
 

 

Последователната посета на КПУ-КПД Струга Националниот превентивен 

механизам (НПМ) ја реализира на 26-27.12.2016 година, во соработка со надворешни 

соработници од Здружението по судска медицина при Македонско лекарско друштво, 

Здружението на социјални работници на град Скопје и Македонското здружение на млади 

правници, врз основа на претходно склучени Меморандуми за соработка. 

Оваа посета имаше за цел следење и проценка на степенот на спроведување на 

препораките од Посебниот извештај на НПМ од 2012 година, како и утврдување на 

актуелната фактичка состојба заради идентификување на можни ризици од тортура или 

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

Тимот на НПМ констатира дека голем дел од препораките упатени до Казенено 

поправниот дом за време на редовната посета се целосно или делумно исполнети. Во 

оваа смисла, беше констатирано дека лицата коишто се упатени на издржување 

дисциплинска казна – самица, пред да бидат упатени се прегледуваат од лекар и 

секојдневно се посетуваат од страна на медицинско лице. При вршењето на лекарските 

прегледи на осудените лица, присутен е само медицинскиот персонал, освен во 

исклучителни ситуации кога заради одредени безбедносни причини има службени лица и 

од Секторот за обезбедување. 

Дел од препораките упатени до Установата и Управата за извршување на санкции 

што се уште не се спроведени се: 

- поставување сандачиња за пријавување за медицински преглед, со цел 

осудените лица, повеќе да не се обраќаат усно до припадниците на Секторот за 

обезбедување;  

- обезбедување на посебни возила за спровод кои ќе бидат соодветни на целта за 

која се користат и ќе ги исполнуваат безбедносно-сигурносните мерки, 

- обезбедување услови за спроведување настава за основно и средно 

образование согласно законот. 



Еден од најсериозните проблеми со коишто се соочува оваа Установа е 

упатувањето, односно трансферот на осудени лица од други казнено-поправни установи, 

класифицирани со третман во затворено одделение. Имено, со оглед на фактот што овој 

Казнено-поправен дом е од отворен вид и нема услови за прифат на осудени лица со 

вака класифициран третман, службените лица од Секторот за ресоцијализација се 

соочуваат со проблеми при спроведувањето на третманските мерки, кое нешто 

непосредно влијае и врз зголемување на ризикот од можно нарушување на 

меѓуосуденичките односи и до појава на разни видови насилство (психичко, физичко и 

др.). 

Сериозен проблем претставува и недостигот на буџетски средства за 

обезбедување доволни колични нафта за загревање на Установата, поради што грејниот 

систем, којшто е многу стар и неекономичен, се вклучува само по два часа во текот на 

денот, а температурата во сместувачките капацитети е далеку под минимум 

предвидените стандарди за температура. Во оваа смисла, Националниот превентивен 

механизам при извршениот увид во просториите во коишто се сместени осудените лица, 

констатира дека темературата во истите се движи од 12,5оС до 15оС.  

Амбулантата се соочува со недостаток на основните медицински апарати што 

треба да ги има една општа амбуланта, како што се ЕХО апарат, апарат за проверка на 

видот, апарат за проверка на слухот и други основни апарати, а не е обезбедена ниту 

апаратура за реанимација.  

Националниот превентивен механизам констатира дека Секторот за 

ресоцијализација во Установата се соочува со недостаток на кадар од неопходни стручни 

профили кои би придонеле за успешно одвивање на процесот на ресоцијализација, а 

особено социјален работник и психолог. 

За посетата Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај во 

кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде конкретни препораки до 

Управата за извршување на санкции и до директорот на КПУ-КПД Струга, со цел да се 

елиминираат откриените недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со 

лицата лишени од слобода, приведените и задржаните лица. 

 


