 

(Податоците за женското одделение се прибавени за време на извршените 

посети во месеците јули и август 2016 година, за што е изготвен Посебен извештај 

со констатации и препораки од Народниот правобранител. 

Во рамките на КПУ-КПД „Идризово“ постои посебен дел каде што казната затвор 

ја издржуваат женски лица од целата територија на Република Македонија, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички затвор, независно од висината 

на казната.  

Женското одделение на КПД „Идризово“ се наоѓа во објект изграден 1986-та 

година во дворскиот простор на Установата, во близина на машкото одделение. 

Објектот на женското одделение се состои од просторија за заповедник – командир, 

просторија за воспитувач, кантина, две трпезариски простории, една мала кујна – соба 

за делење храна, централна кујна, и простории со сместувачки капацитети - приемно 

одделение (1 соба и 1 тоалет), отворено одделение (4 соби и 1 тоалет) и затворено и 

полуотворено одделение (14 соби за сместување на осуденички, 3 тоалети, 2 

магацински простории, 1 соба за медицинска терапија и 2 самици).  

Сместувачкиот капацитет на Женското одделение е за 70 лица, а во моментот на 

посетата присутни беа 97 осуденички, од кои една беше сместена во Арестантското 

одделение на КПД „Идризово“. 
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4.7.1. Приемно одделение во женско одделение 

Приемното одделение е сместено веднаш пред отвореното одделение и е 

разделено со решетки од помалата трпезариска просторија. Се работи за една 

просторија со површина од 18м2, во која има осум стари, дотрајани, железни кревети со 

затворска постелнина што се состои од нечисти, стари, волнени ќебиња, една масичка, 

две искршени столчиња и тоалет во склоп на просторијата.  

Измерената влага во оваа просторија беше 56% R.H., а температурата 27 C. 

Хигиената во оваа просторија е на ниско ниво, присутна е лоша миризба, а креветите се 

стари со нечиста и дотраена постелнина, а дел од нив воопшто немаат душеци. 

Протокот на природна и вештачка светлина е лош, така што просторијата делува 

прилично темно, а прозорците се високи и заштитени со метални решетки. Ѕидовите се 

нечисти и зафатени со влага, а подот е со стар излупен паркет. Во тоалетот има влага и 

вода, а wc-школката, тушот и мијалникот се во дотрајана состојба. 

НПМ нотира дека во моментот на посетата, во приемното одделение беа 

сместени 5-пет осуденички. Во оваа просторија осуденичките се задржуваат од 15 до 30 

дена, по што, во зависност од висината на казната, се распоредуваат во отвореното, 

полуотвореното или затвореното одделение. Осуденичките сместени во приемното 

одделение имаат право на дневна прошетка во период од 11-13 часот, а остатокот од 

времето го поминуваат заклучени. 

 

4.7.2. Отворено одделение во женско одделение 

Отвореното одделение на женскиот дел е составено од 4 простории, кои се 

опремени со кревети, постелнина, тв-приемник, ладилник, импровизирани ормарчиња, 

завеси, масички и столчиња. Освен креветите, столчињата и масичките, сите останати 

предмети во просториите се обезбедни од страна на самите осуденички. 

Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека природното и 

вештачкото осветлување во просториите е несоодветно, а присуството на влага по 
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ѕидовите, осуденичките со обиделе да ја покријат со шарени тапети. Како и во поголем 

дел од просториите, подот е од линолеум, а хигиената е на ниско ниво. 

Висината на измерената температура во сите четири простории на отвореното 

одделение е над предвидените стандарди за температура (18 – 25°C), а влажноста во 

три простории е со вредност повисока од границите на минимум предвидените 

стандарди за влага. 

Тимот на НПМ утврди дека и во ова одделение е присутна прекубројност во 

сместувачките капацитети. 

Имено, при извршениот увид во една од просториите во којашто беа сместени 6 

осуденички, беше измерена површина од 18м2, температура од 27 C и ниво на влажност 

од 63% R.H, што, исто така, упатува на фактот дека ниту еден од минимум поставените 

стандарди за сместување на осудени лица не е задоволен. 

Санитарниот јазол располага со еден мијалник, вц-школка и еден туш. Хигиената 

е на ниско ниво, а на ѕидовите се забележува огромно присуство на влага. 

 

4.7.3. Затворено и полуотворено одделение во женско одделение 

Сместувачкиот капацитет на затвореното/полуотворено одделение, содржи 14 

простории во кои се сместени вкупно 73 осуденички. Во склоп на одделението, исто така 

се наоѓаат магацин за чување на средства за хигиена, лекарска просторија (соба за 

медицинска терапија), 2-две самици и еден магацин и 2-два тоалети од кои едниот е 

нефункционален. 

При испитувањето на материјалните услови тимот на НПМ утврди прекубројност 

во дел од просториите. Имено, во дел од просториите со квадратура од околу 20-25м2 се 

сместени по 6-7, па и повеќе осуденички. За разлика од ова, во дел од останатите 

простории со иста површина, беше утврдено дека се сместени само по 2 до 3 

осуденички. 
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Ваквото постапување има дискриминаторска основа, поради што дел од 

осуденичките се изложуваат на неправеден и деградирачки однос во споредба со 

другите (привилигирани) осуденички. 

Во поголемиот дел од просториите каде беа измерени температурата и степенот 

на влажност, НПМ констатира дека измерените вредности ги надминуваат границите на 

минимум предвидените стандарди. 

Со оглед на тоа што осуденичките самите се грижат за хигиената во просторијата 

каде што се сместени, хигиената е на завидно ниво, со исклучок на неколку простории 

(изолација, соба бр.4), кои беа непроветрени и од кои се ширеше непријатна миризба. 

Во однос на опременоста на просториите, НПМ утврди дека освен железните 

кревети, душеците, масичките, столчињата и дел од шкафовите, останатите предмети и 

инвентар (тв-приемници, ладилници, ормарчиња, завеси, грејни тела, вентилатори и сл.) 

осуденичките ги обезбедуваат од сопствени средства.   

Приборот за јадење осуденичките сами го oбезбедуваат и го чуваат во 

просториите во кои се сместени. Ваквата пракса, на чување метални ножови, виљушки и 

стаклени чаши, според оцена на НПМ го зголемува ризикот од самоповредување или 

повреда на друго лице. 

Затоплувањето во целото женско одделение е обезбедено со парно греење, од 

што осуденичките се задоволни. 

Затвореното/полуотворено одделение располага со една бања и 2 заеднички 

тоалета, од кои едниот е целосно нефункционален .  

Тоалетот што го користат осуденичките е опремен со два санитарни јазла и една 

чешма со оштетен и корозиран мијалник. Хигиената во тоалетот е на ниско ниво и од 

истиот се шири неподнослива смрдеа. 

Бањата во ова одделение располага само со еден функционален туш и 6 чешми. 

Покрај нехигиената, евидентна е и појава на влага по ѕидовите. 

Непосредно до тоалетот, во рамките на женскиот оддел постои и просторија во 

која има 4-четири машини за перење, каде осуденичките ја перат својата облека и 

постелнина.   
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4.7.4. Самици 

Тимот на Националниот превентивен механизам, при извршениот премер во 

двете самици во затвореното одделение, констатира идентична површина од по 7м2, а 

температурата во моментот на посетата изнесуваше 27°С и влажност од 62% R.H. 

Од увидот во самиците е констатирано дека нема предмет со кој би можело 

лицето кое издржува казна самица да се повреди, а во однос на дневната светлина во 

самиците е констатирано дека има сосема доволен проток на дневна светлина. Подот е 

со плочки, во самицата има функционална чешма со мијалник и вц-школка, кои се 

исправни и чисти. 

Креветот во самицата е метален, без душек и перница, при што нашиот тим доби 

информација дека секое лице кое е на издржување казна - самица само си носи душек, 

перница и постелнина од својата соба.  

Во однос на издржување казна - самица, добивме информација од службените 

лица дека осуденичките најчесто во самиците се задржуваат до 5 дена, а во текот на 

зимскиот период, поради тоа што е ладно и условите во самицата не ги исполнуваат 

предвидените меѓународни стандарди во однос на температурата, осуденичките не се 

упатуваат во самица. 

 

4.8. Централна кујна 

Централната кујна во која се приготвува храната за сите осуденици во 

Установата, се наоѓа од задната страна на женското одделение и до неа се стигнува од 

надворешната страна. Централната кујна е всушност објект што се состои од ходник, 

пространа кујна, четири магацински простории за чување различни прехранбени 

намирници, административна соба и тоалет. 

Кујната е со површина од 105 м2 и е целосно поплочена. На ѕидовите  е евидентна 

влага, а таванската конструкција е видно оштетена. На денот на посетата во 

централната кујна беше измерена температура од 29°C, а влажноста 65% R.H.  
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Истовремено, за време на посетата Националниот превентивен механизам 

констатира дека хигиената во кујната е на исклучително ниско ниво, односно подот беше 

целиот извалкан со остатоци од готвена храна, а во просторијата се ширеше непријатна 

миризба. 

Вработените се пожалија на квалитетот на кујнскиот прибор, наведоа дека 

храната ја приготвуваат во застарени и оштетени казани за готвење, а садовите за 

транспорт на храна се скоро неупотребливи, поради што во неколку наврати од 

надлежните во установата побарале да се изврши замена, односно доопремување на 

кујнскиот инвентар,  но по повод барањето, не биле преземени соодветни мерки. 

Исто така, НПМ констатира дека кујната не е опремена со прибор за јадење 

(лажици, виљушки, чинии и др.), поради што осудените лица се принудени да користат 

свој прибор кој неретко е нестандарден за затворски услови (керамика,  метал и др.). 

Констатација: Препорака: 

 Исклучително ниско ниво на хигиена 
во кујната, стар и неупотреблив 
кујнски прибор и несоодветни 
садови за транспорт на храна 

 Редовно оддржување на хигиената 
во кујната и набавка на нов кујнски 
прибор и садови за транспорт на 
храната 

 

Во продолжение на кујната се наоѓа и магацински простор, распореден во три 

простории. Едната просторија е магацин со ладилници за длабоко замрзнување и 

комора за замрзнување, просторија каде се чуваат месото и месните продукти. 

Површината на оваа просторија е 25м2, беше измерена температура од 28°C и 

влажноста од 57% R.H. 

Вториот магацин е просторија од 30м2, кој го нарекуваат „помошен магацин“ каде 

се чуваат свежи намирници (зеленчук). На денот на посетата во оваа просторија беше 

измерена температура од 28°C и влажноста од 60% R.H. 

Третиот магацин е мала просторија од 6м2, во која се чуваат зрнести производи. 

На денот на посетата измерената температура во оваа просторија беше 28°C, а 

влажноста 57% R.H. 
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Во издвоениот магацински простор што се наоѓа на влезот на објектот, кој е со 

површина од 11м2, температура од 28°C и влажност од 56% R.H., се чуваат пакети со 

сува храна, конзерви и сл. 

Тоалетот што се наоѓа во централната кујна има мијалник, вц-школка и туш, под 

со плочки и чисти ѕидови. Тоалетот е во уредна и прилично добра хигиенска состојба, а 

истиот го користат осуденичките кои се работно ангажирани во кујната. 

 

4.9. Аптека и делење терапија 
Од извршениот увид во аптеката на КПУ-КПД „Идризово“, тимот на Националниот 

превентивен механизам утврди дека снабденоста со лекови е на завидно ниво и ги 

содржи сите неопходни лекови за срцеви, белодробни, гастроинтестинални, кожни и 

очни заболувања, а има лекови и за психијатриско невролошки заболувања.  

Националниот превентивен механизам утврди дека сите лекови се со важечки рок 

на траење и се чуваат во сува и темна просторија.  

Согласно одредбите од Упатството за пристап до лекар на осудени лица во 

установата, дистрибуција на медикаменти и лекарски преглед вон установата, 

предвидено е ,,дистрибуцијата на терапијата да се врши од страна на медицински 

лица во присуство на припадник на Секторот за обезбедување, или во одредени 

случаи дневната терапија би можела да биде доставена и од страна на припадник на 

Секторот за обезбедување, доколку е претходно подготвена од страна на 

здравствениот персонал во посебни ќеси со име, презиме и матичен број на 

осуденото лице.16 

Лековите за зависност (пр. метадон) се делат на дневна основа од страна на 

медицинскиот персонал, исто како и инфузионата и патантералната терапија коишто се 

даваат исклучиво во стационарот.  

По однос на начинот на делење на останата терапијата (што се прима подолг 

временски период), тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека истата 

                                                           
16Членови 6 и 7 од Упатството за пристап до лекар на осудени лица во установата, дистрибуција на медикаменти и 
лекарски преглед вон установата 
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ја препишува лекарот, ја подготвува медицинската сестрa, додека делењето му е 

препуштено на едно од осудените лица. 

НПМ доби информации за постоење на одредени малверзации при делењето на 

медикаментозната терапија дека, често лекарствата ненавремено се доставуваат до 

осудените лица, а има и случаи кога им биле побарани пари за да им биде извршена 

достава. 

Констатација: Препорака: 

 Делењето на медикаментозната 
терапија од страна на осудено лице 
без дополнителен надзор, претста-
вува ризик за можни манипулации со 
лековите и појава на коруптивни 
активности 

 Медикаментозната терапија да се 
дели од медицински лица, а во 
исклучителни ситуации од 
припадници на Секторот за 
обезбедување. 
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5. ДЕТЕКТИРАНИ НЕГАТИВНИ СОСТОЈБИ ВО КПУ-КПД „ИДРИЗОВО“ 

 

Националниот превентивен механизам како сериозно загрижувачки појави 
кои ги утврди за време на посетата и на кои посвети особено внимание, ги 
истакнува проблемите со прекубројноста, насилството, корупцијата и 
злоупотребата, односно трговијата со дрога и други психотропни супстанции во 
Установата. 

(*За испитување на состојбите, третманот и грижата што ги добиваат 

осудените лица корисници на психотропни супстанции, Нациналниот превентивен 

механизам изготви посебна анализа, којашто е составен дел на овој Посебен 

извештај) 

 

5.1. Прекубројност  

 Капацитетот на КПУ-КПД „Идризово“ е за вкупно 1094 осудени лица, а актуелниот 

број од 1956 осудени лица непосредно упатува дека прекубројноста е еден од 

најсериозните проблеми со коишто се соочува оваа Установа. 

 Директна последица на ваквата алармантна состојба, е воспоставената пракса 

осудените лица да се сместуваат во простории со голем капацитет, во крајно нездрави 

услови и во многу мал простор. 

 Националниот превентивен механизам констатира дека сместувањето на 

осудените лица во простории со голем капацитет. Има голем број негативности, што се 

одразуваат директно врз третманот и безбедноста на осудените лица во Установата. 

 Во оваа смисла се и ставовите на Европскиот комитет за спречување на тортура 

(КСТ) коишто упатуваат на тоа дека спалните со голем капацитет неизбежно 

подразбираат недостиг на приватност на затворениците за време на издржување на 

казната затвор. Покрај тоа, висок е и ризикот од закани и насилство.  
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Ваквиот начин на сместување многу лесно поттикнува развој на престапнички 

субкултури на „бранители“ или заштитници на останатите условно речено „послаби“ 

осудени лица и одржување и кохезија на криминалните организации во Установата.  

Исто така, прекубројноста во просториите ја отежнува и соодветната контрола од 

страна на персоналот, односно контролата е скоро невозможна во случај на поголеми 

нереди во затворот. Имено, за време на поголеми инциденти предизвикани од страна на 

осудениците, се зголемува потребата од надворешни интервенции, кои многу често и 

неизбежно се проследени со значителна употреба на сила. 

Воедно, ваквиот начин на сместување, оневозможува соодветно распоредување 

на затворениците, врз основа на проценка на ризикот и потребите на секој случај 

одвоено. Сите овие проблеми се влошуваат кога бројот на затвореници е над секое 

разумно ниво на пополнетост, како што е случај во оваа казнено поправна установа.  

Освен тоа, оваа ситуација доведува до голема оптовареност на заедничките 

простории како санитарните јазли, а недоволната вентилација за толкав број на лица 

непосредно води кон создавање на нехумани услови во коишто осудените лица ја 

издржуваат казната затвор.17 

Констатација: Препорака: 

 Сместување на голем број на 
осудени лица во простории со голем 
капацитет, збиени и во крајно 
нездрави услови. 

 Да запре сместувањето на осудени 
лица во простории со голем 
капацитет, а овие простории да се 
приспособат за сместување на 
помал број лица (максимум до 5 
осудени лица во една просторија), со 
тоа што ќе се запазат законски 
предвидените стандарди за 
минимум површина од 9m3 по лице. 

 

 Во просториите во коишто беше затекната голема прекубројност, тимот на 

Националниот превентивен механизам констатира дека се сместени и лица коишто се 

                                                           
17Констатации изнесени во 11.Општ извештај (CPT/Inf(20017) 16) содржан во македонската верзија на „Стандардите 
на КСТ – Најважни делови од Општите извештаи на КСТ“,  CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev.2013 
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на издржување долгогодишни затворски казни (15 години) и коишто, како што самите 

наведуваат, „немаат повеќе што да изгубат“.  

Депривациите кај овие лица се особено изразени поради малиот простор и 

пренатрупаноста, поради кои отсуствува приватност, како и поради несоодветните 

материјални и хигиенски услови. Самите истакнаа дека се обидуваат да се воздржат во 

своето однесување, само за да не ги повредат или да не им наштетат на останатите 

осудени лица со коишто се сместени, но дека неподносливите услови полека 

доведуваат до степен кога нема да можат повеќе да се контролираат.  

 Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам утврди дека 

сместувањето на овие осудени лица во несоодветни услови, во мал простор заедно со 

голем број на други осудени лица, без можност за голем избор околу начинот на којшто 

го минуваат времето и без соодветна психо-социјална поддршка, е спротивно и на 

изнесените ставови на КСТ во однос на осудениците коишто се на издржување 

долгогодишни затворски казни и коишто предвидуваат дека „на истите треба да им се 

овозможи пристап до разновидни наменски активности од најразлична природа, да 

имаат одреден степен на избор околу начинот на којшто го поминуваат времето и 

дека од особена важност е обезбедувањето на индивидуализирани планови и 

соодветна психо-социјална поддршка за овие лица“.18 

Констатација: Препорака: 

 Сместување на осудени лица со 
високи затворски казни заедно со 
голем број на други осудени лица со 
многу помали казни, во мал простор  
и во крајно нездрави услови, без 
соодветна психо-социјална поддр-
шка 

 Осудениците со високи затворски 
казни (над 10 години) да не се 
сместуваат со голем број на други 
осудени лица (особено со оние со 
ниски затворски казни), во 
простории со несоодветни услови и 
да им се обезбеди соодветна 
психосоцијалана поддршка. 

 

 

                                                           
18Ibid 
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5.2. Насилство меѓу затворениците 

Законот за извршување на санкциите предвидува дека „при извршувањето на 

казната затвор мора да се заштити психофизичкиот и моралниот интегритет на 

осуденото лице и да се почитува човековата личност и достоинство, се забранува 

секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување“, а изречно 

е предвидено и дека „мора да се обезбедува правото на лична сигурност на 
осуденото лице и самопочитувањето на неговата личност“.19 

 Сигурноста и безбедноста на затворениците, коишто мора да бидат 

гарантирани во секое време, претставува основен принцип предвиден и во 

Стандардните минимални правила за постапување со затвореници (познати како 

Мандела правила)20.  

Сепак, насилните инциденти меѓу затворениците се вообичаена појава во сите 

затворски системи и содржат широк опфат на појави, од суптилни форми на 

вознемирување до нескриени закани и сериозни физички напади, кое нешто не 

претставува исклучок ниту во КПУ – КПД „Идризово“. 

 Имено, од разговорите со осудените лица за време на посетата, тимот на 

Националниот превентивен механизам констатира дека, главно насилните инциденти 

меѓу затворениците се позачестени во деловите на установата каде што постои огромна 

прекубројност на лица. 

Констатација: Препорака: 

 Во голем број случаи 
прекубројноста се јавува како 
дирекна причина за насилни 
инциденти меѓу оседените лица 

 Бројот на осудени лица сместени 
во една просторија да биде во 
согласност со минимум 
востановените стандарди за 
површина по лице (4м2 по лице) и 
согласно одредбите од Законот за 
извршување на санкции (најмногу 5 

                                                           
19 Чл. 38 од Законот за извршување на санкциите 
20 А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 1: 
“The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.“ 
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лица во една просторија). 

 

 Во оваа смисла, затворениците истакнуваат дека прекубројноста во просториите, 

во корелација со неорганизираноста на слободното време, често се јавува како причина 

за појава на тензична атмосфера, која многу често поради одредени банални причини 

знае да ескалира во насилни инциденти, односно меѓусебни вербални расправии и 

физички пресметки. 

 Од разговорите со осудениците и со службените лице НПМ доби информации 

дека во повеќе одделенија во кои се сместени над 50 лица, само еден службеник од 

Секторот за обезбедување  е надлежен за одржување на редот и дисциплината во 

целото одделение.   

Констатација: Препорака: 

 Малиот број на службени лица од 
Секторот за обезбедување коишто 
се задолжени за одржување на редот 
во затворските простории, 
директно влијае поголемиот број од 
инцидентите да бидат официјално 
нерегистрирани и да останат, како 
што кажуваат затворениците, „да 
си ги решат самите меѓу себе, без 
да пријавуваат“ 

 Да се зголеми бројот на службени 
лица во Секторот за обезбедување 
и да се засили надзорот во сите 
одделенија на КПУ-КПД, со што ќе се 
намали бројот на насилни 
инциденти меѓу осудениците. 

 

 Една од причините коишто влијаат да се зголеми бројот и да ескалираат 

насилните инциденти меѓу осудените лица, а дел од нив да останат нерегистрирани, е и 

фактот што ниту едно од одделенијата на КПУ –КПД „Идризово“ не е опремено со 

средства за комуникација со затворскиот персонал, во случај на итност.  
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Констатација: Препорака: 

 Во просториите на осудените лица 
нема инсталирано посебен систем 
за повикување на службените лица 
од Секторот за обезбедување во 
случај на итност (пр. Насилни 
инциденти меѓу осудениците). 

 Во просториите на осудените лица 
да се инсталира систем за 
повикување на службените лица во 
случаи на итност заради 
превенирање и спречување на 
ескалација на насилни инциденти. 

 

 Тимот на Националниот превентивен механизам, од разговорите со дел од 

осудените лица утврди дека одредени затвореници, само поради природата на делото 

за коешто ја издржуваат казната затвор (кривични дела против половата слобода и 

морал) се предмет на навреди, вербални закани, малтретирање, омаловажување, па 

дури и на физички напади од други затвореници. На ваквиот деградирачки однос се 

пожалија и осудениците кои се зависници од разни психотропни супстанции. Фактот што 

пријавувањето на овие инциденти кај надлежните не вродило со промена на ситуацијата 

кон нивна поголема сигурност, туку напротив, влијаело да станат мета на почести 

напади, а влијае и врз нивното чувство на страв за својата безбедност. 

 Овие лица го истакнаа деградирачкиот однос на дел од службените лица од 

Секторот за обезбедување спрема нив, и во оваа смисла наведоа дека имало случаи 

каде што кога ќе пријават одреден настан во кој се оштетени, службените лица наместо 

да преземат одредени дејствија во нивна заштита им велеле „малку ти е и тоа.“ 

Констатација: Препорака: 

 Лицата осудени за сексуална 
злоупотреба и затворениците 
корисници на психотропни 
супстанции се изложени на зголемен 
ризик и на постојано психичко и 
физичко  насилство од другите 
осуденици 

 Службените лица од Секторот за 
обезбедување да вршат зголемен 
надзор и да преземат конкретни 
мерки за заштита на безбедноста и 
сигурноста на оваа категорија  
осудени лица. 

 

Тимот на Националниот превентивен механизам како особено загрижувачка ја 

истакнува констатираната појава на т.н. неформална осуденичка хиерархија на 
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надредени и подредени, во која подредените од страв за својата сигурност се 

приморани да се однесуваат според барањата на надредените, да извршуваат одредени 

задачи, да трпат, да премолчат нешто и слично. 

 

  

 

 

5.3. Односот  на службените лица спрема осудените лица 

Одредбите од Законот за извршување на санкции 21  коишто го уредуваат 

прашањето за односот на службените лица спрема осудените лица, предвидуваат 

целосно почитување на човековата личност и достоинство, зачувување на нивното 

телесно и душевно здравје, како и тоа дека службените лица во извршувањето на 

своите работни обврски, остварувањето на третманот и воопшто во контактите 

и комуникацијата со осудените лица треба да се однесуваат со должно внимание кон 

нивната личност, спокоен пристап, толеранција, без злоба и лоша намера, независно 

од положбата, полот, расата, националноста, вероисповедта и политичките 

уверувања на осудените лица. 

 Поголемиот дел од лицата сместени во КПУ-КПД „Идризово“ со коишто беа 

извршени разговори, истакнаа дека односот на службените лица од Секторот за 

обезбедување е генерално коректен и на задоволително ниво.  

Сепак, поплаки за некоректно и понижувачко однесување и постапување беа 

истакнати од дел од осудениците коишто наведоа дека е честа праксата да бидат 

навредувани од службените лица, поради нивната етничка припадност (припадници на 

ромската заедница). Причините за ваквите навреди, меѓу другото, осудените лица 

сметаат дека се должат на фактот што поголемиот дел од овие лица се социјални 

случаи, без образование, дел од нив се корисници на метадонска терапија, а исто така 

има и осуденици коишто никој од надвор не ги посетува. 

                                                           
21 Чл. 6 и чл. 163 од Законот за извршување на санкциите 

Грижата и мерките што стражарскиот персонал ги преземаат не се 
доволни, и не обезбедуваат сигурност и безбедност на осудените лица. 
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Честа мета на навреди и понижувачки однос од страна на службените лица од 

Секторот за обезбедување биле и дел од осудените лица сместени во Амбулантното и 

Училишното одделение, а причината за тоа сметаат дека е фактот што во овие 

одделенија поголемиот број лица се корисници на метадонска терапија. Истовремено и  

дел од лицата осудени за сексуални злоупотреби наведоа дека биле предмет на 

навреди, најчесто поврзани со природата на делото за коешто се осудени. 

Покрај навредливото однесување, дел од осудениците со коишто беше 

разговарано посочија дека е вообичано кога ќе дојде до меѓусебна тепачка (осуденик со 

осуденик), службените лица од Секторот за обезбедување откако ќе ги раздвојат да им 

„удрат по 2-3 воспитни шамари“ или „по неколку боксови во слабината“. 

Некои од осудениците се пожалија дека во минатото биле удирани од службените 

лица од Секторот за обезбедување со тупаници, клоци и гумени палки по сите делови од 

телото и напоменаа дека се уште има случаи каде што други осуденици се физички 

малтретирани.  

Истовремено, дел од осудените лица сместени во приемното одделение, како и 

дел од лицата сместени во некои од самиците, се пожалија дека во неколку случаи при 

обид да побараат помош од лекар, биле удирани од службените лица од Секторот за 

обезбедување од причина што тропале по вратите, и покрај фактот што тоа бил 

единствен начин да ги известат за итната и неопходна потреба од лекарска помош.  

Дел од лицата со коишто беше разговарано, а кои истакнаа дека не биле директни 

жртви на физичко насилство, наведоа дека биле сведоци на случаи во кои службени 

лица од Секторот за обезбедување физички малтретирале други осуденици.  

Констатација: Препорака: 

 Дел од службените лица во КПУ-КПД 
Идризово се однесуваат 
понижувачки, дискриминирачки и 
деградирачки спрема осудените 
лица, а особено загрижуваат 
наводите за физичко 
малтрертирање на затворениците 

 Управата на КПУ-КПД „Идризово“ да 
преземат конкретни мерки  за 
спречување на појавите на 
понижувачко, нечовечко и нехумано 
постапување спрема осудените 
лица и да пристапи кон испитување 
на наводите за психичко и физичко 
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од страна на затворскиот персонал насилство, како и санкционирање на 
сите утврдени случаи на ваквиот 
третман. 

 

За време на посетата тимот на Националниот превентивен механизам по 

претходно добиени сознанија за случен инцидент во којшто бил повреден еден од 

затворските чувари во Установата, изврши разговор со осуденото лице осомничено за 

нанесените повреди на службеното лице, коешто беше сместено во самица. 

 За време на разговорот со осуденото лице коешто беше повикано во 

амбулантата, беа забележани видливи повреди на главата и телото, поради што истиот 

беше прегледан од страна на надворешниот соработаник асс. д-р Горан Павловски, 

форензичар од Институтот за судска медицина, којшто на лице место констатира 

поголем број на крвни подливи во предел на левата страна од лицето (окото, образот и 

увото), левото рамо и на целата површина на грбот.  

Овие повреди се нанесени со директно дејство на тапо-тврда сила во пределот на 

наведените регии, а со оглед на изгледот, димензиите и пребоеноста на крвните 

подливи, според надворешниот соработник, истите се нанесени со издолжено овално 

средство (палка), како и со делови од тело (можно е удар со бокс и со нога, односно 

чевел). 

 Осуденото лице истакна дека повредите му се нанесени од страна на повеќе 

службени лица од Секторот за обезбедување, а поради постоење на основи на 

сомнение за прекумерна употреба на сила, како и заради детално испитување на целата 

фактичката состојба, Националниот превентивен механанизам изготви посебна 

службена белешка адресирана и до одделението за заштита при Народниот 

правобранител, каде што е формиран посебен предмет, и до Основното јавно 

обвинителство – Скопје е поднесено барања за утврдување на кривична одговорност 

против службените лица од Секторот за обезбедување.  
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5.4. Корупција 

Поткомитетот за превенција од тортура (SPT) покренувајќи го прашањето за 

проблемот со корупцијата во затворскиот систем, во еден од своите извештаи од 

извршена посета22 јасно истакнува дека „корупцијата игра фундаментална улога во 

појавата и присутноста на тортурата, односно лошото постапување“ и дека“ се 

проткајува низ целукупниот затворски систем, вклучувајќи ги сите актери – 

затворските службеници, затворениците и надворешните лица“. 

На корупцијата и нејзината директна поврзаност со тортурата и другото 

лошо постапување со затворениците како проблем од суштинско значење, 

Поткомитетот за превенција од тортура му посветува посебно внимание во 

Седмиот годишен извештај каде што се истакнува и потребата од „преземање на 

сериозни чекори во насока на превенција од корупција како средство за подобра 

заштита на затворениците од акти на тортура и друго лошо постапување“.23 

 Од разговорите со вработените лица во Установата, како и од непосредниот увид 

во Списокот за спроведени дисциплински постапки за вработени лица во КПУ 

„Идризово“ (на годишно ниво – за 2015 и 2016 година), Националниот превентивен 

механизам дојде до сознание дека во текот на 2015 и 2016 година се спроведени 
дисциплински постапки против дваесет лица вработени во Установата.  

Најчести причини за поведените дисциплински постапки се: неспроведен 
претрес на осудено лице, прекумерна употреба на сила, скриени пакетчиња 
марихуана, скриени мобилни телефони и сл., а најчесто дисциплинските постапки 
завршуваат со неколку месечна парична казна, но и со губење на работниот однос 
(во седум случаи на претходно спроведена дисциплинска постапка). 

Поведувањето на дисциплински постапки против вработени лица во КПУ-КПД 

„Идризово“, упатува на фактот дека Управата на установата прави напори и преземала 

                                                           
22 Извештај на Поткомитетот за превенција од тортура CAT/OP/HND/1 од 10.02.2010 година за извршената посета на 
Хондурас во периодот од 13 до 22 септември 2010 година. 
23 Седми годишен извештај на Поткомитетот за превенција од тортура CAT/C/52/2 од 20 март 2014 година 
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одредени мерки за сузбивање на оваа појава, но и покрај тоа,  овие мерки се недоволни, 

а корупцијата е широко распространета. 

 Тимот на Националниот превентивен механизам за време на посетата на оваа 

казнено-поправна установа посвети особено внимание и на проблемот со корупцијата, 

којашто како општествен феномен е широко распространета, а нејзиното присуство во 

затворскиот систем е идентификувано како причина и директен ризик фактор за лошо 

постапување со затворениците, односно како еден од индикаторите за можно постоење 

на тортура и друго сурово, нечовечко, понижувачко постапување или казнување.  

 

 

 

 

Корупцијата во рамки на КПУ-КПД „Идризово“, покрај Националниот превентивен 

механизам, препознаена е и од страна на Европскиот комитет за спречување на тортура 

(КСТ), кој во своите извештаи од непосредно извршените посети го има идентификувано 

овој проблем преку нотирање на одредени коруптивни активности застапени во оваа 

установа. 

 За време на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам изврши 

индивидуални и групни разговори со повеќе од 100 осуденици, а самиот факт што скоро 

сите осудени лица беа единствени во ставот дека корупцијата е во голема мера 

застапена во оваа устанува, говори за размерот на оваа појава.  

Од разговорите со осудените лица, Националниот превентивен механизам утврди 

дека дел од затворскиот персонал е директно инволвиран во набавката и внесувањето 

на недозволени предмети во установата, коишто потоа се дистрибуираат до 

осудениците и се предмет на нелегален пазар. 

 

 

Корупцијата е широко распространета и функционира како добро 
организиран систем во кој се инволвирани сите актери, вклучувајќи голем 
дел од затворските службеници, затворениците и надворешните лица.  
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Констатација: Препорака: 

 Инволвираноста на затворскиот 
персонал во коруптивните 
активности е најмногу изразен 
преку учеството во трговијата со 
мобилни телефони, дрога и други 
недозволени добра 

 Да се вршат детални проверки на 
сите лица коишто стапуваат во 
непосреден контакт со осудените 
лица, а особено да се зајакнат 
проверките на службените лица. 

 

Со оглед дека затворениците беа единствени во наводите по однос на цените на 

недозволените услуги, било да се обезбедуваат директно преку затворскиот персонал 

или пак, од страна на други осуденици (во посредство со вработени во установата24), 

тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во оваа установа 

постои еден вид т.н. неформален ценовник на услуги што им се „достапни во 
секое време“ на осудениците.25 

 Дополнително, во прилог на ова говори и фактот што сите осуденици истакнаа 

дека знаат каде да се обратат во случај да имаат потреба од одредена услуга, како и тоа 

што најголемиот дел од нив користеле или се уште користат ваков вид на услуги.  

 

 

 

 

Цената за набавка на мобилен телефон во КПУ-КПД „Идирзово“ се движи од 
100 евра за обичен мобилен телефон, па се до 200, односно 500 евра за мобилен 
телефон со „touch screen“ и интернет, во зависност од моделот на телефонот. 

                                                           
24Голем број од осудениците истакнаа дека осудениците коишто обезбедуваат услуги тоа најчесто го прават со 
помош или пак со знаење на затворскиот персонал. 
25За време на разговорите најголемиот број од затворениците истакнаа дека услугите како што се набавка на 
мобилен телефон, дрога, преместување во поубаво крило и простории и сл. им се достапни во секое време на оние 
што се способни да плататза тоа.  

Во КПУ-КПД „Идризово“ е широкораспространето уверувањето меѓу 
затворениците дека „СЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ (со пари) И ДЕКА СЕ СИ ИМА 
СВОЈА ЦЕНА“. 
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Во однос на мобилните телефони, чиешто неовластено поседување и користење 

согласно Куќниот ред претставува полесна дисциплинска повреда 26 , затворениците 

истакнаа дека во голем број случаи, кога за време на извршените претреси им биле 

пронајдени мобилни телефони им било понудено да платат одредена сума (којашто 

најчесто се движи од 1000 до 2000 денари) за да не им бидат одземени и истото да 
не биде евидентирано.  

 Тимот на Националниот превентивен механизам доби информации дека 

сместувањето во определени крила и простории каде што материјалните услови се 

подобри, нема пренатрупаност и односите меѓу затворениците се порелаксирани, исто 

така има своја цена.27 Во оваа смисла, за време на разговорите од некои од осудените 

лица беше истакнато дека им биле побарани суми и од по 400 евра за што побрзо да 
бидат прераспоредени од приемното одделение во крило и простории со 
подобри услови. 

 Тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека по 

распределувањето од приемното одделение, осудените лица се сместуваат во соби, 

односно простории каде што има прекубројност, поради што се принудени да платат 
по 500,  односно 1000 денари за кревет или душек каде би можеле да спијат. 

 Еден дел од осудените лица, исто така, истакнаа дека се приморани да платат 

износи од 50 до 200 денари за перење на алиштата и постелнината. 

Со оглед на ограничените можности за работна ангажираност на осудените лица 

во установата од една страна, а од друга страна големиот број на лица кои се работно 

способни и имаат желба да бидат работно ангажирани, осудените лица истакнаа дека 

предмет на нелегален „пазар“ е и ангажирањето на осудените лица во разни 
работни активности во рамки на установата, особено ако се има предвид дека 

                                                           
26Согласно чл. 49 од Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во казнено поправа установа, 
поседувањето и користењето на мобилни телефони претставува полесна дисциплинска повреда. 
27Дел од осудениците сместени во крила и простории каде што има подобри материјални услови и нема толку 
голема пренатрупаност, истакнаа дека биле распоредени таму без да има потреба нешто да плаќаат или пак некого 
да потплаќаат. 
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работно ангажираните лица имаат одредени поволности при користењето на правото на 

годишен одмор. 

Покрај ова, дел од осудените лица истакнаа дека повисоки цени (500 – 2000 
евра) имаат „услугите коишто се однесуваат (на посредување) за добивање на 
погодности“, што се состојат од почести контакти со надворешниот свет - посети 

надвор од просториите на установата, слободен излез од установата до 7 часа, отсуство 

15 дена во текот на годината, целосно или делумно користење на одморот надвор од 

установата. 

Осудените лица по однос на воспоставениот начин на комуникација со 

службените лица, во оваа насока истакнаа дека се одвива на начин што ако некој од 

вработените им рече „300 пати ти кажав“ или „500 пати ти кажав“... значи дека 
центата што треба да ја платат за конкретната услуга изнесува 300, односно 
500 евра. 

Тимот на Националниот превентивен механизам, од разговорите со осудените 

лица, доби информации и за инволвираност на затворскиот персонал во 
коруптивни активности поврзани со нелегалната трговија со дрога 
(набавување и посредување при набавување). Во оваа смисла се и наводите за 

лесно достапноста и широкораспространетоста на дрогите во установите по „поволни 

цени“28. Имено,  

 „Еден џоинт“ (цигара со марихуана) чини 150-300 денари 

 „Едно топче за 2-ка“ (топче марихуана завиткано во ќесе за 2 цигари со 

марихуана) чини  350-500 денари 

 „25 грама марихуана“ чини 7-8.000 денари 

 5 грама хероин чини 5-7.000 денари 

Предмет на трговија во Установата е бупренорфинот, којшто се продава по 300-

400 денари за 8 мг., како и метадонот којшто е многу поефтин. 

                                                           
28Голем број од осудените лица истакнаа дека пристапот до дроги во Установата е  многу полесен од надвор (мислат 
на надвор од Установата) и дека со оглед на нејзината лесна достапност и широкараспространетост цената на истите 
е многу поволна, односно иста, па дури и поевтина од надвор. 
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Поставеноста на затворскиот систем ги обесхрабрува оние коишто имаат намера 

да пријават одредени коруптивни активности, имајќи предвид дека дел од осудените 

лица со коишто беа извршени разговори истакнаа дека „кога започнале да ја 
извршуваат казната затвор, морале да се навикнат на ваквиот систем и да го 
прифатат таков каков што е бидејќи не само што не веруваат дека со 
пријавувањето на индивидуални коруптивни случаи ќе може нешто да се  смени, 
туку сметаат дека токму пријавувањето може да има понатамошни негативни 
реперкусии кон нивниот третман за време на издржувањето на остатокот од 
нивната казна“. 

Констатација: Препорака: 

 Осудените лица се обесхрабрени да 
пријават коруптивни активност, 
поради стравот дека тоа ќе има 
негативни последици кон нивниот 
понатамошен третман 

 Управата за извршување на санкции 
и управата на КПУ-КПД „Идризово“ 
да преземат конкретни мерки со кои 
ќе го поттикнат пријавување на 
акти на корупција и да предвидат и 
преземат дејства за заштита на 
лицата кои пријавиле вакви 
активности. 
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6. СТЕПЕН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

 Согласно Законот за извршување на санкции, процесот на ресоцијализација на 

осудените лица претставува основна функција на казнено-поправната и воспитно-

поправната установа. Поради тоа, а и заради постигнување на целта на извршувањето 

на казната затвор, кај осудените лица потребно е да се развива чувство на одговорност 

и да се поттикнуваат да го прифатат и активно да учествуваат во третманот за време на 

извршувањето на казната, мотивирани и насочени кон превоспитување и развивање на 

позитивни карактерни особини и способности.29 

 Ефикасното спроведување на процесот на ресоцијализација во казнено-

поправните установи, каде покрај воспитувачите се предвидува и активно учество на 

службените лица од Секторот за обезбедување30, придонесува за воспоставување на 

позитивни и релаксирани меѓусебни односи на осудениците со службените лица, како и 

меѓу самите осуденици, што пак, директно влијае врз намалување на ризикот од мачење 

и друг вид на сурово, понижувачко и нечовечко постапување или казнување.  

 Во оваа смисла, Народниот правобранител - Национален превентивен механизам, 

како дел од тимот ангажираше и социјален работник, којшто имаше за цел да го испита 

степенот и начинот на остварување и спроведување на процесот на ресоцијализација, 

поради што беа извршени разговори со службени лица од Секторот за ресоцијализација, 

со осудени лица, а беше извршен увид и во стручните досиеја на дел од осудените лица. 

 Процесот на ресоцијализација како дел од третманот на осуденото лице што 

произлегува од индивидуализацијата на извршувањето на казната затвор, се заснова на 

резултатите од интердисциплинарно организирано испитување на личноста на 

осуденото лице во приемното одделение на установата, по пат на анализа и синтеза на 

криминолошко-пенолошки, социолошки, психолошки, медицински, педагошки и други 

слични испитувања на личноста и на податоците за должината на изречената казна, 

видот и тежината на кривичното дело. 

                                                           
29Чл.37 од Законот за извршување на санкции 
30 согласно Упатството за учество на секторот за обезбедување во процесот на ресоцијализацијаБрој 07-
1289/1 од  23.12.2011 година 
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 Тимот на Националниот превентивен механизам, од извршениот разговор со 

службените лица од Секторот за ресоцијализација и од увидот во документацијата 

констатираше дека, на осудените лица во рок од 30 дена од сместувањето во приемното 

одделение им се прави опсервација од страна на социјален работник, психолог и 

криминолог, по што се изготвува социјална анамнеза, криминолошка анамнеза и 

мислење од психолог и се прави класификација на осудените лица врз основа на 

инструмент за проценка на ризик од рецидивизам. Се подготвува и предлог  програма за 

индивидуален третман на осуденото лице, којашто се доставува до одговорниот 

воспитувач за конкретното осудено лице, кој би требало да води сметка за 

спроведувањето на програмата и да дава информации за успешноста на истата. 

 Во оваа казнено - поправна установа воопшто не се спроведува индивидуална 

психотерапија, не се спроведува групна работа, групно мотивациско советување, групно 

советување и групна психотерапија, не се спроведува медицинско-психолошки третман 

на осудените лица, ниту пак, се спроведува морално-етичко воспитување на осудените 

лица, како дел од третманските мерки предвидени за спроведување на програмите за 

индивидуален третман.  

Покрај фактот што во голема мера не се спроведуваат општите третмански мерки 

преку редовни програми31, тимот на Националниот превентивен механизам констатира и 

дека нема посебен третман, односно не се спроведуваат специфични третмански мерки 

за одредени категории на осудени лица, како на пример за осудените лица кои 

злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, за осудените лица кои 

злоупотребуваат алкохол, за осудените лица сторители на сексуални деликти, на 

насилни осудени лица, на помлади полнолетни лица, на осудени лица жени и на 

осудени лица на доживотен затвор. 

Во прилог на запоставеноста на остварување на процесот на ресоцијализација во 

КПУ-КПД „Идризово“, говори и фактот што голем дел од осудените лица, со коишто 

беше разговорано, истакнаа дека воопшто немаат остварено контакт со воспитувач, а 
                                                           
31Согласно чл.15 од Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените лица Општи 
третмански мерки се: - работа на осудени лица; - образование на осудени лица; - образование на осудени лица по 
занимање; - морално-етичко воспитување и осуденичко самоорганизирање и - слободни активности, спорт и 
рекреација на осудени лица. 
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еден дел од нив воопшто не ни знаеа дека имаат воспитувач, којшто е задолжен за 

спроведување на индивидуализирана програма.32 

Констатација: Препорака: 

 Во КПУ-КПД „Идризово“евидентна е 
целосна нефункционалност на 
процесот на ресоцијализација, во 
делот на спроведување на 
програмите за индивидуален 
третман од страна на одговорните 
воспитувачи 

 Службените лица од Секторот за 
ресоцијализација да преземат 
активности за спроведување на 
програмите за индивидуален 
третман на осудени лица, како и да 
преземаат мерки за спроведување 
на специфични третмански мерки за 
осудените лица кои 
злоупотребуваат дроги и други 
психотропни супстанции, за 
осудените лица кои 
злоупотребуваат алкохол, за 
осудените лица сторители на 
сексуални деликти, на насилни 
осудени лица, на помлади 
полнолетни лица, на осудени лица- 
жени и на осудени лица на 
доживотен затвор. 

 

Упатството за определување на видовите и начините на третман на осудените 

лица предвидува дека:  

 „Бројот на осудени лица, во третманска група со која работи едно службено 

лице од Секторот за ресоцијализација, се определува зависно од класификацијата по 

одделенија и тоа: во отворено и полуотворено одделение најмногу до 30 осудени 

лица, а во затворено одделение најмногу до 15 осудени лица.“ 

Една од причините за нефункционалноста на остварувањето на процесот на 

ресоцијализација во КПУ-КПД „Идризово“ претставува и малиот број на вработени во 

овој Сектор, особено во услови на огромна пренатрупаност на осудени лица во 

установата.  

 

                                                           
32Спротивно на ова, од службените лица од Секторот за ресоцијализација беше истакнато дека воспитувачите секој 
ден во 10 часот одат во своите крила и вршат разговори со осудените лица. 
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Констатација: Препорака: 

 Мал и недоволен е бројот од околу 
триесетина воспитувачи задолжени 
за спроведување на индивидуални 
програми за над илјада и 
деветстотини осудени лица, како и 
за спроведување на третманските 
активности, на начин како што е 
предвидено во Упатството за 
определување на видовите и 
начините на третман на осудените 
лица 

 Неодложно да се зголеми бројот на 
вработени лица во Секторот за 
ресоцијализација заради создавање 
неопходни услови за спроведување 
на третманските активности 
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7. ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
  
7.1. Здравствена заштита 

 Здравствената заштита на лицата лишени од слобода е прашање коешто е од 

исклучително значење, со оглед дека „неадекватното ниво на здравствена заштита 

може многу бргу да доведе до ситуации што потпаѓаат под поимот нечовечко или 

понижувачко постапување“, како и поради фактот што „здравствената грижа во 

определена установа може да одигра значајна улога во борбата против лошиот 

третман врз лицата лишени од слобода“.33 

 Националниот превентивен механизам за време на посетата на оваа установа, во 

делот на испитување на степенот на остварување на правото на здравствена заштита 

ангажираше и надворешни соработници – форензичар, психијатар и медицинска сестра, 

коишто извршија увид во амбулантата и медицинските досиеја, а разговараа и со 

медицинскиот персонал и осудените лица. 

Согласно Законот за здравственото осигурување предвидено е задолжително 

осигурување на лицата кои се на издржување казна затвор, но и покрај ваквите одредби, 

тимот на Националниот превентивен механизам утврди дека ниту едно од осудените 

лица не е осигурано како лице кое е на издржување казна затвор.34 

Истовремено, со измените и дополнувањата на Законот за извршување на 

санкциите од 06.12.2013 година, предвидено е здравствените услуги во казнено- 

поправните установи да ги извршуваат здравствените работници вработени во јавните 

здравствени установи што вршат примарна здравствена заштита во мрежата на 

здравствени установи, на чие подрачје се наоѓа седиштето на установата.  

Во оваа смисла, Националниот превентивен механизам констатира целосна 
нефункционалност на системот на здравствена заштита и прекршување на 

                                                           
33Извадок од 3  Општ извештаj (CPT/Inf (93) 12) на Европскиот комитет за спречување на тортура (КСТ) 
34 Во чл.  5 ст.1 т.13 од Законот за здравствено осигурување е предвидено дека: 
„Со овој закон задолжително се осигуруваат: 13) лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор 
(ако не е осигурено по друга основа) и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во 
воспитно-поправен дом, односно установа“ 
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правото на осудените лица да бидат здравствено осигурaни, на начин како што е 
предвидено согласно одредбите од Законот за извршување на санкциите. 

Во КПУ-КПД „Идризово“ здравствените услуги ги обезбедува медицински 

персонал ангажиран од страна на установата, а не од јавното здравство, и тоа: 

 1 општ лекар   

 1 психијатар (ангажиран со договор за дело, којшто е присутен само три 

дена во неделата) 

 1 стоматолог 

 1 медицинска сестра 

 1 лаборант 

Националниот превентивен механизам изразува загриженост поради фактот што 

и по истекот од повеќе од 2 години, системот на здравствена заштита не е организиран, 

на начин како што е предвидено во Законот за извршување на санкциите. 

Тимот на Националниот превентивен механизам смета дека вака воспоставениот 

систем на здравствена заштита, каде што медицинскиот персонал функционира како дел 

од хиерархиската поставеност на затворската управа, влијае негативно врз 

професионалната независност. 

Во оваа насока се и насоките на Европскиот комитет против тортура (КСТ) кои 

предвидуваат дека: 

„Со цел да се гарантира независноста во медицинските работи на персоналот 

во здравствената служба, важно е овој персонал да биде што потесно поврзан со 

главните тенденции во обезбедувањето на здравствена заштита во општеството 

во целина.“35 

Целиот медицински  персонал го сочинуваат 5 здравствени работници, што 

несомнено е многу мал број на вработени, кои реално не можат да одговорат на 

здравствените потреби на повеќе од илјада деветстотини и шеесет осуденици. 

                                                           
35Извадок од 3-от  Општ извештаj (CPT/Inf (93) 12) на Европскиот комитет за спречување на тортура (КСТ) 
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Истовремено, фактот што медицинскиот персонал е присутен во установата само 

прва смена – од 08:30 до 16:30 часот, а потоа, само во услови кога е неопходно се 

повикува итната медицинска помош, директно доведува до прекршување на правото на 

пристап до лекар на осудениците, коешто толкувано и во ставовите на КСТ предвидува 

дека: 

„Додека се во затвор, на осудените лица треба да им се овозможи пристап до 

лекарот во секое време, без оглед на нивниот режим на затворањето“ и дека 

„здравствената служба треба да биде така организирана, што ќе овозможува на 
барањата за лекарска консултација да се одговора без непотребно одложување“.36 

 

Констатација: Препорака: 

 Малиот број на ангажиран 
медицински персонал и лошата 
организација на здравствената 
служба во установата, доведуваат 
до сериозно прекршување на 
правото на пристап до лекар на 
осудениците 

 Во најкус можен рок да се обезбеди 
целодневно и постојано присуство 
на медицински персонал во 
установата, којшто ќе им овозможи 
постојан пристап на осудените 
лица до здравствена помош, без 
непотребни одложувања во итните 
случаи 

 

Од извршениот разговор со медицинскиот перснал и со повеќе осудени лица, 

тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во повеќето случаи не 

се почитуваат одредбите од Куќниот ред коишто предвидуваат задолжителен 

медицински преглед при приемот во Установата. 

Ваквото (не)постапување претставува директно непочитување на одредбите од 

Куќниот ред, кои предвидуваат дека „при прием на осудено лице во установата се 

врши лекарски преглед во рок од 24 часа“, 37 а истовремено и на стандардите на 

Европскиот комитет за спречување на тортура предвидуваат дека „сите осудени лица 

по стапување во затворот треба без одлагање да бидат прегледани од 

претставник на медицинската служба во установата“. 

 

                                                           
36Ibid 
37Член 10 од Правилникот за куќен ред на установата 
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Констатација: Препорака: 

 Често се случува на осудените лица 
при приемот во установата да не 
им се вршат лекарски прегледи и во 
рок од една недела по  нивниот 
прием. 

 Веднаш по приемот во установата 
сите осудени лица без одлагање да 
бидат прегледани од медицинско 
лице од медицинската служба во 
установата 

 
Во однос на пристапот на осудените лица до лекар, тимот на Националниот 

превентивен механизам констатира дека сите лица коишто имаат потреба од лекарски 

преглед се обраќаат директно до командирот (писмено или усно). 

Вака воспоставената пракса не само што ја нарушува доверливата основа на 

здравствената грижа, туку е спротивна и на одредбите од Куќниот ред на установата, 

каде што е предвидено дека ,,осудените лица се пријавуваат за лекарски преглед со 

писмено барање до лекарот во установата коешто треба да го доставуваат во 

посебни сандачиња за оваа намена, коишто се наоѓаат во затвореното, 

полуотвореното и отвореното одделение на установата“.38 

Констатација: Препорака: 

 Во ниту едно од одделенијата во 
Установа нема посебни сандачиња 
наменети за доставување на барања 
за лекарска помош или консултации 

 Веднаш да се постават сандачиња 
за доставување на барања за 
лекарска помош или консултации со 
лекар во затвореното, 
полуотвореното и отвореното 
одделение на установата, на места 
каде што сите осудени лица ќе 
имаат пристап до истите, а поради 
обезбедување на доверливост при 
пристапот до здравствена грижа, 
припадниците на Секторот за 
обезбедување да не ги прегледуваат 
барањата за лекарска помош или 
консултации упатени до лекарот 

 

                                                           
38Член  42 од Правилникот за куќен ред на установата, а во иста насока се и одредбите од Упатството за пристап до 
лекар на осудени лица во установата, дистрибуција на медикаменти и лекарски преглед вон установата 
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Националниот превентивен механизам смета дека начинот на пријавување за 

лекарски преглед, со усно барање до службено лице од Секторот за обезбедување 

треба да се користи само во итни случаи. 

Осудените лица истакнаа дека многу често се случува да не им биде излезено во 

пресрет кога ќе побараат од службените лица во Секторот за обезбедување да бидат 

однесени на лекар, ниту пак, е воспоставен систем на редовни систематски прегледи, 

како што е предвидено во Законот за извршување на санкции.39  
 

Констатација: Препорака: 

 Неукажувањето навремена лекарска 
помош може директно да влијае врз 
влошувањето на здравствената 
состојба на осудените лица, а 
неспроведувањето на редовни 
систематски прегледи го 
оневозможува раното детектирање 
на одредени болести и заболувања 

 Во сите случаи кога осудените лица 
ќе побараат лекарска грижа да им се 
овозможи правото на пристап до 
лекар и да се воспостави систем на 
редовни систематски прегледи на 
младите полнолетни лица 

 

Националниот превентивен механизам, како позитивен го истакнува фактот што 

заради обезбедување на доверливост, медицинските прегледи се вршат без присуство 

на службено лице од Службата за обезбедување (освен во случаите кога лекарот тоа ќе 

го побара заради безбедносни причини и во одредени случаи). 

Со цел документирање на можни акти на тортура или друго сурово, нечовечко и 

понижувачко постапување или казнување, како и намалување на ризикот од вакви 

постапувања, Националниот превентивен механизам смета дека е потребно сите случаи 

на констатирани физички повреди да бидат соодветно евидентирани и адресирани. 

 

 

 

 

                                                           
39 Член 133 од Законот за извршување на санкции предвидува дека „врз младите полнолетни лица најмалку 

еднаш годишно треба да се врши систематски преглед“. 
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Констатација: Препорака: 

 Нема воспоставено редовна пракса 
лекарите да изготвуваат службени 
информации за повредите коишто 
ги констатирале при извршените 
прегледи 

 Медицинскиот персонал во сите 
случаи кога при вршењето на 
лекарски прегледи кај осуденото 
лице ќе се констатираат какви било 
повреди, предизвикани со примена 
на физичка сила или средства за 
присилба или други знаци на 
физичко и психичко насилство, 
задолжително да составува 
записник и службена информација со 
детален опис на повредите и 
констатација за начинот и 
средствата со кои се нанесени 
повредите. 

 Ваквите службени информации 
задолжително да се  достават до 
директорот на установата, а 
медицинското лице да води детална 
евиденција за доставените писмени 
службени информации 

 

Ваквите службени информации задолжително да се достават до директорот 
на Установата, а медицинското лице да води детална евиденција за доставените 
писмени службени информации. 

Националниот превентивен механизам доби голем број поплаки во однос на 

пристапот до специјалистички прегледи надвор од установата. Имено, дел од осудените 

лица истакнаа дека воопшто не им бил овозможен пристап до вакви прегледи, додека 

некои од осудениците истакнаа дека пристапот до услугите од секундарната или 

терцијалната здравствена заштита им е овозможен само во крајни случаи, во услови на 

сериозно влошена здравствена состојба, и според нив, со непотребно одложување и 

големо задоцнување. 
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Констатација: Препорака: 

 Отежнат и ненавремен пристап до 
специјалистички услуги и услуги од 
секундарна или терцијална 
здравствена заштита на осудените 
лица 

 Барањата за специјалистички 
прегледи, односно барањата за 
пристап до услугите од 
секундарната и терцијална 
здравствена заштита да се ценат и 
разгледуваат навремено, а во 
случаите кога медицинското лице 
во Установата не определило таков 
преглед, директорот да одлучи и да 
дозволи осудените лица да извршат 
специјалистички преглед на свој 
трошок 
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8. РАБОТНА АНГАЖИРАНОСТ НА ОСУДЕНИЦИТЕ ВО КПД „ИДРИЗОВО“ 

 Во однос на работната ангажираност на осудениците во КПУ-КПД „Идризово“, 

согласно Законот за извршување на санкции и Куќниот ред за осудени лица кои 

издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа, директорот на установата по 

претходно доставен предлог од страна на Секторот за ресоцијализација, одлучува за 

работно ангажирање на осудено лице, негово распоредување на одредено работно 

место, видот на работните задачи кои би требало да ги извршува како и почетокот и 

завршувањето на работното време. 

 Токму во таа насока, осудените лица работат сообразно своите физички и 

психички способности, кои ги утврдува лекарот на установата по извршување на 

детален лекарски преглед, со кој се утврдува дали лицето е способно или пак, не е 

способно за вклучување во одредена работна активност. Се разбира, притоа, се 

настојува во рамките на можностите, да се води сметка и да се земе предвид и желбата 

на осуденото лице за вршење на определена работа, за која смета дека би можел 

поуспешно да ја одработи.40 

 Согласно Законот за извршување на санкции, осудените лица можат да бидат 

работно ангажирани во рамките на установата и надвор од установата. Работно 

ангажираните осудени лица во установата можат да вршат работи во областа на 

земјоделство, сточарство, работи во работилниците од различен вид, одржување на 

зелените површини, одржување на хигиената во службените простории, пералната, 

кујната, магацините, парното греење и слично. 

 Осудените лица со третман на отворено одделение можат да работат и надвор од 

установата. Осудениците со третман на полуотворено одделение можат да работат 

повремено и под надзор на правни лица и други институции, доколку се обезбедени 

услови за извршување на казната затвор определени со Законот за извршување на 

санкции и доколку се обезбедени минимални технички услови за работа. Согласноста за 

работа на осудено лице надвор од установата ја дава директорот на КПД Идризово кој 

                                                           
40 Член 113 од Законот за извршување на санкции 
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склучува договор со правното лице, односно институцијата и обезбедува писмена 

согласност на осуденото лице.41 

 Согласно Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во казнено-

поправна установа, осудените лица кои се работно ангажирани се должни грижливо да 

ги чуваат и одржуваат средствата, опремата и алатите со кои работат, при што за секое 

евентуално намерно оштетување или оштетување со крајно невнимание на средствата 

за работа, штетата се надоместува од страна на осуденото лице, согласно правилата за 

надоместување на материјална штета од Законот за облигациони односи. 

 Она, што е исто така регулирано со Законот за извршување на санкции и куќниот 

ред на КПД „Идризово“, е дека работно ангажираните осудени лица за извршената 

работа имаат право на исплата на надоместок за работа. Од надоместокот за работа 

осуденото лице може 70% да користи за задоволување на личните потреби, а остатокот 

од 30% се чува во установата како депонирани средства и му се предава на осуденото 

лице при неговото отпуштање од издржувањето на казната затвор. По барање на 

осуденото лице во текот на издржувањето на казната затвор може да се одобри дел од 

заштедата да се даде на неговото семејство.42 

 Од извршениот увид во кварталниот извештај за бројот на работно ангажирани 

лица, во и надвор од установата КПД „Идризово“, НПМ констатира дека во установата 

работно се ангажирани 296 осудени лица и тоа 86 лица од отворено одделение, 52 лица 

од полуотворено одделение и 158 лица од затворено одделение. Во однос на работната 

ангажираност надвор од установата, работно ангажирани се вкупно 17 осудени лица, 

што дава бројка од 313 работно ангажирани осудени лица од вкупниот број на осуденици 

во КПД „Идризово“. 

 Тимот на НПМ од извршената обиколка и разговорите со службени и осудени 

лица доби информации дека веќе неколку години во рамките на КПД „Идризово“ не 

функционира економијата, со оглед на тоа дека не работат лимарската, дрводелската, 

резбарската и машинската работилница каде во минатото биле работно ангажирани 

                                                           
41 Член 113 од Законот за извршување на санкции 
42 Член 118 од Законот за извршување на санкции 
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голем број на осудени лица. НПМ утврди дека во КПД „Идризово“ повеќе не се врши 

производство на земјоделски и сточарски производи, што не било случај во изминатите 

години. 

 Исто така, од осудените лица беше истакнато дека голем дел од нив иако се 

физички и психички способни за вклучување во одредена работна активност преку која 

на многу покорисен начин би го поминувале денот, сепак постои реална неможност за 

нивно вклучување поради ограничениот број на работно ангажирани лица во рамките на 

КПД „Идризово“. Од извршените разговори, НПМ, исто така доби информација дека во 

контекст на корупцијата која владее во голема мера во установата, дури и работната 

ангажираност е условена од тоа кој ќе плати или ќе се договори за да биде работно 

ангажиран во рамките на установата. 

Констатација: Препорака: 

 Мал број на работно ангажирани 
осудени лица во рамките на КПД 
„Идризово“ и нефункционалност на 
економијата и занаетчиските 
работилници. 

 Отсуството на работната 
ангажираност на осудените лица во 
корелација со неорганизираноста на 
слободното време, често се јавува 
како причина за појава на 
анксиозност, депресивност и 
агресивност кај лицата што пак, 
влијае и врз создавање на тензична 
атмосфера која многу често знае да 
ескалира во насилни инциденти, 
односно меѓусебни вербални 
расправии и физички пресметки. 

 Да се обноват работилниците, да 
се создадат услови за работно 
ангажирање на што поголем број 
лица, што ќе придонесе за подобро 
организирање на нивното слободно 
време и ќе влијае за намалување на 
состојбите на анксиозност, 
депресивност и агресивност на 
осудените лица 
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9. ДРУГИ ПРАВА 

 За време на посетата предмет на мониторинг беше и степенот на остварување на 

останатите права на осудените лица што се на издржување затворски казни во КПУ-КПД 

„Идризово“. 

Од извршениот увид во сместувачките капацитети, како и од разговорите со 

осудените лица, беше нотирано дека овие лица не ги уживаат сите права предвидени во 

Законот за извршување на санкциите и Куќниот ред за осудените лица кои издржуваат 

казна затвор во казнено – поправните установи. 

 

9.1. Храна и исхрана 

Во кујната работно се ангажирани 5 осуденички, 1 инструктор и 2 помошници. 

Според вработените во кујната, на сите вработени им бил извршен санитарен преглед, 

меѓутоа во моментот на посетата, санитарните книшки не им беа ставени на увид на 

тимот на НПМ, со образложение дека се уште не им се доставени од установата каде 

бил извршен прегледот. 

Согласно член 109 од Законот за извршување на санкциите на осудените лица им 

се обезбедува исхрана која дневно мора да има 12.500 џули по едно осудено лице. 

Храната мора да одговара на научните сознанија за прехранување и мора да биде 

разновидна и вкусно подготвена, а да се дели пристојно сервирана во три оброци 

дневно, во вообичаени термини.  

На видно место во кујната е истакнат примерок од Листата на јадења за 15 дена 

однапред, со калорична вредност од 12.808 џули дневно, одобрена и потпишана од 

директорот и лекар.  

Правилникот за нормативите за подготвување на храна на осудените лица во 

член 4  став 1 предвидува дека „менито го одобрува директорот на установата, а го 

составува комисија составена од лекар или друг здравствен работник, готвач, 

претставник на осудените лица и вработениот кој ја извршува набавката на храна“. 
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Спротивно на ваквата одредба, менито во оваа Установа не се составува 

комисиски, туку тоа го прават инструкторите без никаква консултација со осудените 

лица. 

Ако се има предвид фактот дека составувањето на менито се врши согласно 

расположливите прехранбени продукти, а инструкторите и готвачите истакнаа дека 

недостасува и многу ретко има свежо овошје, јасно е дека не може да се запази 

дневната калорична вредност на храната предвидена во Листата на јадења. 

Констатација: Препорака: 

 Храната не ја задоволува 
потребната калорична вредност и 
во оброците што им се делат на 
осудените лица недостасува свежо 
овошје и зеленчук 

 Листата на јадење да се составува 
комисиски и храната да ја содржи 
потребната калориска вредност со 
вклучено овошје и зеленчук во 
оброците 

 

Од разговорите со дел од осудените лица, тимот на Националниот превентивен 

механизам доби информација дека само еден мал процент од осудените лица ја 

конзумираат храната која се приготвува во кујната и скоро и да не постои осудено лице 

кое е задоволно од квалитетот и количеството на истата. Најчесто, осудените лица се 

хранат со храната која си ја озбезбедуваат самите и истата им се носи надвор од  

установата, а ја приготвуваат во одделенијата во кои се сместени.  

Спротивно на член 110, став 3 од Законот за извршување на санкции, според кој 

болните осудени лица, бремените жени и родилките пред и по породувањето добиваат 

храна според видот и количеството што го определува лекар во затворската кујна, 

Националниот превентивен механизам констатира дека долг временски период од 

страна на домскиот лекар не било доставено барање за посебен режим на исхрана за 

некое осудено лице.  
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Констатација: Препорака: 

 Не се води сметка и нема обезбедено 
соодветна храна за лицата кои 
имаат потреба од посебен режим на 
исхрана 

 Да се изготви посебна листа на 
јадење и да се приготвуваат оброци 
сообразно со потребите на лицата 
кои имаат посебен режим на исхрана 

 

Правилникот за нормативите за подготвување на храна на осудените лица во 

член 9 предвидува дека „поради обезбедување на хигиената на кујната, магацините 

за храна, чиниите и приборот за јадење, како и хигиената на вработените и 

осудените лица на кои им се распоредени работни задачи во подготовка и 

послужување на храната, како и за валидноста на нивните санитарни книшки, 

лекарот прави контрола најмалку два пати неделно по што директорот на 

установата ги отстранува недостатоците и неправилностите“. 

Со оглед на високиот степен на нехигиена во кујната, како и отсуството на 

контрола од страна на лекарот, Националниот превентивен механизам констатира дека 

целосно затаила медицинската служба во извршувањето на своите обврски предвидени 

во Правилникот за нормативите за подготвување на храна на осудените лица, поради 

што сериозно се доведува под прашање квалитетот и количеството на храната што им 

се дели на осудените лица. 

Констатација: Препорака: 

 Лекарот на установата не 
постапува согласно обврските 
предвидени во Правилникот за 
подготвување на храна на 
осудените лица 

 Лекарот на Установата да ја 
проверува валидноста на 
санитарните книшки и да врши 
редовни контроли на хигиената на 
кујната, магацините за храна, 
чиниите и приборот за јадење, како 
и да врши редовни конкроли на 
хигиената на вработените и 
осудените лица на кои им се 
распоредени работни задачи во 
подготовка и послужување на 
храната 
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9.2. Право на средства за лична хигиена 

Согласно чл.108 од Законот за извршување на санкциите „Осудените лица се 

должни да ја одржуваат личната хигиена за што е потребно да им се обезбеди вода и 

хигиенски прибор, неопходни за одржување на хигиената и зачувување на здравјето“. 

Националниот превентивен механизам утврди дека во одделенијата на главната 

зграда од Затвореното одделение (особено оние што се наоѓаат на катовите) притисокот 

на вода е многу слаб, а многу често се случува и воопшто да нема вода во одредени 

делови од денот, со што на осудениците им е ограничен пристапот до вода за пиење и 

отежнато одржување на личната хигиена. 

 Исто така беше констатирано дека на осудените лица не им се делат редовно 

хигински пакети, поради што поголемиот дел од нив се приморани сами да си ги 

набават. Загрижува состојбата со оние осудени лица што средствата за хигиена не се во 

можност да ги набават од сопствени средства, што ја доведува во прашање можноста за 

нивно редовно одржување на лична хигиена и зачувување на здравјето. 

Констатација: Препорака: 

 Осудените лица сместени во 
одделенијата во главната зграда на 
затвореното одделение немаат 
постојан пристап до вода, а 
одржувањето на личната хигиена е 
отежнато за оние лица коишто не 
се во можност да набават хигиенски 
прибор од сопствени средства 

 Да се преземат итни мерки и 
активности за решавање на 
проблемот со снабудвањето на 
вода и редовно да се обезбедуваат 
хигиенски средства за осудените 
лица што не се во можност да го 
набават од сопствени средства 

 

9.3. Право на контакт со надворешниот свет 

На осудениците им се обезбедува правото на контакт со надворешниот свет преку 

разни форми на допишување 43 , телефонирање 44 , посети 45  и примање на пратки 46 . 

                                                           
43Закон за извршување на санкциите, член 142; Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во 
казнено – поправна установа, член 62; 
44Закон за извршување на санкциите, член 143; Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во 
казнено – поправна установа, член 63; 
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Одржувањето на контактите со надворешниот свет е особено важно за осудениците 

заради зачувување на односите со семејството и блиските пријатели, а покрај 

гаранцијата на овие права преку нивното регулирање во домашното законодавство, 

истите се препорачани и со Стандардите на Европскиот комитет за спречување на 

тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување. 

Националниот превентивен механизам, од разговорите со осудениците, како 
и од разговорите со службените лица вработени во установата, констатира дека  
правото на контакт со надворешниот свет во КПУ-КПД „Идризово“, се почитува. 

Имено, ниту едно од осудените лица со кои беше извршен разговор не се пожали 

на попречување на овие права.  

Исто така, од разговорите со осудениците и со службените лица вработени во 

установата, констатирано е дека на осудените лица непречено им се овозможуваат и 

посетите и примањето на пратките, како дел од правата загарантирани со Законот за 

извршување на санкциите и Куќниот ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор 

во казнено – поправната установа. 

 

9.4. Право на прошетка 

Правото на прошетка на осудениците им е загарантирано со член 34 од Куќниот 

ред за осудените лица. Согласно Куќниот ред „на осудениците кои ја издржуваат 

казната затвор во затвореното одделение во установата, им се обезбедува дневна 

прошетка од најмалку два часа дневно, надвор од затворените простории на 

установата“. 

НПМ тимот констатираше дека осудениците во КПУ-КПД „Идризово“, непречено го 

остваруваат правото на дневни прошетки, со минимум дозволеното време од два часа 

дневно.  
                                                                                                                                                                                                         
45Закон за извршување на санкциите, член 144; Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во 
казнено – поправна установа, член 64; 
46Закон за извршување на санкциите, член 151; Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во 
казнено – поправна установа, член 76; 
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Во смисла на тоа, осудениците од различни оддели, го користат правото на 

неколку-часовна дневна прошетка на чист воздух, во различни периоди во текот на 

денот. 

 Имено, осудениците од „Приемното“ одделение излегуваат на дневна прошетка 

во дворот на установата од 08:00 до 10:00 часот, осудениците од Д – одделот, И – 

одделот, „училишното“, „старечкото“, „новото старечко“ одделение и „амбулантата“, 

излегуваат на дневни прошетки од 10:00 до 12:30 часот, додека пак осудениците од 

„Приземје“, А, Б, и Ц павиљонот имаат право на користење на дневната прошетка во 

периодот од 13:30 до 16:30 часот. 

 

9.5. Право на посебен кревет и постелнина 

Стандардните минимални правила за постапување со затвореници (познати како 

Мандела правила)47, како и Препораките на Комитетот на министри на државите членки 

на Советот на Европа во врска со Европските затворски правила предвидуваат дека 

„секој затвореник има право на посебен кревет...“48, а во оваа смисла и Законот за 

извршување на санкции пропишува дека „секое осудено лице мора да има посебна 

постела“. 

Непочитувањето на овој основен принцип и необезбедувањето на посебен кревет 

за секое осудено лице, покрај тоа што е спротивно на погорецитираните одредби и 

минимум предвидени стандарди, непосредно упатува на понижувачки и деградирачки 

третман.  

За време на посетата, тимот на Националниот превентивен механизам затекна 

повеќе осудени лица во различни одделенија на Установата на коишто не им беше 

обезбеден посебен кревет, поради што беа приморани да спијат на душек или перници 

                                                           
47А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Секој затвореник, во согласност со локалните или националните стандарди, треба да биде обезбеден со 
сопствен кревет и со сопствена и доволна постелнина која треба да биде чиста при издавањето, да се одржува 
во добра состојба и да се менува доволно често за да се одржи чистотата.“ 
48Препорака 21 од Европските затвроски правила 
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на самиот под или пак, да чекаат некое друго осудено лице да замине и да го отстапи 

креветот. Во одделенијата каде што има огромна прекубројност во просториите и 

недостиг од кревети, осудените лица истакнаа дека мора да „спијат на смени“. 

Особено загрижува фактот што недостигот на кревети директно влијае и врз 

зголемувањето на корупцијата во Установата, имајќи предвид дека поголем број на 

осудени лица со коишто беше разговарано истакнаа дека биле приморани да платат 

одредена сума на пари за да им биде обезбеден посебен кревет.  

Констатација: Препорака: 

 Во КПУ-КПД „Идризово“ има 
недостиг од посебни кревети за 
осудените лица 

 Установата во најкус можен рок да 
обезбеди посебен кревет за секое 
осудено лице 

 

 Покрај правото на посебен кревет за секое осудено лице, меѓународните 

стандарди 49  и домашната законодавно-правна регулатива 50  предвидуваат дека секое 

осудено лице треба да биде обезбедно и со „...соодветна постелнина, која се одржува 

во добра состојба и се менува доволно често за да биде чиста.“ Имено и член 19 од 

Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПУ јасно определеува 

дека „На осудените лица им се обезбедува постелнина соодветна на климатсктите 

услови.“, како и тоа дека „Одржувањето на постелнината и нејзиното перење се врши 

организирано во пералната на установата“.51 

                                                           
49 А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Секој затвореник, во согласност со локалните или националните стандарди, треба да биде обезбеден со 
сопствен кревет и со сопствена и доволна постелнина која треба да биде чиста при издавањето, да се 
одржува во добра состојба и да се менува доволно често за да се одржи чистотата.“, Препорака 21 од 
Европските затвроски правила „ На секој затвореник му се обезбедува посебен кревет и посебна и соодветна 
постелнина, која се одржува во добра состојба и се менува доволно често за да биде чиста.“ 
50 Чл. 107 ст.4 Закон за извршување на санкции предвидува дека (1) На осуденото лице мора да му се обезбеди 
соодветна постелнина која одговара на климатските услови. (2) Постелнината треба да се одржува во добра 
состојба и да се менува толку често колку што е потребно да биде секогаш чиста. 

51 Член 19 од Куќниот ред за осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПУ предвидува дека „На осудените 
лица им се обезбедува постелнина соодветна на климатските услови. Секое осудено лице се задолжува со еден 
комплет постелнина и тоа: - два чаршави (чаршав и надчаршав); - перница; - навлака за перница; - две ќебиња. 
Во случај на неповолни временски услови (ниски температури) може да се одобри поголем број на ќебиња. 
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 Сепак и покрај вака предвидените одредби, најголемиот број на осудени лица 

истакнаа дека постелнината ја обезбедуваат од сопствени средства, а за перење на 

постелнината понекогаш се принудени да плаќаат и одредена сума на пари.  

 Ова претставува проблем за осудениците коишто не се во можност да обезбедат 

сопствена постелнина или пак ,да платат за истата да им се испере во пералната. 

Констатација: Препорака: 

 Осудените лица постелнината ја 
обезбедуваат од сопствени 
средства, а за перење на истата во 
пералната на установата многу 
често мора да платат одредена 
парична сума 

 Установата неодложно да им 
обезбеди постелнина на сите 
осудени лица, согласно утврдените 
стандарди и да преземе конкретни 
мерки и активности, со што ќе се 
обезбеди редовно одржување и 
перење на истата, без паричен 
надоместок . 

 

  

                                                                                                                                                                                                         
Постелнината треба да се менува на секои 14 дена. Ќебињата треба да се перат еднаш годишно, а секоја 
сабота се врши нивно тресење и проветрување. Одржувањето на постелнината и нејзиното перење се врши 
организирано во пералната на установата“. 
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10.  УВИД ВО РЕГИСТРИ 

 Во текот на посетата Националниот превентивен механизам изврши увид и во 

регистрите што се водат за изречените рапорти, односно дисциплински казни и за 

употребата на средствата за присилба. 

 Имено, од увидот во Рапортната книга, тимот на Националниот превентивен 

механизам констатира дека од почетокот на 2016 година до 15.09.2016 година биле 

поднесени рапорти и изречени дисциплински казни во вкупно 513 случаи.  

 Најчесто изрекувани дисциплински казни се: упатување во самица од 3 до 15 

дена, ограничување на доделување на погодности до 3 месеци и јавна опомена. 

 Во Рапортната книга, во периодот од 01.01.2016 година до 28.07.2016 година не е 

наведена причината за поднесениот рапорт и изречената дисциплинска казна, а од 

09.08.2016 година е воспоставена пракса да се заведува и прекршокот за којшто се 

изрекува дисциплинската казна.  

 Во оваа смисла, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека 

во периодот од 09.08.2016 година до 15.09.2016 година, најмногу поднесени рапорти и 

изречени дисциплински казни се поради бегство, физички пресметки, односно тепачки 

меѓу осудените лица и поради користење на мобилен телефон.  

 Фактот што во периодот од само еден месец се изречени 24 дисциплински казни 

за физички пресметки, односно тепачки меѓу осудените лица, говори за високиот степен 

на регистрирано насилство меѓу осудениците, што секако претставува загрижувачки 

феномен кој упатува на потребата од преземање на итни мерки за негово намалување.  

 Истовремно, големиот број на изречени дисциплински казни за користење на 

мобилен телефон, дополнително говори за фактот дека осудените лица многу лесно 

доаѓаат до мобилни телефони и тоа најчесто преку инволвираноста на службените лица 

во коруптивни активности поврзани со набавка на истите.52 

                                                           
52Наводи за инволвираност на службени лица во коруптивни активности поврзани со набавка на мобилни телефони 
беа истакнати од голем број на осуденици со коишто беше извршен разговор. 
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 Од увидот во Тетратката за евиденција за средства за врзување и гумена 
палка, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека до 15.09.2016 

година биле регистрирани 14 случаи на употреба на средства за присилба (средства за 

врзување или гумена палка).  

 Со оглед на фактот што во овој регистар (тетратка) не се наведува кое средство 

за присилба е употребено во секој конкретен случај, тимот на Националниот 

превентивен механизам од увидот во овој регистар не може да утврди во кои случаи е 

употребена гумена палка како средство за присилба, а во кои случаи се употребени 

средства за врзување. 

 Во оваа смисла, а со оглед на одредбите од „Упатството за условите и начинот на 

употреба на средствата за присилба од страна на припадниците на секторот за 

обезбедување во казнено-поправните устанви“, тимот на Националниот превентивен 

механзиам препорачува наместо „Тетратка за евиденција за средства за врзување и 

гумена палка“, да се води Книга за употреба на средства за присилба, во која покрај 
останатите податоци, ќе се наведува во секој конкретен случај кое средство за 
присилба било употребено (издвојување, употреба на физичка сила и гумена палка, 

врзување, шмркови со вода, хемиски средства, дресирани кучиња). 

 Истовремено, Националниот превентивен механизам препорачува употребата на 

средства за присилба да се евидентира и во Рапортната книга, на начин како што е 

предвидено во „Упатството за условите и начинот на употреба на средствата за 

присилба од страна на припадниците на секторот за обезбедување во казнено-

поправните установи“53. 

Констатација: Препорака: 

 Во КПУ-КПД „Идризово“ се води 
„Тетратка за евиденција  за 
средства за врзување и гумена 

 Установата да води Книга за 
употреба на средства за присилба, 
во која покрај останатите 

                                                           
53Чл. 35 ст. 5 од Упатството за условите и начинот на употреба на средствата за присилба од страна на припадниците 
на секторот за обезбедување во казнено-поправните установи предвидува дека „Употребата на средството за 
присилба задолжително се евидентира во рапортната книга, како и во книгата за употреба на средства за 
присилба“. 
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палка“, но од увидот во истата не 
може да се констатира со 
сигурност кое средство за присилба 
е употребено во секој конкретен 
случај. 

податоци, ќе се наведува во секој 
конкретен случај кое средство за 
присилба е употребено и секоја 
употреба на средство за присилба 
да се заведува и во Рапортната 
книга. 

 

Тимот на Националниот превентивен механизам, исто така, изврши увид и во 

евиденциите што се водат за лицата што се сместуваат во самиците на установата, 

односно во: 

 Евиденцијата на осуденици кои влегуваат и излегуваат од самица; 

 Евиденција за издвоени лица и 

 Евиденција за дневни настани 

Од извршениот увид беше констатирана соодветност и меѓусебна поврзаност на 

податоците содржани во овие регистри.  

Во Регистарот за евиденција на осуденици кои влегуваат и излегуваат во 
самица, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во графата 

„употреба на средства за присилба“ во ниту еден случај не е наведена употребата на 

средства за присилба, иако во некои од „службените информации“, што се изготвуваат 

од служубените лица при употребата за употреба на гумена палка или средства за 

врзување, е нотирана употребата на средства за присилба.  

Истовремено, графите „издвоен на ден“ и „службено лице кое го извршило 

издвојувањето“, во голем број од случаите воопшто не се пополнети, што го остава 

отворено прашањето дали овие лица против коишто бил поднесен рапорт и им била 

изречена дисциплинска казна - упатување во самица, воопшто биле издвоени и доколку 

биле, кои службени лица го извршиле издвојувањето. 

Истовремено, Националниот превентивен механизам препорачува да не се 

користи коректурен лак за исправка на грешките во официјалните книги и регистри, со 

оглед дека на неколку места во евиденциите беше констатирана негова употреба. 
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Констатација: Препорака: 

 Нередовно и неуредно внесување на 
податоците во одделните 
регистри. 

 Целосно и точно да се пополнуваат 
сите графи од регистрите, како би 
можело да се има целосна и јасна 
слика за преземените мерки и 
редоследот на случувањата. 
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СИСТЕМАТИЗИРАНИ ПРЕПОРАКИ: 

 

До Министерство за финансии и Влада на РМ 

1. Министерството за финансии и Владата на РМ да пристапат кон повторно 
разгледување на барањата за вработувања во КПУ-КПД „Идризово“ со 
отворено одделение во Велес и во најкус можен рок да се даде согласност за 
реализација на потребните вработувања. 

 

До Управата за извршување на санкции 

 
1. Преземање на итни мерки и активности со цел приспособување, односно 

префрлување и сместување на осудените лица во новоизградените 
сместувачки објекти. 

2. Поради исклучително лошите материјални услови, Приемното одделение да 
се дислоцира во други простории, коишто ќе ги задоволуваат минималните 
стандарди за сместување на осудени лица. 

3. Да се обезбедат средства за соодветно опремување на просториите каде што 
се сместуваат осудените лица, со потребниот инвентар (столчиња, масички, 
ормари за чување на личните предмети). 

4. Итна санација на таванската конструкција во одделенијата коишто имаат 
сериозен проблем со прокапување. (особено во Д -Одделение и „Школарци“) 

5. Да се обезбедат средства за итно реновирање на санитарните јазли во сите 
одделенија на Установата, со приоритет на просториите во Приемно, 
Амбулантно, Школарци, Оддел 2 и Полуотворено. 

6. Да се инсталира систем за повикување на службените лица во случаи на 
итност заради превенирање и спречување од ескалација на насилни 
инциденти. 

7. Да се преземат конкретни мерки со кои ќе се поттикне пријавувањето на акти 
на корупција, како и да се предвидат и преземат дејства на заштита на лицата 
кои пријавиле вакви активности. 
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До КПУ-КПД „Идризово“ 

1. Затворскиот персонал мора да биде професионален, стручен и запознаен со 
процедурите и стандардите за постапувањето со лицата лишени од слобода 
и нивните права. На секое преземање на кадри од други установи, мора да 
му претходат соодветни обуки за стекнување на вештини за работа со лица 
лишени од слобода. 

2. Осудените лица во приемното одделение да не се задржуваат повеќе од 30 
дена. 

3. За секое осудено лице да се обезбеди посебен кревет, соодветен душек и 
соодветна постелнина, која редовно ќе се одржува чиста и уредна. 

4. Бројот на осудени лица сместени во една просторија да биде во согласност 
со минимум востановените стандарди за површина по лице (4м2 по лице) и 
согласно одредбите од Законот за извршување на санкции (во една 
просторија да се сместуваат најмногу 5 лица, односно за секое лице да се 
обезбеди простор од најмалку 9m3. 

5. Да се преземат итни мерки за санација на таванската конструкција во 
одделенијата коишто имаат сериозен проблем со прокапување. (особено „Д“ 
одделение и „Школарци“) 

6. Да се преземат неопходни мерки за подобрување на материјалните услови и 
хигиената и да се изврши итно реновирање на санитарните јазли во сите 
одделенија на Установата, со приоритет на просториите во следните 
одделенија: Приемно, Амбулантно, Школарци, Оддел 2 и Полуотворено. 

7. Да се спроведе итна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во сите 
простории во Установата. 

8. Редовно оддржување на хигиената во кујната и набавка на нов кујнски 
прибор и садови за транспорт на храната. 

9. Медикаментозната терапија да се дели од медицински лица, а во 
исклучителни ситуации од припадници на  Секторот за обезбедување. 

10. Да запре сместувањето на осудени лица во простории со голем капацитет, а 
овие простории да се приспособат за сместување на помал број лица, 
согласно востановените стандарди.  
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11. Осудениците со високи затворски казни (над 10 години), да не се сместуваат 
со осудени лица со ниски затворски казни и да им се обезбеди соодветна 
психосоцијална поддршка. 

12. Да се засили надзорот од припадниците на Секторот за обезбедување во 
сите одделенија каде што има прекубројност, со цел намалување на 
насилните инциденти меѓу осудениците. 

13. Да се засили надзорот од страна на службените лица од Секторот за 
обезбедување и да се преземат конкретни мерки за безбедноста и 
сигурноста на лицата осудени за сексуална злоупотреба и затворениците и 
корисници на дрога и психотропни супстанци. 

14. Во просториите на осудените лица да се инсталира систем за повикување на 
службените лица во случаи на итност заради превенирање и спречување од 
ескалација на насилни инциденти. 

15. Да се преземат конкретни мерки за спречување на појавите на 
понижувачкото, нечовечко и нехумано постапување спрема осудените лица. 

16. Сериозно да се пристапи кон испитување на сите наводи за психичко и 
физичко насилство врз осудните лица, да се спроведуваат ефикасни 
истраги и да се санкционираат сите утврдени случаи. 

17. Да се вршат детални проверки на сите лица коишто стапуваат во непосреден 
контакт со осудените лица, а особено да се зајакнат проверките на 
службените лица. 

18. Да се преземат конкретни мерки со кои ќе се поттикне пријавувањето на акти 
на корупцијата, како и да се предвидат и преземат дејства на заштита на 
лицата кои пријавиле вакви активности. 

19. Да се зголеми бројот на лица во Секторот за ресоцијализација за да се 
овозможи службените лица од овој Сектор да преземат активности за 
спроведување на програмите за индивидуален третман на осудени лица и да 
преземаат мерки за спроведување на специфични третмански мерки за/на: 
осудените лица кои злоупотрбуваат дроги и други психотропни супстанции, 
за осудените лица кои злоупотребуваат алкохол, за осудените лица 
сторители на сексуални деликти, на насилни осудени лица, на помлади 
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полнолетни лица, на осудени лица жени и на осудени лица на доживотен 
затвор. 

20. Во најкус можен рок да се обезбеди целодневно и постојано присуство на 
медцински персонал во установата, којшто на осудените лица ќе им 
обезбеди постојана здравствена заштита без непотребни одложувања на 
итните случаи. 

21.  Веднаш по приемот во установата, сите осудени лица без одлагање да 
бидат прегледани од медицинско лице. 

22. Во секое одделение на достапно место да се постават сандачиња за 
доставување барања за лекарска помош, а поради доверливоста на 
барањата, припадниците на Секторот за обезбедување да немаат пристап до 
истите. 

23. Во сите случаи кога осудените лица ќе побараат лекарска помош, да им се 
овозможи правото на пристап до лекар и редовно да се спроведуваат 
систематски прегледи врз младите полнолетни лица. 

24. Медицинското лице, во сите случаи кога кај осудените лица ќе констатира 
какви било повреди предизвикани со примена на физичка сила или средства 
за присилба или други знаци на физичко и психичко насилство, 
задолжително да составува записник и службена информација, со детален 
опис на повредите и констатација за начинот и средствата со кои се 
нанесени повредите. Службените информации да се достават до директорот 
на Установата, а медицинското лице да води детална евиденција за 
доставените писмени службени информации. 

25. Барањата за специјалистички прегледи, односно барањата за пристап до 
услугите од секундарната и терцијална здравствена заштита да се 
разгледуваат навремено, а во случаите кога медицинското лице во 
Установата не определило таков преглед, директорот да дозволи осудените 
лице да извршат специјалистички преглед на свој трошок. 

26. Да се обноват работилниците и да се создадат услови за работно 
ангажирање на што поголем број лица, што ќе придонесе за подобро 
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организирање на нивното слободно време и ќе се влијае на намалување на 
состојбите на анксиозност, депресивност и агресивност на осудените лица. 

27. Листата на јадење да се составува комисиски и храната да ја содржи 
потребната калориска вредност и оптималното количество, со вклучено 
овошје и зеленчук во оброците. 

28. Да се изготви посебна листа на јадење и да се изготвуваат оброци 
сообразно со потребите на лицата кои имаат посебен режим на исхрана. 

29. Лекарот на Установата да врши проверка на санитарните книшки и да врши 
редовни контроли на хигиената на кујната, магацините за храна, чиниите и 
приборот за јадење, како и да врши проверка на хигиената на вработените и 
осудените лица кои извршуваат работни задачи во кујната. 

30. Да се преземат итни мерки и активности за решавање на проблемот со 
снабудвањето со вода и редовно да се обезбедуваат хигиенски средства за 
осудените лица коишто не се во можност да ги набават од сопствени 
средства. 

31. Установата неодложно да им обезбеди постелнина на сите осудени лица, 
согласно утврдените стандарди и да преземе конкретни мерки и активности 
за редовно одржување и перење на истата, без паричен надоместок. 

32. Установата да води Книга за употреба на средства за присилба, во која, 
покрај останатите податоци, ќе се наведува во секој конкретен случај кое 
средство за присилба е употребено и секоја употреба на средство за 
присилба да се заведува и во Рапортната книга. 

33. Целосно и точно да се пополнуваат сите графи од регистрите, како би 
можело да се има целосна и јасна слика за преземените мерки и редоследот 
на случувањата. 

        

        НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
              Иџет Мемети 
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ПРИЛОГ: 
Анализа на третманот и грижата за лицата кои злоупотребуваат дрога во 

КПУ-КПД „Идризово“ 

 Националниот превентивен механизам, во соработка со претставник од 

Здружението на психијатри, за време на посетата на КПУ-КПД „Идризово“ посвети 

особено внимание на испитување на состојбите, третманот и грижата што го добиваат 

осудените лица корисници на психотропни супстанци. 

 Во рамки на однапред определената методологија, беа спроведени повеќе 

интервјуа со службени лица и осуденици селектирани во фокус групи, беше извршена 

обсервација, како и анализа на содржината во лекарската ординација – амбуланта и во 

повеќе одделенија каде што се сместени осудени лица коишто злоупотребуваат дрога и 

психоактивни супстанци (амбулатно, школарци, старечко, крилата 2, 3, 5 и 8, како и 

женското одделение). 

Индивидулани интервјуа беа направени со 14 лица лишени од слобода (9 машки и 

5 женски), а разговори во фокус групи со по 2-10 лица лишени од слобода беа 

реализирани на осум одделенија. Интервју беше направено со вработени од 

обезбедување, психијатар, вработени од оделение за рехабилитација како и со лица 

лишени од слобода кои се лекуваат со метадон или бупренорфин, лица кои апстинираат 

и лица кои употребуваат психиоактивни супстанции. 

 

Разговор со вработени 

 Од разговорот со службените лица, како и од увидот во евиденцијата што се води 

за осудените лица коишто злоупотребуваат дрога и други психоактивни супстанци, беше 

констатирано дека од вкупниот број на осудени лица во Установата 221 лице е на 

терапија со опиоиден агонист, од кои 214 мажи и 7 жени.  

 Сепак, претпоставената реална бројка на лица кои злоупотребуваат психоактивни 

супстанци е многу поголема, а проценката се разликува во зависност од тоа дали е 

направна од службените лица или осудениците, така што се движи од 700 до 1000 лица.  
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 Најголем број на зависници од дрога, во однос на капацитетот на одделението во 

кое се сместени, се наоѓаат во т.н. одделение - „Школарци“ каде што има дури 80 

зависници, од кои поголемиот дел се Роми, коишто се со низок степен на образование 

или без никакво образование. 

 Загрижува фактот што за овие лица воопшто не се се спроведува образовен 

процес, односно нема никаков организиран систем на едукација и описменување на оние 

кои немаат завршено ни основно образование. 

Констатација: Препорака: 

 Нема организиран систем за 
едукација и описменување на лицата 
лишени од слобода на кои им 
недостасува основно образование. 

 Обезбедување  услови за обавезно 
образование/квалификување. 

 

 Очекуван резултат:  
- Стекнување со образовни/ кфалификациони вештини што може да доведе 

до намалување на рецидивисти во затвор. 
 

 Интервју со воспитувачи 

 Од извршените разговори со воспитувачите, беа добиени информации дека во 

Установата воопшто нема психосоцијална подршка како форма на третман за лицата со 

растројство од употреба на дрога, ниту пак воспитувачите се обучени за психосоцијален 

третман. 

 Во оваа смисла, покрај тоа што не се доволно квалификувани и едуцирани за 

работа со лица кои се зависиници од дрога и други психоактивни супстанци, 

воспитувачите се пожалија и на недостаток од пишана литература за оваа 

проблематика, во форма на прирачници и водичи. Истовремено, беше истакнато дека 

малиот и недоволен број на вработени во овој сектор се соочува со практична 

невозможност да одговори на преголемиот обем на работи и да ги задоволи потребите 

на сите осудени лица.  
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Констатација: Препорака: 

 Недостаток на работни 
квалификации и недоволна стручна 
едукација за персоналот, како и 
недостаток на пишана литература 
во форма на прирачници и водичи. 

 Обуки за персоналот, 
атрективизирање на медицински и 
друг кадар за работа во затвор и 
превенција на синдром од 
прегорување кај вработените во 
затворот (обезбедување здраво и 
безбедно работно место) 

 Спроведување обуки за превенција 
од предозирање, припреми пред 
испуштање од затвор, а на 
доброволна основа и евентуална 
реинтоксикација со супституциска 
терапија кај лица кај кои постои 
висок ризик за рецидив. 

 Очекуван резултат:  
- Подобар квалитет на третман за лицата лишени од слобода со 

растројство предизвикано од употреба на дрога; 
- Намалување на смртноста од предозирање после излегување од затвор. 

 

 Воспитувачите истакнаа дека лицата со растројство од употреба на дроги имаат 

минамални можности за работно ангажирање и со тоа помали шанси за здобивање и 

користење на поволностите предвидени во Куќниот ред. Имено, воспоставента пракса 

уптаува на фактот дека овие лица имаат можност да бидат работно ангажирани 

единствено за одржување на хигиената во просториите и околината, но во никој случај 

во кујната или пекарата, со образложение дека кај нив се присутни други коморбидни 

болести како што се хепатит Б, Ц, ТБЦ, ХИВ и др. 

Констатација: Препорака: 

 Недостасува работна ангажираност 
за сите лица лишени од слобода, а 
особено за лицата со растројство 
од употреба на дрога. 

 Обезбедување работна, окупациона 
терапија за лицата зависни од 
дрога. 

 Очекуван резултат:  
- Подобар одговор од третманот на зависноста, подеднакви права за 

користење одмор и финансиска надокнада. 
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Интервју со психијатар 

Од извршениот разговор со психијатарот во Установата, беа добиени информации 

дека  секое осудено лице, односно пациент кој ќе побара третман со метадон, а за тоа 

постои индикација, истиот му е веднаш достапен и дека за истото нема листи на чекање.  

Информации за третманот може да се добијат во амбулантата од доктор, од 

воспитувачите и други затворски работници.  

Третман со бупренорфин е достапен за лекување и го примаат само оние осудени 

лица кои дошле во Установата со веќе започнат третман на Клиниката за токсикологија и 

ургентна медицина, каде всушност и продолжува нивниот третман. Имено, за овие лица 

се зема биолошки материјал – урина во присуство на лица за обезбедување и истата се 

носи на Клиниката за токсикологија и ургентна медицина каде што се прави 

токсиколошката анализа за присуство на одредени дроги и се подига одредена количина 

бупренорфин.  

Преоптовареноста со работа, потребата да се чека по 5-10 минути за 

сублингвалната таблета бупренорфин да се стопи под јазикот на секој пациент и 

можноста од злоупотреба на таблетите бупренорфин, односно можноста тие да се 

продаваат од страна на лицата лишени од слобода, се наведуваат како причини поради 

кои бупренорфин не би требало да се ординира во Устанвоата.  

Во оваа смисла, психијатарот наведува и дека бупренорфинот е поатрактивен 

меѓу осудениците, поради што и можноста за препродавање од страна на осудените 

лица со растројство од употреба на дрога кои би го употребувале е многу поголема.  

Во КПУ-КПД Идризово не постои посебно одделение за детоксификација, поради 

што редукцијата на метадонот во случаите кога тоа го бара пациентот се прави во 

амбулантски услови, без истото да биде проследно со психосоцијална подршка за време 

на намалување на дозата.   

Лековите за третман на психијатриски коморбидитет во затворот се достапни, но и 

покрај тоа што им се препишани на некои клиенти може да се случи тие да не ја добијат 
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терапијата затоа што лековите до нив ги носи осудено лице, а не медицинско лице. 

Некои од пациентите, лековите ги пијат под надзор, но тоа не е секогаш случај.  

Големиот број на пациенти, а малиот број на лекари и медицински кадар, 

психијатарот ја наведува како причина за неможност да се користи стандарден 

инструмент за процена на статустот на пациентот, како и за достапноста на 

евиденцијата на пациентот до немедицински лица кои понекогаш ги носат медицинките 

картони до лекарот. 

 Услугите во амбулантата не се насочени кон исполнување на потребите на 

пациентите со коморбидни соматски состојби, па иако голем број од лицата зависни од 

психоактивни супстанци имаат хепатит Ц, тие не се подложени на посебен третман на 

лекување.  

Кај некои од пациентите се спроведува третман заради тромбоза и воспаление на 

вените, а исто така достапен е третман за ТБЦ и СИДА. Сепак, како еден од проблемите 

во оваа смисла беше наведен недостатокот од вакцини.  

Покрај тоа, лицата лишени од слобода употребуваат хероин, марихуана, 

психотропни лекови, а многу поретко стимуланси. 

За време на разговорот, психијатарот наведе дека имало случаи на предозирање 

од хероин, метадон, таблети и сл., но дека нема евиденција за инциденцата и 

преваленцата на таа појава, ниту пак е сигурен дали во аптеката има антидот за 

предозирање.  

Лицата кои се предозирани се упатуваат на Клиника за токсикологија и ургентна 

медицина.  

Психијатарот наведе дека не се случило предозирање на лице кое прима 

бупренорфин, со оглед дека истиот се квалификува како безбеден лек и не доведува до 

предозирање доколку не се комбинира со други психоактивни супстанции.  

Пред излегување од Установата на осудените лица со растројство од употреба на 

дрога не им се врши обука за превенција од предозирање, ниту пак има некакви 
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подготовки или евентуална реинтоксикација на доброволна основа, со супституциска 

терапија.  

Недостатокот од мултипрофесионален кадар во установата е евидентен, поради 

што и актуелниот медицински персонал во справувањето со оваа проблематика има 

чувство дека се „препуштени се сами на себе“. Ова директно влијае и во амбулантата 

многу често да нема лекар со месеци, што резултира со синдром на прегорување кај 

медицинскиот кадар.  

Третманот на лицата со растројство од употреба на дрога се спроведува според 

протоколот за примена на метадон, а мониторинг на ваквиот третман се врши од 

Министерство за правда - Управа за извршување на санкции и од Министерство за 

здравство, преку извесување  до тие министерства и преку извештаите од супервизии.  

Констатација: Препорака: 

 Не се спроведува терапија за лицата 
кои употребуваат дрога, а особено 
загрижува отсуството на ваква 
терапија при редукција на дозата и 
детоксификација кај лицата. 

 Обезбедување психосоцијална 
подршка (терапија) за лица кои 
употребуваат дрога, особено при 
редукција на дозата и 
детоксификацијата на лицата кои 
се лекуваат со опиоиден агонист 
(детоксификацијата без 
продолжување на третманот и 
грижата за тие лица потоа, само го 
зголемува ризикот од предозирање 
при повторниот рецидив кој се 
случува кај најголем број на лица 
зависни од дроги заради природата 
на болеста). 

 Очекуван резултат:  
- Подобра ефикасност од фармакотерапијата, односно подобри резултати 

од лекувањето со опиоиден агонист, а при потполна редукција на дозата 
намалување на ризикот од рецидив и намалување на смртноста од 
предозирање при рецидив. 
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Интервју со лица од обезбедување 

Секторот за обезбедување во КПУ-КПД „Идризово“ подолго време се соочува со 

огромен недостаток од кадар, а работните активности на службените лица од овој сектор 

се насочени кон одржување на мирот и безбедноста на осудените лица во установата, 

спречување на бегства, како и детектирање на дрога, мобилни телефони и други 

недозволени предмети и средства. 

Службените лица од овој сектор истакнаа дека се многу чести случаите на 

меѓуосуденичко насилство во коешто се инволвирани осуденици коишто 

злоупотребуваат дрога и други психоактивни супстанци и дека најчести превентивни 

мерки што се преземаат за спречување на оваа појава се одвојувањето, односно 

раздвојувањето и сместувањето на овие лица во различни одделенија.  

Службените лица наведоа и пример од минатото кога некое осудено лице жалејќи 

се дека се не му е добро и дека е предозирано било однесено во болница, а таму 

службените лица од секторот за обезбедување биле пресретнати од поголема група 

машки лица коишто му помогнале и му овозможиле бегство на осуденикот.  

Ваквите непријатни искуства на службените лица од секторот за обезбедување ги 

тераат да бидат многу претпазливи во положувањето верба на исказите на осудените 

лица, а особено на зависниците од дрога коишто бараат медицинска помош. 

 

Набљудување 

Извршениот мониторинг врз материјалните услови во сместувачки капацитети, 

непосредно упатуваат на фактот дека просториите во коишто се сместени осудените 

лица зависници од дроги и психоактивни супстанци се наоѓаат во исклучително лоша 

состојба. Скоро сите простории се пренатрупани, нечисти, со непријатна миризба, со 

скршени прозори, искршени санитарни елементи, а особено загржувачки е тоа што некои 

од лицата спијат на душеци поставени на земја и походниците. 
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Констатација: Препорака: 

 Лоши и нечовечки материјални 
услови, неприфатливи за 
сместување лица. 

 Подобрување на условите за живот 
и подобрување на хигиената (да се 
намали пренатрупаноста, да има 
достапен кревет, душек и доволен 
простор за секого, средства за 
хигиена, одржување на хигиената и 
др). 

 Очекуван резултат:  
- Подобар квалитет на живот и превенирање на ширење на разни инфекции. 

 

 

 Индивидуални интервјуа и фокус групи со лицата со растројство од 
употреба на дроги 

 Извршените индивидуални разговори со осудените лица и со фокус групите со 

лицата со растројство од употреба на дроги имаа за цел добивање на повеќе 

информации поврзани со нивниот третман, достапноста на дроги, лекови и слично. 

 

 Достапност на лекови според медицина базирана на докази за 
третман на опијатна зависност 

На осудените лица зависници од дроги и психоактивни супстанци во КПУ-КПД 

„Идризово“ им е достапна метадонската терапија, односно третманот со метадон.  

Кај дел од лицата со растројство од употреба на дрога кои не апстинираат од 

дрога е присутно уверувањето дека од метадонот може да им се расипат забите, дека 

тој навлегува во коските и дека е штетен, поради што се одлучуваат да продолжат со 

користењето на илегалните дроги и тоа најчесто хероин. 

Недостапноста на бупренорфин во Установата игра значајна улога за дел од 

осудените лица да продолжат да употребуваат илегални дроги или да се обидуваат 

лекот да го набават „на црно“. Имено, со оглед на фактот што метадонот е многу повеќе 
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стигматизиран од бупренорфинот, дел од осудените лица со растројство од употреба на 

дроги се обидуваат и најчесто успеваат да стигнат до бупренофинот, којшто „на црно“ 

чини од 300 до 400 денари за 8 мг. 

При разговорот со осудените лица беше истакната „добра пракса“ на успешна 

самоиницијативна детоксификација со бупренорфин кај едно лице, коешто за време на 

издржување на казната затвор илегално набавувало бупренорфин по цена од 350 

денари за 8 мг и успеало да се детоксифицира, односно да апстинира од дрога. 

Дел од осудените лица истакнаа дека и покрај желбата да им биде овозможен 

третман со бупренорфин, истиот не им е овозможен во рамки на Установата, а беше 

истакнат и случај каде што едно осудено лице како казна затоа што се дал во бегство, по 

неговото враќање му била давана помала доза на бупренорфин. 

Констатација: Препорака: 

 Стигматизацијата на методатнот 
од страна на зависниците и 
отежнат пристап до бупренорфин, 
директно влијае врз отварањето на 
т.н. „црн пазар“ со бупренофрин. 

 Достапност на лекот бупренорфин 
до сите зависници за коишто ќе се 
утврди потреба од третман со 
бупренорфин; 

 Опфаќање на што поголем број на 
лица кои употребуваат дрога и 
имаат развиено зависност од 
истата во програмата за третман 
со опиоиден агонист (метадон или 
бупренорфин). 

 Очекуван резултат:  
- Зголемување на бројот на лица кои употребуваат дроги во програмите за 

третман (препорака 1) (со бупренорфин ќе се опфатат лица кои 
употребуваат дрога, а за кои метадонот не е атрактивен или не дава 
добар резултат); намалување на црн пазар со бупренофин, намалување на 
насилство заради долгови, намалување на ризикот од предозирање и смрт 
од предозирање (лекот е парцијален агонист и е побезбеден од метадонот 
во смисла на предозирање); 

- Намалување на употреба на илегални дроги и психотропни супстанции 
набавени на црно; намалено насилство и други илегални активности во 
затворот; намалена употреба на игли; подобрување на соматското здравје; 
намалување на по крвен пат преносливи инфекции. 
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 Во КПУ-КПД „Идризово“ не е достапен опијатен антипод, кој се употребува во 

случај на предозирање од опијати. Согласно добиените информации од извршените 

разговори, лицата кои се предозирале се упатуваат на Клиниката за токсигологија, но 

сепак патот до клиниката може во одредени итни ситуации да се покаже како предолг за 

да се спаси животот на зависникот. 

Констатација: Препорака: 

 Недостапност на антидот може да 
предизвика тешки последици, па 
дури и смрт од предозираност. 

 Да се обезбеди опијатен антипод во 
Установата како би можело 
навремено да се санираат 
последиците од предозираноста). 

 Очекуван резултат:  
- Намалување и превенирање од тешки последици или евентуална  смртност 

од предозирање. 
 

Во установата, исто така, не се достапни ниту антагонисти за опијати, кои се 

употребуваат за превенција на рецидив од опијати кај силно мотивирани лица за 

апстиненција. 

Особено загрижува фактот што во КПУ-КПД „Идризово“ не се спроведуваат 

програми за детоксификација, ниту пак специјални програми за грижа по извршената 

детоксификација. 

 

 Пристап до илегални дроги и психоактивни супстанци  

Од извршените разговори со осудените лица, Националниот превентивен 

механизам констатира широка распространетост на разни видови дроги и психактивни 

супстанци во Установата по „многу поволни цени“.  

Имено, сите осудени лица со коишто беа изврши разговори истакнаа дека 

пристапот до дроги во Установата е многу полесен од надвор (мислат на надвор од 

Установата) и дека со оглед на нејзината лесна достапност и широка распространетост 

цената на истите е многу поволна, односно иста, па дури и поевтина од надвор. 
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Предмет на трговија е и бупренорфинот, чијашто цена „на црно“ се движи од 300 

до 400 денари за 8 мг или 100 денари за таблета од 2 мг. Поради леснопристапноста 

метадонот е многу поефтин и истиот набавен „на црно“ чини 10 денари за еден 

милиграм. Многу често се случува да се продаваат и таблети за смирување, како и други 

лекови, па така една таблета дијазепам чини 10 до 20 денари. 

Особено загрижувачки е фактот што голем број лица кои поминале успешна 

апстиненција започнале одново да употребуваат дрога во КПУ Идризово, а познати се и 

случаи на осудени лица кои за прв пат земале, односно започнале да користат дрога во 

установата.  

НПМ доби информација од лице кое во моментот на посетата апстинираше, дека 

е многу тешко да се апстинира на оддел каде од 11 лица 10 „стонираат“(се под 

интензивно дејство на дрога) и дека повеќе пати до управата упатил барање за 

преместување во друг оддел, но Управата се уште не му доставила одговор. Дел од 

затворениците наведоа дека од истите причини, безброј пати (некои наведуваат и по 40 

пати) доставиле писмени барања до директорот за префрлање во други одделина 

установата, но за жал, на барањата не им е позитивно одговорено. 

 

 Насилство и малтрерирање  

Злоупотребата на дрога во Установата директно влијае врз појавата на 

должничко-доверителски меѓуосуденички односи со многу големи или т.н. „лихварски“ 

камати, кои многу често подоцна се појавуваат како причина за насилни инциденти. 

Имено, од извршените разговори со осудените лица беше констатирано дека 

зависниците од дрога многу често се одлучуваат да „позајмат“ пари со многу високи 

каматни стапки како би можеле да дојдат до дрога, а токму невозможноста да се вратат 

земените пари доведува до физичко насилство врз „должникот“, до запленување на 

пакети со храна што им се праќаат од надвор или до продавање на разни лични 

предмети.  
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Едно од лицата со коешто беше извршен индивидуален разговор истакна 

конкретен пример каде што за позајмени 300 денари, за една недела требал да врати 

1000 денари, или за позајмени 500 денари, требал да врати 2000 денари за една 

недела, а доколку позајмените пари не ги врател во определениот рок, му се заканувале 

со физичко насилство. 

Нациналниот превентивен механзаим констатира дека поради 

широкораспространетоста на „позајмувањето“ пари со високи камати, должниците  

коишто во најголемиот број на случи се зависници од дроги, постојано се изложени на 

психичко и физичко малтретирање, а беа истакнати наводи и за сексуално 

вознемирување и насилство.  

Особено загружувачки се наводите дека службените лица од секторот за 

обезбедување и покрај тоа што во одредени ситуации се директни сведоци на ваквото 

малтретирање, само поради фактот што се работи за лица коишто злоупотребуваат 

дроги, спротивно на нивната должност, не преземаат ништо и не ги докуметираат 

ваквите инциденти. 

 

 Интравенска употреба 

Според наводите на осудените лица во КПУ Идризово може да се набави чист 

шприц и игла за 500-600 денари, но многу почесто се употребуваат употребени 

(валкани) игли и шприцеви.  

Зависниците соопштуваат дека има примери на инјекирање на метадон со вода, 

како и зависници кои покрај тоа што пијат по 12 мл метадон инјектираат и други 

психотропни супстанци.  

Претпоставената бројка на лица кои инјектираат во Установата, според лицата со 

растројство од употреба на дрога во затворот, е околу 3% од сите лица со растројство 

од употреба на дрога.  
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 Соматски коморбини состојби 

Кај дел од осудените лица коишто беа затекнати за време на посетата беа 

забележани воспаленија на вените и отворени рани по рацете и нозете, кои поради 

тешко пристапната медицинска грижа воошто не се прегледани, ниту преврзани. 

Дел од осудениците истакнаа дека користењето на валкана опрема за 

инјектирање доведува до појава на тромбофлебити (тромбоза и воспаление на вените), 

а лошите и нехигиенски материјални услови придонесуваат скоро секој втор ден некое 

осудено лице да има дијареа или повраќање. 

Осудените лица истакнаа дека при приемот во Установата воопшто не им се 

прават скрининг тестови за ХИВ, хепатит Б или Ц, како и тоа дека покрај големиот број 

на лица коишто имаат хепатит Ц, тие воошто не се подложени на некаков медицнски 

третман.   

Констатација: Препорака: 

 Недостаток на тестови и прегледи 
за ХИВ, Ц и Б хепатитис, како и 
недостаток на вакцина за Б 
жолтица, што се неопходни заради 
намалување на ризикот за ширење 
на болестите и намалување на 
смртноста од истите. Исто така, 
недостаток на третман на 
соматските коморбидни состојби 
предизвикани и поврзани со 
употребата на дрога. 

 Доброволно и доверливо 
советување и тестирање за ХИВ, Ц 
и Б хепатитис и достапен третман 
за Ц хепатитис за оние лица на кои 
им е потребно (доколку казната 
трае долго, болеста напредува до 
фаза кога не може да се третира и 
има лоша прогноза, така што, со 
непреземање третман во затворот 
лицето може да се доведе во 
состојба која е иреверзибилна и не 
излечива после излегување од 
затвор); 

 Обезбедување вакцина за Б жолтица 
за доброволно тестирање на 
лицата кои употребуваат дрога; 

 Третман на сите соматски 
коморбидни состојби предизвикани 
и поврзани со употребата на дрога 
(воспаление на вените, рани на 
кожата, апцеси, Б хепатитис), како 
и оние кои не се поврзани со 
употребата на дрога. 



126 

 Очекуван резултат:  
- Намален ризик за ширење на болеста и намалена смртност од болеста; 
- Превенција на Б жолтица; 
- Подобрување на здравјето на лицата лишени од слобода, намалување на 

ризик од ширење на инфекции, намален морбидитет и намалена смртност. 
 

 

 Психички коморбидни состојби 

Малиот број на медицински персонал од една страна и големиот број на осудени 

лица од друга страна доведува голем број од осудените лица што имаат потреба да 

останат без неопходната психијатриска помош. 

Голем број од осудените лица истакнаа дека лицата со растројство од употреба 

на дрога се соочуваат со сериозни психички проблеми што многу често доведуваат и до 

појава на суицидни намери и до конкретни случаи на самоповредување. 

Констатација: Препорака: 

 Недостасува дијагностицирање и 
третирање на коморбидните 
психички состојби кај осудениците, 
заради подобрување на психичкото 
здравје и намален број на 
самоубиства. 

 Самоповредите, самоубиствени 
мисли, намери и тенденции, 
депресија и други коморбидни 
психички состојби треба да се 
дијагностицираат, третираат 
(вклучитело и обезбедување 
препишаната терапија да стигне до 
лицето за кое е наменета) и следат 
со големо внимание. 

 Очекуван резултат:  
- Подобрување на психичкото здравје и намален број на самоубиства со или 

без смртен исход. 
 

 Услови во кои престојуваат лица лишени од слобода кои се зависни од 
супстанца 

 

Материјалните услови во сместувачките капацитети на Установата се генрално 

лоши, но сериозно загрижуваат катастрофалните услови во просториите во коишто се 

сместени осудените лица коишто се зависни од дроги или други психотропни супстанци. 
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Имено, во една просторија се сместени и по 20 осудени лица на кревети по два, 

па дури и три спрата. Некои од осудениците спијат по двајца во едно легло, некои на 

душеци во ходниците, а некои на под. Во одделенијата се шири непријатна миризба од 

тоалетите. Осудениците се жалат дека има инсекти кои ги касаат, немаат сијалици, 

немаат средства за хигиена, садовите ги мијат некогаш со сапун или шампон, добиваат 

едно сунгерче и еден сјај за 3-4 месеци за сите лица во собата (21-23 лица). Во 

тоалетите има искршена ве-це школки, во собите муви, мувла, валкани ѕидови, 

искршени прозори, а лебот го лазаат инсекти.  

Како резултат на ваквата состојба  осудените лица се пожалија на чести стомачни 

потешкотии и заболувања. Исто така се пожалија дека во толатетот нема употребливи 

чешми, често се запушува канализацијата и газат по фекалии. Можностите да се 

одржување на личната хигиена се мали, а поради недостиг на топла вода ретко имаат 

можност да се бањаат.  

 

 Стигматизација 
 

Поголемиот дел од осудените лица коишто се зависници од дроги истакнаа дека 

се стигматизирани и омаловажувани од страна на останите осуденици кои ги нарекуваат 

со погрдни имиња (најчесто ги именуваат како ЗОМБИ). 

Покрај стравот од вака наметнатата стигма, дел од осудените лица кријат дека се 

лица со растројство од употреба на дрога и поради воспоставента пракса зависниците 

да бидат многу ретко работно ангажирани. 

 

 Третман на женски зависнички лишени од слобода 
 

Женските осудени лица зависни од дрога и психотропни супстанци наведоа дека 

имаат леснен пристап до разни видови дроги и во женското одделение, меѓу кои и 

хероинот како исклучетелно тешка дрога.  
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Од разговорите со зависничките беа добиение информации дека се уште се 

случува некоја од осуденичките да инјектира дрога, а тоа вообичаено се прави со стари-

користени игли. 

Дел од осуденичките се пожалија дека метадонот не го добиваат на време, 

односно некогаш се случуваа да го чекаат и до 14 часот, а исто така истакнаа дека не им 

е достапна ниту терапијата со бупренорфин. 

Во однос на работен ангажман женските лицата со растројство од употреба на 

дрога се жалат, исто како и машките лица, дека за нив нема или ретко има работа. 

Условите во женското одделение се подобри од условите во останатите 

одделенија на што меѓу другото  влијае и помалиот број на зависнички во однос на 

бројот на машките осуденици.  

 

 

        НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
              Иџет Мемети 

 


