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Вовед

Управата за извршување на санкциите четврта година по ред
изготвува Годишен извештај за работата на казнено-поправните и
воспитно-поправните установи во Република Македонија во кој на детален
начин се прикажува состојбата и активностите кои се преземени во 2011
година за подобрување на затворскиот систем.
Годишниот извештај за 2011 година содржински е структуриран на
начин што овозможува приказ на целокупното работење во затворскиот
систем во Република Македонија од повеќе аспекти и тоа:
- информации за подобрување на легислативата со која се регулира
извршувањето на санкциите, како и за активностите кои се во насока
на подобрување на процесот на ресоцијализација на осудените лица;
- податоци за преземените активности за почетна и континуирана
обука на затворскиот персонал;
- податоци за преземените активности во рамките на Проектот за
рекострукција на КПУ во РМ за подобрување на условите и
сместувачките капацитети за осудените, притворените и
малолетните лица;
- информации за спроведените стручно-инструкторски надзори во
КПУ и за активностите во насока на сузбивање на коруптивните
активности на затворскиот персонал;
- статистички податоци за вработените во установите и
- статистички податоци за осудените лица кои издржуваат казна
затвор во казнено-поправните установи во Република Македонија,
како и податоци за малолетните лица кои се наоѓале во Воспитнопоправниот дом Тетово од аспект на бројна состојба на осудени
односно малолетни лица, старосна структура на осудените лица,
структура на осудените лица во зависност од извршеното кривично
дело, погодности кои осудените лица ги користеле во текот на 2011
година, разместување на осудени лица, дисциплинска одговорност,
работно ангажирање на осудени лица, здравствена заштита на
затворската популација во казнено поправните установи и слично.
Согласно законската обврска од член 9 став 3 на Законот за
извршување на санкциите, Управата за извршување на санкциите на
годишно ниво ја известува Владата на Република Македонија и јавноста за
состојбата и работењето на казнено-поправните установи во Република
Македонија.
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I.

АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЛЕГИСЛАТИВАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Во насока на унапредување на процесот на извршување на
санкциите, во 2011 година заокружена е легислативната рамка со која се
регулира извршувањето на санкциите, со цел подобрување на
материјалните и безбедносните услови и контролните механизми во
казнено – поправните установи согласно европските стандарди. Во таа
смисла, стапени се во сила следните акти:
-

Правилник за начинот на вршење на стручностручно- инструкторски
надзор врз работата на казненоказнено -поправните и воспитновоспитно поправните установи (Службен весник на РМ бр. 20/11).
20/11). Со овој
Правилник прецизно е определен начинот на вршење на стручноинструкторскиот надзор и постапувањето на инспекторите при
вршење на надзорот со што значително се олеснува процесот на
спроведување на надзор и се овозможува воедначување на
процедурата при спроведување на надзорот;

-

Правилник за распоредување, класификација и разместување на
осудените во казненоказнено- поправните установи (Сл.весник на РМ
173/2011),
173/2011), кој содржи точно дефинирани критериуми за
класификација на осудените лица во одделенијата во рамките на
установата, како и нивно распоредување во соодветни групи во
рамките на одделенијата од одреден вид;

-

Правилник за начинот на користење на погодности на осудени
лица (Сл.весник на РМ 173
1 73/2011)
73/2011),
/2011), со кој се пропишува начинот на
користење на погодностите на осудените лица во и надвор од
установата:

-

Упатство за употреба на конференциски средби со чија примена се
обезбедува ефикасна меѓусекторска соработка во насока на
подобрување на процесот на ресоцијализација на осудените лица кои
издржуваат казна затвор,, кое стапи на сила на 23.12.2011година;

-

Упатство за учество на секторот за обезбедување во процесот на
ресоцијализација со кое се пропишува учеството на припадниците
на секторот за обезбедување во остварување на третманот на
осудените лица,, кое стапи на сила на 23.12.2011година;
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-

Унифициран Куќен ред за сите установи (кој стапи во сила јануари
2012 година), со чија примена се овозможува почитување и
обезбедување на правото на еднакво постапување со осудените лица
во сите казнено - поправни установи. Овој куќен ред, меѓудругото,
содржи точно дефинирани критериуми посебно во делот на условите
под кои можат осудените лица да користат погодности, точно
дефинирана дисциплинска постапка и други критериуми значајни за
издржувањето на казната затвор на осудените лица.

Истовремено, заради усогласување со новите критериуми и методи на
постапување со осудените лица извршени се измени и дополнувања на:
-

Правилникот
Правилникот за времето што треба да го помине и условите што
треба да ги исполни осуденото лице во установата од определен
вид или во соодветно одделение на установата од општ вид,
ви д,

-

Упатство за определување на видовите и начините на третман на
осудените лица и

-

Упатството
Упатство то за условите, начинот и постапката за работно
ангажирање на осудено лица надвор
на двор од установата.
установата .

Сите горенаведени подзаконските акти се изработени од страна на
посебни работни групи составени од претставници на Управата за
извршување на санкциите и претставници од казнено-поправните установи,
со цел создавање на унифицирани критериуми за третман на осудените
лица без разлика во која установа издржуваат казна затвор и решавање на
конкретните проблеми со кои секторот за ресоцијализација се соочува во
текот на нивното секојдневно работење.
Со донесувањето на овие акти извршено е подобрување на
ефикасноста на кадарот вклучен во реализирање на третманот на
осудените лица во казнено-поправните установи и со нивната
имплементација се очекува во значителна мера да се подобри процесот на
ресоцијализација и социјална адаптација на осудените лица кои
издржуваат казна затвор, односно да се подобри начинот на планирање и
спроведување на третманот на осудените лица и начинот на постапување со
нив, со цел нивно успешно вклучување во заедницата по издржување на
казната затвор, што во крајна мера би значело и намалување на
рецидивизмот во Република Македонија.
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II.
II. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА
РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО
ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

Изработка и имплементација на инструментот
инструментот за проценка на
ризик,
ризик, како нов современ метод
мето д на постапување со осудените лица за
време на престојот во приемно одделение
На работата на приемното одделение и планирањето на третманот
им се даде нова квалитетна димензија со вклучувањето на активностите
кои се однесуваат на примена на нов инструмент за проценка на ризик на
осудените лица.
Инструментот за проценката на ризик започна да се применува во
сите казнено-поправни установи од ноември 2011 година.
Овој инструменет им овозможува на различните професионални
профили од стручниот тим во приемното одделение во КПУ, врз основа на
различни квалитативни и квантитативни параметри да извршат
предикција на ризикот и соодветно на добиените резултати во текот на
опсервациониот период во приемното одделение да изготват и планираат
соодветни третмани за осудените лица кои може да вклучува редовни и
специфични програми.
Со цел обезбедување на успешна имплементација на инструментот
за проценка на ризик, изработен е и Прирачник за примена на овој
инструмент кој е наменет за лицата од стручните тимови во приемните
одделенија во установите кои ја вршат проценката на ризикот и ги
утврдуваат потребите на осудените лица.

Активности за развивање на Програмите за третман на ранливи
категории на осудени лица
Во 2011 година започнаа активности за развивање на Програмите за
третман на ранливите категории на осудени лица кои беа изработени во
текот на 2010 година, како и активности за создавање на услови за нивна
имплементација.
Во таа смисла, за подобрување на третманот на зависници од дрога и
алкохол во КПД Идризово, склучен е Меморандум за соработка помеѓу
Управата за извршување на санкциите и Невладината организација Хопс,
која изготви програма за психосоцијална поддршка на зависници од дрога.
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Во периодот од 30.06.2010 година до 31.03.2011 година, стручен тим составен
од 2 психолози и 1 социјален работник обезбеди континуиран
психосоцијален третман на осудени лица-зависници од дрога во КПД
Идризово.
Со поддршка на експерти во рамките на софт компонентата на
“Проектот за реконструкција на казнено-поправните установи во Република
Македонија” се подобри Програмата за третман на осудени лица кои
злоупотребуваат дроги и психотропни супстанции, а воедно се изработи и
Прирачник за нејзина примена. Во рамките на “Проектот за реконструкција
на КПУ во РМ”, каде што се предвидува изградба на нов комплекс на КПД
Идризово планирано е постоење на посебно drug free одделение со што ќе се
создадат и просторни услови според европските стандарди за третирање на
оваа ранлива категорија на осудени лица.
Со воведувањето на стандардизираните програми за специфичните
третмански групи, преку конкретни чекори, фази и третмански активности
се обезбедува непрекинат и континуиран третман на ранливите категории
на осудени лица со цел нивна успешна ресоцијализација и социјална
адаптација. Специфичните програми содржат низа пенални и
психотераписки техники и мерки кои се поврзани со индивидуалните
потреби на осуденото лице кои што се во корелација со криминогените
активности.

Изработка на Процеси и Протоколи
вработените во казненоказнено -поправните установи

за

постапување

на

Во рамките на Проектот “Градење
Градење на капацитетите на средниот
менаџмент во КПУ”
КПУ кој се реализираше во текот на 2011 година во
соработка со Холандската амбасада, а во рамките на МАТРА ЕНПАП
Програмата, меѓу другите активности, се спроведоа и посебни обуки на
средниот менаџмент во сите казнено-поправни установи за изработка на
процеси и протоколи за постапување при работењето.
Согласно предвидените активности во Проектот, врз основа на
предлозите на учесниците на обуките, Управата за извршување на санкции
изработи листа на десет приоритетни Процеси и Протоколи и тоа:
-

Постапка при контрола на хигената во казнено-поправните установи;

-

Претрес на осудени лица и простории;

-

Постапката за прием и постапување со осудени лица во приемно
одделение;
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-

Постапка за остварување на здравствена заштита на осудените лица
во казнено-поправната установа;

-

Постапка при реализирање на работно ангажирање на осудените
лица во казнено-поправните установи;

-

Процес на спречување на бунт;

-

Постапка во случај на насилно однесување на осудено лице;

-

Постапка за извршување на спровод;

-

Постапка во случај на бегство;

-

Постапка при посета на осудени лица.

Истовремено, беа формирани и работни групи од учесниците на
обуките (раководителите на секторите за ресоцијализација и обезбедување од
сите казнено-поправни установи) кои во координација и со поддршка на
Управата за извршување на санкциите ги изработија горенаведените Процеси
и Протоколи.
Процесите и Протоколите содржат посебен дел во кој се дефинирани
поимите на областите кои се уредени со процесите, националните прописи со
кои се регулира областа разработена со процесот, корисниците на процесот,
документите кои треба да произлезат со реализација на процесот, целта на
процесот, резултатите кои треба да произлезат со негова реализација, датум
на евалуација на процесот како и индикатори со кој ќе се мери успешноста на
неговата примена. Вториот дел од Процесите и Протоколите е составен од
шематски приказ на сите чекори кои треба да се преземат за успешна
реализација на процесите и протоколите. Понатаму во третиот дел, во
посебни табели секој чекор е детално објаснет зошто се презема, кој е
одговорен за негово извршување, кога се презема чекорот и на кој начин.
По комплетирањето на содржината, во октомври 2011 година
Процесите и Протоколите од страна на Управата за извршување на
санкциите беа доставени до сите казнено поправни установи со Акционен
план за нивна практична имплементација. Согласно Акциониот план беше
извршено запознавање на вработените кои се вклучени во примена на
процесите во сите казнено поправни установи, а шематските прикази се
истакнати во нивните работни простории.
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Сите Процеси и Протоколи од ноември 2011 година активно се
применуваат во сите казнено-поправни установи во Република Македонија.
Со примената на Процесите и Протоколите се обезбеди унифициран
начин на работа на вработените во сите установи со точно определени
чекори за постапување, со што се олеснува начинот на работа, се зголемува
ефикасноста во работењето, а од друга страна се овозможува точно
утврдување на начинот на комуникација и одговорноста на вработените
при извршувањето на работните обврски.
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Проектот за воспоставување на јавно
ја вновно- приватно партнерство во
затворскиот систем
Со финансиска поддршка на Британската амбасада во РМ, во 2011
година започна да се реализира Проектот за воспоставување на јавно
приватно партнерство во затворскиот систем и во рамките на истиот од
страна на домашни и меѓународни експерти од соодветната област во тек е
подготовка на Физибилити студија за воспоставување на јавното-приватно
партнерство во затворскиот систем во Република Македонија.

ИПА ПРОЕКТ 2009
Преку ИПА 2009 обезбедени се средства од 2.100.000,00 евра, со кои
меѓудругото, се поддржува изработка на Национална Стратегија за развој
на затворскиот систем во Република Македонија. Со Националната
Стратегија ќе се направи севкупна анализа на состојбата на пенитенцијарен
систем во Република Македонија, односно ќе се идентификуваат
позитивните и негативните аспекти на неговото функционирање и врз
основа на постоечката состојба ќе се постават конкретни цели и ќе се
понудат реални решенија за подобрување на целокупното функционирање
на затворскиот систем во Република Македонија. Поточно, Националната
стратегија ќе офати анализа на мрежата на казнено-поправните и
воспитно-поправните установи, видовите на организациона поставеност и
функционирањето на казнено-поправните и воспитно-поправните
установи, упатувањето на осудените лица на издржување на казната затвор,
утврдување на надлежноста на Министерството за здравство врз
здравствените работници кои работат во казнено-поправните установи,
како и утврдување на надлежноста на Министерството за образование и
наука во делот на организацијата и финансирањето на образованието во
казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Имплементацијата
на Проектот ИПА 2009 треба да започне во текот на 2012 година.
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III
ОБУКИ НА ВРАБОТЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО КАЗНЕНОIII.
КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Управата за извршување на санкциите, во рамките на својата
надлежност, согласно чл. 67 од Законот за извршување на санкциите
(“Службен весник на РМ" бр.2/2006 и 57/2010) обезбедува и организира
почетна и континуирана обука на вработените во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи, како и проверка на нивните знаења и
способности.
Значајна активност која беше преземена е донесувањето на
Програма за задолжителна почетна и континуирана обука за вработените
во казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2011 година и
подготовката на Акционен план за обука и едукација на вработените во
КПУ и ВПУ во 2011 година со кои Управата за извршување на санкциите ги
планира своите идни активности од аспект на јакнење на капацитетите на
вработените во казнено-поправните и воспитно поправните установи.
Програмата е наменета за постојниот затворски персонал, како и за
новопримените кадри во установите.
Управата за извршување на санкциите за да ги оствари поставените
цели во Програмата, презеде системски мерки и активности за
воспоставување на ефикасен систем на континуирано стручно
усовршување на затворскиот персонал кои се реализираат во четири фази,
и тоа:
1. Проверка на знаењата на сите вработени во КПУ и ВПУ;
2. Формирање на групи за понатамошна обука;
3. Изготвување на Акционен план за спроведување на обуките;
4. Континуирано спроведување на потребните обуки.
Проверката на знаењата на сите вработени во КПУ и ВПУ се изврши
во првото тромесечје на 2011 година со цел да се утврди степенот на знаење
за законито, безбедно и професионално остварување на работните задачи
на затворскиот персонал, како и да се идентификуваат потребите за обука
на постојниот кадар. Врз основа на освоените бодови на тестирањето се
формираа групи во кои вработените според степенот на знаење се
класифицираа во почетна, средна и напредна група.
Врз основа на анализата од спроведеното тестирање изработен е
Акционен план за обука и едукација на вработените во КПУ и ВПУ во 2011
година со кој е одреден потребниот фонд на часови кој треба да биде
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исполнет од страна на сите вработени во КПУ и ВПУ, и е одреден бројот на
групите за секоја установа поединечно.
Реализацијата на Акциониот План започна на 19 јуни 2011 година и
континуирано се спроведуваат обуките на затворскиот персонал.
Имено, во периодот од 19 до 22 јуни 2011 година се спроведоа обуки за
менаџирање на раководниот кадар во казнено-поправните и воспитнопоправните установи. Со обуката беа опфатени 17 вработени од КПУ и ВПУ,
кои го исполнија предвидениот фонд на часови согласно Акциониот План
за спроведување на континуираните обуки на вработените во КПУ и ВПУ.
На 17-ти ноември 2011 година и 02.12.2011 година беше спроведена
почетна обука на вработените од во Секторот за ресоцијализација во КПД
Идризово. Со обуките на кои учествуваа вкупно 30 службени лица од овој
сектор, беа опфатени повеќе теми од областа на легислативата со која се
регулира извршувањето на санкциите и Европските затворски правила.
Исто така, за време на пишување на извештајот, во првиот квартал од
2012 година реализирани се четири циклуси на средна и напредна обука на
затворски персонал.
-

Првиот циклус на обука беше спроведен во тек на месец јануари 2012
година од страна на обучувачите кои воедно беа членови на
работните групи за изработка на подзаконските акти – Упатства,
Правилници, Инструментот за проценка на ризик и прирачник за
процена на ризик. На обуките учествуваа службени лица од Секторот
за ресоцијализација и Секторот за обезбедување од сите КПУ со цел
за стекнување на нови вештини и успешна примена на новите
подзаконски акти.

-

Вториот циклус на обука се одржа како дводневна работилница во
периодот од 29.02. до 02.03.2012 година. На работилницата
присуствуваа 29 учесници - членови на стручните тимови од
приемните одделенија во установите. Во тек на првите две сесии од
првиот ден на работилницата учесниците во присуство на
директорот на УИС, директорот на Затвор Гевгелија, Затвор
Струмица и Затвор Прилеп дискутираа за конкретните потешкотии
во имплементацијата за реформските документи и беа дадени
конкретни насоки за надминување на истите.

-

Третиот циклус се одржа во текот на месец март 2012 година во 4
работни дена на кои учествуваа во просек по 25 вработени од
Секторот за ресоцијализација и Секторот за обезбедување од КПД
11
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Идризово. На обуките беа обработени повеќе теми во насока на
усовршување на вештините на вработените за водење на
мотивационо интервју, а беа обработени и повеќе прашања во врска
со практичната примена на новите подзаконските акти –
Правилници и Упатства.
-

Четвртиот циклус се одржа во текот на месец април 2012 година во 3
работни дена на кои учествуваа во просек по 30 вработени од
секторот за ресоцијализација и секторот за обезбедување од КПД
Идризово. Овие обуки се однесуваа на примена областите опфатени
со десетте Процедури и Протоколи за постапување на вработените
во казнено-поправните установи. Меѓудругото, се спроведе и обука за
примена на типовите на комуникација што е од значајна важност за
затворскиот персонал.

Во текот 2011 година беа спроведени и повеќе обуки на персоналот
вработен во казнено-поправните установи, со финансиска поддршка на
меѓународни организации и институции.
Во соработка со Британската амбасада во периодот од 14 - 17-ти март
2011 се одржа обука на тема Проценка на ризик на осудени лица.
лица На оваа
обука учествуваа членовите на работната група која работеше на изработка
на Инструментот за проценка на ризик, како и вработени во секторот за
ресоцијализација во КПУ, кои го применуваат инструментот во текот на
својата тековна работа.
Во соработка со Европската комисија преку инструментот за
техничка помош за размена на информации
информа цииции -TAIEX во текот на 2011
година се одржаа работилници на кои присуствуваа вработените во
секторот за ресоцијализација и секторот за обезбедување во сите КПУ и тоа:
-

На 23-24 јуни 2011 година на тема: “Специфична програма за осудени
лица кои сториле кривични дела со елементи на насилство”.
На 16-17 јуни 2011 година на тема “Стрес менаџмент”.

Во соработка со Владата на Кралството Холандија се реализираше
Проектот ”Градење
” Градење на капацитетите на средниот менаџмент во КПУ”
КПУ ” ,
преку МАТРА ЕНПАП програмата, во рамките на кој се одржаа три
циклуси на обуки и тоа првата во декември 2010, во март 2011 година и во мај
2011 година. Учесници на обуките беа директорите на казнено-поправните
установи и средниот менаџмент во сите КПУ.
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Со поддршка на УНИЦЕФ започна реализација на обуки за обучувачи
од областа на малолетничка правда и тоа:
-

Првата обука (основно ниво) се реализира во периодот од 26 јуни до 1
јули 2011 година, на која присуствуваа преставници од Управата за
извршување на санкции, Затвор Охрид и Воспитно-поправниот дом
Тетово;

-

Во периодот од 14-15ти септември 2011 година работилница на тема:
Обука на обучувачи за правда на децата;

-

Во периодот од 29.01.до 03.02.2012 година работилница за правата на
децата како дел од проектот: Правда за децата, финансиран од
Европската Унија и кофинансиран и имплементиран од страна на
УНИЦЕФ со институционална и техничка помош од Казнената
Реформа Интернационал (КРИ).

IV.
IV. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА
ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЧКИТЕ
КАПАЦИТЕТИ
ВО
КАЗНЕНО
И
ВОСПИТНОКАПАЦИТЕТИ
К АЗНЕНОАЗНЕНО- ПОПРАВНИТЕ
ВОСПИТНОПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

1. Реализација на Проектот: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КАЗНЕНОКАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заради натамошно подобрување на условите во казнено-поправните
установи и обезбедување на поефикасно извршување на санкциите во
согласност со европските стандарди во 2011 година Управата за извршување
на санкциите продолжи со реализација на "Проект за реконструкција на
КПУ и ВПУ во Република Македонија",
Македонија ", кој се реализира со поддршка на
Европската комисија и заем за имплементација на проектот од Банката за
развој на Советот на Европа од вкупно 46 милиони евра и учество на
Република Македонија со буџетски средства од 6 милиони евра.
Новите објекти во КПД Идризово ќе бидат со изградена површина од
43.000 метри квадратни, а сегашниот капацитет од 900 места ќе се зголеми
за 1.510 лица. Новиот Воспитно-поправниот дом Тетово ќе биде со површина
од 2.640 метри квадратни со капацитет од 84 малолетни лица. Во Затворот
Скопје ќе се изградат нови објекти со површина од 12.235 метри квадратни, а
13
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вкупниот капацитет на установата ќе биде 634 осудени и притворени лица,
а ќе се доврши и изградбата на Затворот Куманово со објекти од вкупна
површина од 5.500 метри квадратни и капацитет од 250 лица.
Реализацијата на Проектот "Реконструкција на казнено поправните
установи во Република Македонија” се движи во рамките и согласно
роковите договорени со Банката за развој при Советот на Европа и утврдени
со Физибилити извештајот.
Сите потребни активности за изградба на Затворот Куманово кои
започнаа во 2010 година продолжија и во 2011 година На 28.05.2011 година
започна изградбата на Затвор Куманово со објекти од вкупна површина од
3000 м2 и капацитет од 250 лица и вредноста на оваа инвестиција изнесува
156 533 555 милиони денари, односно околу 2,5 милиони евра. Изградбата е
во тек.
Донесен е Детален Урбанистички план за Затвор Скопје од страна на
општина Шуто Оризари. Со поддршка на експерти од техничката помош во
март 2011 година изработена е Проектна програма за изработка на техничка
документација за изградба и реконструкција на објекти во комплексот
Затвор Скопје.
Проектната документација за изградба и реконструкција на КПД
Идризово и ВПД Тетово се изработени согласно склучените Договори со
избраните проектански куќи и добиени се завршни извештаи од стручната
ревизија.
Во рамки на Програмата за финансирање на изградба,
изградба,
реконструкција,
реконструкција , одржување на објекти и опремување на казненоказненопоправните установи,
установи , со буџетски средства во текот на месец мај 2011
година завршено е комплетно реновирање на петтото крило во Домот и
стражарските кули, што е во согласност со препораките на Комитетот за
превенција од тортура и противчовечко постапување и казнување (КПТ).
Петтото крило во затвореното одделение е со капацитет од 95
осудени лица, при што извршена е целосна реконструкција на објектот со
површина од 650м2, и тоа:
-

Промена на дрвените со алуминиумски прозори со термопан стакло;
Промена на дрвени врати;
Дрвениот патос е заменет со ламинат во сите простории;
Целосна реконструкција на санитарните јазли;
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Реализирани инвестиции за набавка на опрема во казнено
казнено-- поправните
и воспитновоспитно- поправните установи во 2011 година
Казнено поправна
у станова

КПД Идризово

КПД Штип

Затвор Скопје

Вид на набавката на
опрема
Набавка на фекални
пумпи за
полуотворено
одделение
Набавка на водна
пумпа за Затворено
одделение
Набавка на потопна
пумпа
Набавка на жица над
оградниот ѕид
Информатичка
опрема

В купно

Вредност на
набавката (денари)
(денари)

351.640,00

348.100,00
260.957,00
353.868,00
173.179,00
1.487.744,00

Реализирани инвестиции за градежни работи во казненоказнено -поправните и
воспитновоспитно - поправните установи во 2011
2011 година
Казнено поправна
у станова

Вид на градежните
работи
Санација на 5-то крило
и на дел од караулите
на затворено
одделение

Вредност
(денари)

3.827.267,00

КПД Идризово
Надзор над санација на
5-то крило и на дел од
караулите на
затвореното одделение
Вкупно

70.800,00

3.898.067,00

16
Управа за извршување на санкциите/ Годишен извештај за 2011 година

V. АКТИВНОСТИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОБАЦИСКА
СЛУЖБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во сите европски држави, како и во државите од нашето
опкружување и поранешните југословенски републики е воспоставена
посебна пробациска служба која има голема улога во процесот на
ресоцијализација на лицата на слобода (во заедницата).
Функционирањето на пробациските служби во сите земји каде што
се воспоставени покажуваат исклучително добри резултати во
намалувањето
на
затворската
популација,
подобрување
на
ресоцијализацијата на осудените лица и намалување на рецидивизмот.
Од тие причини, определба на Министерството за правда - Управата
за извршување на санкциите е да биде воспоставена посебна пробациска
служба која ќе биде формирана на ниво на сектор во Управата за
извршување на санкции (Сектор за пробација).
Во Република Македонија по воведувањето на посебна пробациска
служба се очекува дека само во првата година затворската популација ќе се
намали од 10 до 20%.
За воспоставувањето на пробациската служба обезбедени се
финансиски средства преку претпристапните фондови со проектот ИПА
2010 кој треба да започне со реализација во 2012 година. Во рамките на овој
Проект опфатени се активности за подготовка на Закон за пробација и
воспоставување на пробациската служба во Република Македонија.
Во периодот пред реализација на проектот ИПА 2010, Управата за
извршување на санкциите презема повеќе активности со кои ќе се олесни
подготовката на Законот за пробација и другите предвидени активности.
Така, со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство на
Велика Британија и Северна Ирска во периодот од септември 2010февруари 2011 година се реализираше проект во рамките на кој се изготви
Компаративна анализа/студија на постојната законска регулатива и
функционирање на пробацијата во земјите од регионот како и Студија за
возможност за функционирање на пробацијата во Република Македонија.
Со поддршка на Британската амбасада во тек е подгото
подгото вка на
Стратегија
Стра тегија за развој на Пробациска служба во Република Македонија и
фискални импликации
импликаци и за нејзина имплементација
имплементациј а, со која ќе се
овозможи точно определување на чекорите за постапување при градењето
на пробациската служба, што ќе биде добра основа за понатамошното
воспоставување и развивање на пробациската служба во Република
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Македонија. Стратегијата се изработува од страна на домашни и британски
експерти за пробација, а формирана е и посебна работна група за поддршка
при изработката на Стратегијата во која се вклучени релевантни
претставници од сите институции вклучени во процесот на извршување на
алтернативните мерки (УИС, Основен суд Скопје 1, Основно Јавно
обвинителство Скопје, МВР, Министерство за труд и социјална политика,
Завод за социјални дејности и Академијата за обука на судии и јавни
обвинители).
Изработката на Стратегијата е предвидено да биде завршена до
крајот на 2012 година пред почетокот на Проектот ИПА 2010.
Меѓудругото, Управата за извршување на санкции од 01.01.2012
година е полноправен член на Европската организација за пробација.

VI.
VI. СТРУЧНОСТРУЧНО- ИНСТРУКТОРСКИ НАДЗОРИ НАД РАБОТЕЊЕТО ВО
КАЗНЕНОКАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ
ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНОВОСПИТНО- ПОПРАВНИТЕ
УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА
ГОДИНА
Врз основа на својата надлежност согласно Законот за извршување
на санкциите (Службен весник на РМ бр.2/2006 и 54/2010), Управата за
извршување на санкциите преку свои инспектори во текот на 2011 година
изврши вкупно 10 редовни стручно-инструкторски надзори и 36 вонредни
надзори над работата на казнено-поправните и воспитно-поправните
установи.
Редовниот стручностручно- инструкторски надзор опфаќа вршење на надзор
на условите за престој на осудените лица, третманот на лицата кои
издржуваат казна затвор, обезбедувањето во КПУ и ВПУ и безбедноста на
осудените лица.
Согласно Планот за вршење на редовни стручно-инструкторски
надзори, во 2011 година беа спроведени надзори во сите казнено-поправни и
воспитно-поправни установи. Надзорите во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи ги опфати областите врз кои Управата за
извршување на санкциите е надлежна да врши надзор, а кои се определени
во Законот за извршување на санкциите и во Правилникот за начинот на
вршење на стручно-инструкторски надзор врз работата на казненопоправните и воспитно-поправните установи.
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Вонреден стручностручно- инструкторски надзор врз работата на
установите се врши по добиени сознанија за нестручно и несовесно
работење на установите преку претставки на осудени лица, вработени лица
во казнено-поправните и воспитно-поправните установи или од други
физички и правни лица, како и по иницијатива на надлежни органи и други
институции.
Во текот на 2011 година до УИС поднесени се вкупно 51 претставка.
Најголем дел од претставките се однесуваат на изречени дисциплински
казни за време на издржување на казната затвор, за третманот на
осудените лица или незадоволство во врска со здравствената заштита во
установата. За сите претставки кои се поднесени до Управата за
извршување на санкции се води посебна евиденција и доколку има потреба
се врши вонреден стручно-инструкторски надзор од страна на инспекторите
за извршување на санкции.
Во текот на 2011 година, извршени се вкупно 36 вонредени надзори и
тоа: 23 вонредни надзори во КПД Идризово, 2 во КПД Штип, 4 во Затворот
Тетово, по 2 вонредни надзори во Затворот Скопје, Затворот Гевгелија и ВПД
Тетово и еден вонреден надзор е извршен во Затворот Охрид.

VII.
VII. РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО КАЗНЕНОКАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ
УСТАНОВИ И ВОСПИТНОВОСПИТНО- ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО
РЕПУБЛИКАТА ЗА 2011 ГОДИНА
Заради сузбивање на детектираните можни извори на корупција,
Министерство за правда - Управата за извршување на санкциите во
рамките на своите надлежности, континуирано презема мерки и
активности како за превенција од коруптивни дејствија на вработените,
така и за откривање и санкционирање на индивидуални случаи што се врши
во соработка со надлежните органи за борба против појавите на
организиран криминал и корупција во казнено-поправните установи.
Активностите кои ги презема Управата за извршување се
предвидени во Акционен план за спречување и борба против
корупцијата каj
ка j вработените
во казненоказнено- поправните и воспитновоспитнопоправните установи кој е донесен во 2009 година и континуирано се
преземаат активности за имплементација на воспоставените механизми за
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превенција, контрола и ефикасно справување со појавите на коруптивно
однесување кај вработените во казнено-поправните установи.
Особено значајна активност во насока на координирано и
организирано постапување на казнено-поправните установи при
пријавување на кривичните дела од областа на корупција е тоа што од
страна на Управата се изработени Стандардни оперативни процедури за
постапување на државните службеници во Управата за извршување на
санкциите и казнено-поправните и воспитно-поправните установи во
Република Македонија во случај на пријавување на кривично дело поврзано
со корумптивно однесување кои активно се применуваат во сите казненопоправни установи.
Истовремено, од страна на Управата за потребите на Министерството
за внатрешни работи изработен е унифициран образец на телеграма со
упатство за нејзино пополнување и испраќање, со кој од казненопоправните установи се испраќаат известувања до Министерството за
внатрешни работи за осудените лица кои користат погодности надвор од
установата.
Донесувањето на новите правилници, акти и процедури за
постапување кои стапија во сила во 2011 година, меѓудругото, претставуваат
значаен исчекор во превентивното делување за отстранување на
можностите за коруптивно однесување на вработените во установите,
односно со нивната примена ќе се овозможи објективно постапување и
оневозможување на злоупотреби во постапувањето на службените лица.
Телефон за пријавување на корупција 02/32-23-519 на кој можат да се
пријават коруптивни дејствија во казнено-поправните и воспитно поправните
установи во Република Македонија континуирано функционира. Во текот на
2011 година на телефонскиот број има вкупно 11 јавувања за пријавување на
корупција од кои две се од анонимен јавувач.
Без оглед дали се работи за познати или анонимни јавувачи, од
страна на Управата за извршување на санкциите е постапено по сите
пријави односно извршен е непосреден увид и разговор со осудените лица
кои ги пријавиле случаите и потоа се преземаат соодветни мерки согласно
надлежностите на Управата за извршување на санкциите.
Управата за извршување на санкциите континуирано остварува
непосредната соработка со Министерството за внатрешни работи за
пријавување на случаи на основано сомнение за постоење корупција во
КПУ. Од 2011 година во Министерството за внатрешни работи е формирано
посебно Одделение за криминалистичко разузнавање во затвори со задача за
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собирање на информации за извршени или кривични дела во припрема, меѓу
кои се и кривичните дела со коруптивни елементи. Вработените од оваа
одделение континуирано се присутни во КПУ и обавуваат разговори со
осудени лица по доставена пријава или самоиницијативно. По сите
претставки од осудените лица од страна на МВР се преземаат соодветни
мерки и активности за утврдување на состојбата и основаноста на
пријавите.
Истовремено, во посебните сандачиња во кои осудените,
малолетните и притворените лица имаат можност да остават пријава во
случај на корупција во текот на 2011 година, доставени се 5 пријави за
можни коруптивни дејствија на службени лица, од кои 2 се анонимни. Овие
посебни сандачиња се инсталирани во казнено-поправните и воспитнопоправните установи во ноември 2009 година, а пристап до содржината на
пријавите во сандачињата имаат единствено инспекторите за извршување
на санкции.
По сите пријави од страна на Управата е постапено и истите се
препратени до Министерството за внатрешни работи и Јавното
обвинителство на нивна понатамошна надлежност за постапување.
Исто така, во сите казнено-поправни установи се врши задолжителна
контрола при влезот во кругот на установите на сите вработени и
надворешни посетители со рачни метал детектори. Наредбата на
Директорот на Управата за извршување на санкциите издадена до
директорите на сите казнено-поправни установи со која се забранува во
просториите каде што престојуваат и работат осудените, малолетните и
притворените да се внесуваат мобилни телефони и други лични предмети
од 2009 година е сеуште во сила и сите вработени мобилните телефони и
личните предмети ги оставаат во посебно инсталирани сандачиња во
установите со што е оневозможено внесување на мобилни телефони и други
недозволени предмети во затвореничката средина од страна на
вработените.
Мерки и активности за спречување и борба против корупцијата во
казнено-поправните установи во Република Македонија се вклучени и во
рамките на Државната програма за превенција и репресија од корупција и
Програмата за спречување конфликт на интереси во секторот правосудство
во Министерството за правда.
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VIII.
VIII. СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
ВПУ
ВПУ

ЗА ПЕРСОНАЛОТ ВО КПУ И

Идризово
Идри зово

107

364

49

4

48

Штип

37

95

15

4

0

Струга

15

28

17

0

0

Скопје

29

229

29

5

14

Битола

67

62

38

1

0

Прилеп

34

62

18

0

0

Тетово

21

55

20

0

0

Гевгелија

21

69

18

0

0

Струмица

17

60

21

0

0

Куманово

25

86

21

5

0

Охрид

24

61

29

1

0

Вкупно

397

1171

275

20

62

ВПД Тетово

47

45

15

0

0

Затвор Ско пје)

заштита ( Во КПД Идризово и

Сек
Сектор
тор за здр авствена

ресурси

Одделение з а човечки

и финансиски пр ашања

извршно--у прав ни
Сектор за извршно

Сек
Сектор
тор за обезб едување

(и здравств ена з ашти та)

Сектор за ресоциј ализ ација

установ а

нено--по пр авна
Каз нено

Број на систематизирани
систематизирани работни места за 2011 година во
казненоказнено - поправните установи по сектори
сектори
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9

Штип

16

55

6

1

0

Струга

6

9

6

0

0

Скопје

12

95

8

1

5

Битола

16

26

7

1

0

Прилеп

8

22

4

0

0

Тетово

7

24

5

0

0

Гевгелија

4

17

6

0

0

Струмица

5

15

6

0

0

Куманово

4

21

4

0

0

Охрид

4

26

4

1

0

Вкупно

112

518

76

4

14

ВПД Тетово

15

19

6

0

0

заштита ( Во КПД Идризово и

0

Сек
Сектор
тор за здр авствена

извршно--у прав ни и
Сектор за извршно

20

финансиски праш ања

Сек
Сектор
тор за обезб едување

208

здравств ена з ашти та)

30

нено--по пр авна
Каз нено

Идризово

Затвор Ско пје)

казненоказнено -поправните

Одделение з а човечки ресурси

во

Сектор за ресоциј ализ ација (и

година

установ а

Број на вработени во 2011
установи по сектори

Согласно Правилниците за систематизација и внатрешна
организација на казнено-поправните установи, според сложеноста и обемот
на работите во функција на извршување на санкциите, во установите се
организирани и фунционираат: Сектор за ресоцијализација и здравствена
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заштита, Сектор за обезбедување, Сектор за извршно-управни
финансиски прашања и Одделение за човечки ресурси.

и

Единствено во КПД Идризово како најголема установа каде казната
затвор ја издржуваат најголем дел од осуденичката популација и во
Затворот Скопје каде што функционира најголемото притворско одделение,
формиран е посебен сектор за здравствена заштита на осудените лица,
додека во останатите установи функционира Одделение за здравствена
заштита кое е во состав на Секторот за ресоцијализација.
Во текот на 2011 година во казнено-поправните установи се примени
37 нови вработени, од кои најголемиот дел во КПД Идризово (25 нови
вработувања), во Затворот Скопје 5 нови вработени лица, во Затворот
Прилеп 3 нови вработени, во ВПД Тетово 2 нови вработувања и во Затворот
Гевгелија и Куманово по едно ново вработено лице.

IX.
IX. ПОДАТОЦИ ЗА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ
К АЗНА ЗАТВОР ВО КАЗНЕНО
КА ЗНЕНОЗНЕНО- ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Б ројна состојба и структура на примени осудени лица во 2011
година
Бројот на осудени лица кои започнале да издржуваат казна затвор во
текот на 2011 година изнесува 1895 осудени лица, од кои 1842 мажи и 53
жени.
Од ново примените осудени лица во КПУ, 629 осудени лица (620
осудени лица – мажи и 9 осудени лица – жени) сами се јавиле на
издржување на казната, 1084 осудени лица (1047 осудени лица – мажи и 37
осудени лица – жени) биле приведени, додека 182 осудени лица (175 осудени
лица – мажи и 7 осудени лица – жени) биле донесени на издржување на
казна затвор после издржување на мерката притвор.
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Старосна структура на осудените лица
примени на издржување на казната затвор
во 2011 година
810

418

375

285
201
54

од 18 до од 24 до од 28 до од 40 до од 50 до над 60
24 години 28 години 40 години 50 години 60 години години

Најголемиот број од осудените лица примени во казнено-поправните
установи на издржување на казна затвор во 2011 година се на возраст од 28
до 40 години (783 осудени лица), додека најмал е бројот на осудените лица
на возраст над 60 години (54 осудени лица)

Табеларен приказ на бројот на осудени лица примени на
издржување на казната затвор во 2011 година според висината на
изречената казна затвор
Висина на изречената
казна затвор
до 1 месец
од 1 до 3 месеци
од 3 до 6 месеци
од 6 месеци до 1 година
од 1 до 2 години
од 2 до 3 години
од 3 до 5 години
од 5 до 7 години
од 7 до 10 години
од 10 до 12 години
од 12 до 15 години
доживотен затвор

Број на осудени лица
Примарни
Повторници
Вкупно
сторители
96
20
116
205
62
267
258
130
388
169
219
388
203
180
383
81
87
168
87
96
183
36
58
89
26
40
60
5
13
18
11
25
36
1
4
5
25
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На најголемиот број осудени лица кои биле примени на издржување
на казната затвор во 2011 година им била изречена казна затвор од 3 месеци
до 1 година (вкупно 1159 осудени лица).
Во текот на 2011 година, од издржување на казната затвор биле
отпуштени вкупно 1386 осудени лица (1354 осудени лица – мажи и 32
осудени лица – жени).

Б ројна состојба и структура на осудени лица со состојба на 31.12.
31.12 .
2011 година
Вкупниот број на осудени лица кои издржувале казна затвор на
31.12.2011 година во сите казнено-поправни установи во Република
Македонија изнесува вкупно 2212 осудени лица, од кои 1129 се примарни
сторители, додека 1083 се рецидивисти.

Табеларен приказ на бројот на осудени лица со состојба на
31.12.2011 година по установи:

Каз ненонено попр ав на

Број на осудени лиц а на 31 .12.2011 го дина

установ а

Прво
прес тапници

Повторници

Вкупно

КПД Идризово

571

745

1316

КПД Штип

42

190

232

КПД од
отворен вид

33

10

43

Затвор Скопје

153

20

173

Затвор Тетово

76

10

86

Отв.Одд.Крива

19

5

24

52

27

79

Струга

Паланк а
Затвор Битола
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Затвор Пр илеп

26

39

65

Затвор
Струмица

89

16

105

Затвор

48

20

68

20

1

21

1129

1083

2212

Гевгелија
Затвор Охр ид
Вкупно

Шематски приказ на бројот на осудени лица со состојба на 31.12.2011
година според тоа дали за прв пат издржуваат казна затвор или се
повратници.

Осудени лица
2212

Првопрестапници

Рецидивисти

1129

1083
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Бројна состојба на 31.12.2011 година според
возраста на осудените лица

226; 10%

6; 0%

325; 15%

од 16 до 18 г.

359; 16%

од 18 до 24 г.
од 24 до 28 г.
464; 21%

од 28 до 40 г.
од 40 до 50 г.
над 50 г.

832; 38%

Најголемиот број од осудените лица кои издржувале казна затвор на
31.12.2011 година се на возраст од 28 до 40 години (38% од осудените лица),
додека најмал број на осудени лица се на возраст над 50 години (10% од
осуденичката популација).

Табеларен приказ на Структурата
Структура та на осудените лица според кривичното
дело за кое издржувале казна затвор на 31.12.2011 година

Број на осудени лица

Вид на Кривично дело
Примарни

Повторници

Вкупно

Против животот и телото

181

90

271

Против Слободите и правата

17

11

28

Против Изборите и гласањето

9

5

14

Против Работните односи

1

0

1

Против Честа и угледот

5

1

6

75

56

131

на човек от и граѓанинот

Против Половата слоб ода и
половиот морал
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Против Бракот,семејството и

3

3

6

152

148

300

17

19

36

412

595

1007

4

0

4

25

10

35

Против Општата сигурност на
лугето и имото

8

13

21

Против Безбедноста на јавниот

39

12

51

Против Државата

8

1

9

Против Вооружените сили

2

0

2

Против Службената должност

27

1

28

Против Правосудството

14

10

24

Против Правниот сообраќај

11

8

19

Против Јавниот ред

54

66

1 20

Против Човечноста и

64

33

97

1

1

2

1129

1083

2212

младината
Против Здравјето на лугето
Против Животната средина и
природата
Против Имотот
Против споменици на
културата, архивскиот
материјал
Јавни финансии,платен промет
и стопанство

сообраќај

меѓународното право
По други закони
Вкупно

Од вкупниот број осудени лица кои издржувале казна затвор со
состојба на 31.12.2011 годин, најголемиот дел се лица осудени за кривични
дела против имотот и тоа 1007 осудени лица, од кои најголемиот број 652
осудени лица казната ја издржувале во КПД Идризово. Овој број е намален
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споредбено со 2010 година кога бројот на осудени лица кои издржувале
казна затвор за кривични дела против имотот изнесувал 1311 осудени лица.
Голем е бројот и на осудените лица кои издржувале казна затвор за
кривични дела против здравјето на луѓето (300 осудени лица), кривични
дела против животот и телото (271 осудени лица) и кривични дела против
јавниот ред (120 осудени лица).

Користени погодности
погодности од осудените
осу дените лица во 2011 година
Погодностите претставуваат збир на мерки за поттикнување на
довербата на осуденото лице, ублажување на затворската дисциплина и
негативните влијанија на затворањето, одржување на односите со
семејството и надворешниот свет, поттикнување на учеството на осуденото
лице во остварувањето на процесот на ресоцијализацијата, јакнење на
одговорноста и самодовербата заради негово оспособување за живот во
согласност со правниот поредок и исполнување на граѓанските обврски.
Со измените и дополнувањата на членот 153 од Законот за
извршување на санкциите (Службен весник на РМ бр. 57/2010) попрецизно
се разработуваат погодностите на осудените лица кои се состојат од
ублажување на условите во установата и почести контакти со
надворешниот свет.
Во Правилникот за начинот на користење на погодности на осудени
лица се пропишува начинот на користење на погодностите на осудените
лица во и надвор од установата. Истовремено, Унифицираниот Куќен ред за
сите установи содржи точно дефинирани критериуми посебно во делот на
условите под кои можат осудените лица да користат погодности.
Годишен одмор, како погодност надвор на установата во текот на 2011
година користеле 916 осудени лица, од кои најголемиот дел (847 осудени
лица), ја оправдале довербата и навремено се вратиле во установата, 21
осудено лице се вратиле со задоцнување во установата, 9 осудени лица биле
приведени, додека 12 осудени лица не се вратиле и се во бегство. Исто така,
најголем дел од осудените лица користеле погодност отсуство до 15 дена во
текот на годината, со тоа што отсуството во текот на месецот не може да
биде подолго од три дена, како и слободен излез од установата до 7 часа,
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Дисциплински
осудените лица

повреди

и

дисциплинска

одговорност

Вид на дисциплинска казна

Број на
осудени
лица

јавна опомена

163

одземање на дел од надоместокот за работа во висина до 20%

31

ограничување на доделување на погодности до три месеца, ако
осудениот ги злоупотребил дадените погодности

69

упатување во самица од три до 15 дена со и без право на работа

на

944

Во Унифицираниот Куќен ред за сите установи кој почна да се
применува од 2012 година прецизно е утврдена дисциплинската постапка
која се води во случај на повреда на редот и дисциплината во установата
каде што осудените лица ја издржуваат казна затвор. Во таа смисла, во
секоја установа е формирана посебна Комисија за дисциплински казни на
осудените лица, која врши утврдување на фактичката состојба, односно
утврдување на дисциплинската одговорност и изрекување на
дисциплински казни на осудените лица.

Преместување на осудени лица
Осуденото лице по негова молба или по предлог на директорот на
установата може да биде преместено на натамошно издржување на казната
затвор од една во друга установа од ист вид кога со натамошното
престојување во таа установа му е загрозен животот или телесниот
интегритет или кога со неговото престојување во установата се загрозува
безбедносната состојба во установата.
Осудено лице може да биде преместено на натамошно издржување
на казната затвор од една во друга установа од различен вид само по
предлог на директорот на установата кога со натамошното престојување во
таа установа се загрозува безбедносната состојба во установата, неговиот
живот и неговиот телесен интегритет или интегритетот на друго осудено
лице, или кога поради преполнет капацитет на установата нема услови за
нормално или безбедно извршување на казната затвор, или поради
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рационалност на судската постапка што се води против осуденото лице за
време на издржувањето на казната пред суд надвор од седиштето на
установата каде ја издржува казната, или од причини поради кои е
неопходна соодветна здравствена заштита.

Број на осудени лица кои
кои биле
преместени
од една установа
на
натамошно издржување на казната во
друга установа

216

Прекин на издржувањето на казната на осудени лица
Доколку се исполнети предвидените законски услови по молба на
осуденото лице или по предлог на директорот на установата, директорот на
Управата за извршување на санкциите може да го прекине издржувањето
на казната затвор на осуденото лице во траење до 30 дена. Врз основа на
мислење на затворската здравствена служба и по претходно мислење на
надлежниот јавен обвинител, судијата за извршување на санкциите може
да го прекине издржувањето на казната затвор подолго од 30 дена, поради
лекување, кога не постојат услови лекувањето да се спроведе во установата
или установата да го упати во соодветна здравствена установа.

Број на осудени лица на кои им бил дозволен
прекин на казната затвор
Број на осудени лица на кои им
бил дозволен прекин на казната
затвор од страна на УИС
Број на осудени лица на кои им
бил дозволен прекин на казната
затвор од страна на суд

21

13
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X. ПОДАТОЦИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ
ВОСПИТНА МЕРКА ВО ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

Во текот на 2011 година во Воспитно поправниот дом Тетово вкупно
15 малолетници започнале да ја издржуваат мерката упатување во воспитно
поправен дом, од кои 7 сами се јавиле во установата, 7 биле приведени од
страна на Министерството за внатрешни работи, додека еден малолетник
бил донесен на издржување на мерката од притвор.
Од издржување на воспитната мерка во текот на 2011 година биле
отпуштени вкупно 14 малолетни лица.
На 31.12.2011 година воспитна мерка упатување во воспитно-поправен
дом издржувале вкупно 42 малолетни лица.
Во текот на 2011 година, сите малолетни лица кои издржувале
воспитна мерка во Воспитно-поправниот дом Тетово се примарни
сторители.
Од вкупниот број малолетни лица, на најголем број им била изречена
мерка упатување во воспитно поправен дом за кривични дела против
имотот (36 малолетни лица), на 3 малолетни лица за кривични дела против
слободите и правата на човекот и граѓанинот, и на по едно малолетно лице
за кривични дела против половата слобода и половиот морал и против
јавниот ред.
Табеларен приказ за бројната состојба на малолетните лица според
возраста:
Возраст на
малолетните лица

Број на малолетни
лица

Од 14 до 16 години

4

Од 16 до 18 години

16

Од 18 до 23 години

22

Вкупно

42

Најголемиот број од малолетните лица (24) живеат со семејство со
двајца родители, на 7 малолетници родителите се разведени, а на 11 едниот
родител им е починат и живеат само со еден родител.
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Изречени дисциплински казни за малолетните лица
Во текот на 2011 година на 61 малолетни лица им била изречена
дисциплинска казна заради повреда на редот и дисциплината во
установата.

Вид на дисциплинска казна

Број на изрелени дисциплински
казни

Опомена

9

Јавна опомена

3

Ограничување на доделување на
погодности до три месеца, ако
осудениот ги злоупотребил дадените
погодности

12

Упатување во самица од три до 15
дена со и без право на работа

37

Вкупно

61

XI. ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ИЗДРЖУВААТ
КАЗНА ЗАТВОР И МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ВО ВПД ТЕТОВО
Интенцијата на Управата за извршување на санкциите е на сите
осудени лица да им овозможи пристап до образовните програми, формално
(основно и средно) и неформално образование (оспособување на возрасните
осудени лица за работа, за различни социјални активности или личен
развој), при тоа следејќи ги нивните индивидуални желби и потреби.
Во членот 135 од Законот за извршување на санкциите ("Службен
весник на Република Македонија“ број 2/06 и 57/10) е пропишано дека
основното образование задолжително треба да се организира во казненопоправните и воспитно-поправните установи, а Министерството за
образование и наука е должно да го организира и финансира основното
образование на осудените лица и тоа по предлог на Управата. Од тие
причини, Управата за извршување е должна да обезбеди услови за
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спроведување на образовниот процес на осудените лица, а Министерството
за образование и наука е должно да го организира и финансира
образование на осудените лица.
Заради непречено остварување на образовниот процес на КПУ и ВПУ,
формирана е меѓуресорска работна група со претставници од: УИС,
Министерството за образование и наука и Центарот за образование на
возрасни.
Во септември 2011 година УИС изготви Анализа на состојбата на
образовниот процес во КПУ и ВПУ во Република Македонија. Од анализата
на податоците добиени од КПУ и ВПУ може да се заклучи дека во
постојните установи обезбедени се просторни услови за организирање на
настава, додека активностите кои се во доменот на Министерството за
образование и наука се во тек на подготовка со цел обезбедување на
непречен образовен процес во КПУ и ВПУ.
Во КПД Идризово како установа во која казната затвор ја издржуваат
најголем дел од осудените лица во Република Македонија во 2011 година
континуирано се одвива образовен процес во соработка со Основното
училиште за возрасни "А.С. Макаренко" - Скопје, специјализирана
институција која се занимава со описменување и дооформување на
основното образование.
Културно забавни активности на осудените лица во текот на 2011
година:
Како составен дел од процесот на ресоцијализација на осудените
лица во сите казнено-поправни установи се одржуваат културни
манифестации, како и активности за спорт и рекреација на осудените лица,
како што се одржување на турнири во мал фудбал, шах, пинг-понг и слично.
Во женското одделение во КПД Идризово, жените осуденчки ги
посети писателката Вера Бужаровска, која подари книги за библиотеката во
Домот, а беше организирана и претстава за презентација на книгата
”Женски затвор”.
Исто така во Женското одделение беа одржани и две работилници и
тоа едната по повод Велигденските, а другата по повод Новогодишните
празници. Работилниците се состоеа од изработување на украси, цртање,
плетење, изработка на икебани и слично од страна на жените осуденички,
кои потоа своите творби хуманитарно ги подарија на основните училишта
за деца со посебни потреби.
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XII
XII. РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
Во пенитенцијарниот систем на Република Македонија, работното
ангажирање на осудените лица претставува составен дел од процесот на
ресоцијализација и тоа е утврдено единствено како право, а не како обврска
на осудените лица за работа. Целта на работата е осудените лица да се
здобијат со работни навики, да ги одржуваат своите работни способности и
да го зголемат стручното знаење за полесно да се вклучат во условите за
живот на слобода.
При определувањето на работното ангажирање на осудените лица во
установата, се земаат во предвид пред се физичките и психичките
способности на осудените лица, а во зависност од можностите на
установата, се води сметка и за желбата на осудените лица за вршење на
определени работи.
Работата на осудените лица се организира и врши, по правило, во
стопански единици во установата, а доколку ги исполнуваат условите
според законските одредби можат да бидат работно ангажирани и надвор
од установата.
Во текот на 2011 година од вкупната осуденичка популација
популација
внатре во казненоказнено- поправните установи биле работно ангажирани
вкупно 1221 осудено лице.
лице.

Во зависност од можностите и потребите во казнено-поправните
установи, осудените лица најчесто работно се ангажираат за одржување на
хигиената во установата, одржување на зелените површини, работа на
фотокопир, во кујна, електрика, водовод, парно, канализациони системи
итн. Најчесто, работата во стопанските единици се остварува во дејностите:
земјоделство, сточарство, дрвна индустрија и сервисни услуги.

XIII
XIII.
II. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗАТВОРСКАТА ПОПУЛАЦИЈА
ВО КАЗНЕНОКАЗНЕНО- ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
Во насока на унапредување на здравствена заштита на осудените
лица кои издржуваат казна затвор изготвена е драфт верзија на
Стратегија за здравствена заштита со цел воспоставување на
стандардизирани постапки во доменот на здравствената заштита на
осудените лица во затворскиот систем во Република Македонија. По
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изготвување на финалната верзија, Стратегијата ќе биде доставена до
Владата на Република Македонија за нејзино усвојување.
Стратегијата опфаќа точно дефинирани цели и активности во насока
на подобрување на материјалните, хигиенските и организацискоадминистративните аспекти на здравствената заштита. Со реализирање на
целите и активностите предвидени во Стратегијата се предвидува
решавање на клучните проблеми од оваа област како што се:
-

нестандардизирани процедури при спроведување на здравствената
заштита на осудените лица;
ширење и недостаток на превенција на заразни болести-туберкулоза,
хепатит Ц, хепатит Б, ХИВ, сексуално преносливи болести;
зголемен број на осудени лица корисници на дроги во затворите;
недостаток на превенција на насилство во затворите.

Со едукација на здравствениот персонал и воведување на
здравствени програми за осудени лица, кои како активности се предвидени
во Стратегијата, се очекува спречување на ширењето на заразни болеституберкулоза, хепатит Ц, хепатит Б, ХИВ и сексуално преносливи болести.
Истовремено, во соработка со Глобал фонд, од страна на затворските
службеници континуирано се врашат обука и едукација на осудените лица
за превенција од хепатит Ц, ХИВ, сида и други преносливи болести.
Исто така, за унапредување на оваа област изготвени се или се во
финална фаза на изработка следите упатства:
-

Упатство за лекарски преглед при прием на осудено лице во КПУ;
Упатство за лекарски преглед при отпуст на осудено лице во КПУ;
Упатство за пристап до лекар на осудено лице во КПУ и дистибуција
на медикаменти (преглед во и надвор установата);
Упатство за лекарски преглед и лекарски надзор во тек на
извршување на дисциплинска казна- упатување во самица;
Упатство за должности и етика на медицински персонал од секторот
за здравствена заштита;
Упатство за меѓусекторска соработка во здравствена заштита на
осудени и малолетни лица;
Упатство за евидентирање на знаци на насилство во установата кај
притворени и осудени лица;
Упатство за контрола на хигиената и контрола на храната во
установата.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
СОГЛЕДУВАЊА
Активностите на Министерството за правда – Управата за
извршување на санкциите со несмален интензитет продолжуваат и во 2012
година и се во насока на практична имплементација на законската и
подзаконската регулатива со која е опфатено извршувањето на санкциите,
подобрување на условите за престој на осудените лица во казненопоправните установи и јакнење на капацитетот и професионалноста на
вработениот персонал на затворите и вршење на стручно-инструкторски
надзор над работењето во установите.
Во 2012 година Управата за извршување на санкциите посветено
продолжува со реализација на активностите предвидени во Проектот за
Реконструкција на КПУ во Република Македонија, односно пуштање во
употреба на новиот Затвор Куманово како и започнување на градбата на
останатите установи предвидени во Проектот.
Еден од најзначајните проекти чија реализација се очекува да
започне во средината на 2012 година е ИПА Проектот 2009 во рамките на
кој ќе се изработи Национална Стратегија за развој на затворскиот систем
во Република Македонија и врз основа на севкупна анализа на постоечката
состојба ќе се постават конкретни цели и ќе се понудат реални решенија за
подобрување на целокупното функционирање на затворскиот систем во
Република Македонија.
Исто така, во 2012 година континуирано ќе се продолжи
со
имплементација на Програмата за обука на персоналот во казненопоправните установи што претставува значаен чекор во обезбедувањето на
сеопфатна почетна и континуирана обука на вработените во казненопоправните установи и подобрување на нивната стручност и
професионалност во извршувањето на работните задачи.
Реализација на сите погоре наведени активности се во насока на
остварување на Стратешките цели на Управата за извршување на
санкциите, во затворскиот систем во Република Македонија да се обезбедат
затвори според европски стандарди, ресоцијализација и хумано
постапување со осудените лица, создавање на оптимални услови за престој
и работа на осудените и вработените лица во казнено-поправните установи,
јакнење на здравствената служба и грижа за здравјето и вработување на
нови кадри во казнено-поправните установи и нивна обука.
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