МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ- СКОПЈЕ

СООПШТЕНИЕ

Заради објективно информирање на јавноста, во врска со изјавите на
Прес-конференцијата во Канцеларијата на Народниот правобранител,
Управата за извршување на санкциите не се согласува со наводите дека
ништо не е направено за подобрување на состојбите во Казненопоправниот дом Идризово.
Ваквите наводи не кореспондираат со последниот извештај на
Народниот правобранител, каде што е констатирано очигледен напредок во
сместувачките капацитети во повеќето казнено-поправни установи.
Ќе напоменеме само дека во 2009 година, токму во Казненопоправниот дом Идризово е извршено целосно реновирање на Старечкото
одделение и комплетно реновирање на објектот Школо со капацитет од 150
лица. Изградени се три шеталишта во Затвореното одделение, изработена
е платформа во петто и осмо крило, реновирани се сите санитарни јазли во
второ, петто и осмо крило, комплетно реновирање на санитарните јазли во
Женското одделение. Опремена е стоматолошка ординација и други работи
што се однесуваат на подобрување на состојбите во Затворот.
Во Програмата за реновирање и изградба на казнено-поправни и
воспитно-поправни установи за 2010 година, покрај останатите активности
предвидено е реновирање на Полуотвореното одделение со капацитет од
140 лица, како краткорочна активност
согласно укажувањата во
Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија
за 2009 година. За извршување на тие работи се обезбедени средства во
износ од 6.000.000 денари, кои веќе на 26.01.2010 година се префрлени на
Казнено-поправниот дом Идризово. Во тек е подготовка на техничката
документација за реновирање на објектот.
Исто така, со оваа Програма се обезбедени средства од 7.000.000
денари за набавка на тунелски ренген детектор, детекторски врати, рачни
метал детектори и видео камери, обезбедени се 7.500.000 денари за
набавка на нова опрема за пекарата и 3.000.000 денари за набавка на
опрема за пералната во Казнено-поправниот дом Идризово.
Заради потребите на реновирање на Полуотвореното одделение,
Министерот за правда нареди да се изврши преместување на осудените
лица кои престојуваат во ова одделение, во други казнено-поправни
установи во Република Македонија.
Освен горе наведеното, во Казнено-поправниот дом Идризово во
2007 и 2008 година се изградени нови објекти, како што се перална, кујна,
пекарница и котлара со поддршка на средствата на ЕАР, и истите се
опремуваат со средства од Буџетот на Република Македонија.
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За подобрување на здравствената состојба на осудените лица во
Казнено-поправниот дом Идризово примени се вкупно 11 лица од
здравствениот персонал, од кои само шест лекари во последните години.
За прв пат е извршено флоурографско снимање на сите осудените лица во
2008 и 2009 година.
За подобрување на персоналниот капацитет на затворите во
Република Македонија, кој што беше тотално запоставен во претходните
години, само во 2008 и 2009 година се примени околу 280 лица, од кои 94 во
Казнено-поправниот дом Идризово. Овие лица се обучуваат согласно
Програмата за обука на персоналот на Управата за извршување на санкции
и преку проектите МАТРА и ТАЕХ.
Министерството за правда веќе една година со експертска поддршка
на Европската комисија врши подготовка на Проектот за реконструкција и
изградба на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во
Републиката. Проектот е во финална фаза и предвидува изградба на нови
и реконструкција на постојните капацитети на казнено-поправните и
воспитно-поправните установи во Република Македонија.
Реализацијата на овој Проект, покрај средствата од Буџетот на
Република Македонија, ќе биде поддржан со заем од Банката за развој на
Советот на Европа. Овој Проект предвидува изградба на комплетно нови
објекти во Казнено-поправниот дом Идризово, изградба на нов ВПД Тетово,
доградба на Затворот Куманово и комплетно реновирање и изградба на
Затворот Скопје.
Оттаму, генерализирање на негативна слика за целокупната состојба
во затворскиот систем во Република Македонија, очигледно не одговара на
објективните состојби за преземените мерки и активности што е во
спротивност со оценките на меѓународни организации, кои што во почетокот
на 2010 година извршија посета на Казнено-поправниот дом Идризово и
забележаа очигледен напредок и преземање на реални активности за
подобрување на состојбата во оваа установа.
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