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Граѓански организации

ДКИС

Државна Комисија за извршување на санкциите

ЕИП

Единица за имплементација на Проектот „Реконструкција
на казнено-поправни установи”

ЕК

Европска комисија

ЕУ

Европска Унија

ЕЗП

Европски затворски правила

ЗИС

Закон за извршување на санкции

ЈО

Јавно обвинителство

КПТ

Европски комитет за превенција на тортура и нечовечко
или понижувачко постапување или казна

КПУ

Казнено-поправни установи

КПД

Казнено-поправен дом
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Министерство за правда

МТСП

Министерство за труд и социјална политика

МЗ

Министерство за здравство

МОН

Министерство за образование и наука

МВР

Министерство за внатрешни работи

МКД

Денар

Национална
Стратегија

Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот
систем

НПМ

Национален превентивен механизам

СВОТ

Анализа на јаки и слаби страни, можности/предизвици и
закани (исто со кратенката SWOT)

СоЕ

Совет на Европа

УИС

Управа за извршување на санкции

ЦОВ

Центар за образование на возрасни

ЦСР

Центар за социјални работи
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1. ВОВЕД
Развојот на македонскиот пенитенцијарен систем претставува значаен сегмент од реформата на казнено-поправниот систем, што е една од
приоритните цели на владините политики. Основната интенција е да се
создаде функционален систем на извршување на санкциите кој ќе обезбеди успешна ресоцијализација и социјална адаптација на осудените лица
за нивно оспособување да се вклучат во општеството со најдобри изгледи
за самостоен живот.
Клучен акт со кој се дефинира извршувањето на санкциите во државата е Законот за извршување на санкциите1 кој претставува современ
документ во кој се вградени сите меѓународни стандарди за извршување
на казната затвор (Стандардните минимални правила за постапување со
затворениците2 и Европските затворски правила3), што е предуслов за почитување на човековите права и достоинството на осудените лица.
Меѓутоа, имајќи ја во предвид комплексноста и сложеноста на затворскиот систем, постои континуирана потреба од негово понатамошно
подобрување и усовршување согласно современите текови и трендови од
областа на извршување на санкциите. Во таа насока, како неопходна се
јави потребата од сеопфатна анализа за идентификување на позитивните
и негативните аспекти на функционирање на затворскиот систем во државата и врз основа на постоечката состојба да се постават конкретни
цели и да се понудат реални решенија за подобрување на состојбата во
затворите, што е и основната цел на Националната Стратегија за развој на
пенитенцијарниот систем.
Подготовката на Националната Стратегија е дел од ИПА Проектот
2009 насловен како “Јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и осудени
лица” кој се имплементира од страна на Советот на Европа. На текстот
на Националната Стратегија работеа меѓународни и домашни експерти
ангажирани од страна на Советот на Европа, како и релевантни претставници од Управата за извршување на санкциите (УИС), кои заеднички дадоа
Закон за извршување на санкциите (Службен весник на РМ бр.02/2006, 57/2010,
170/2013, 43/2014 и 166/2014).
2
“Стандардни минимални правила за постапување со затвореници” усвоени на
Првиот конгрес на Обединетите Нации за спречување на криминалот и третман на
прекршителите, одржан во Женева во 1955 и одобрени од Економско - социјалниот совет со неговите резолуции 663 C (XXIV) од 31 јули1957 и 2076 (LXII) од 13 мај
1977.
3
Совет на Европа, Комитет на министри, Препорака Rec (2006)2 од Комитетот
на Министри до земјите членки на Европските затворски правила (Усвоена од
Комитетот на Министри на 11 јануари 2006 година на 952 состанок на замениците
министри).
1

7

своевиден придонес во изработката на овој сеопфатен документ кој е од
клучно значење за националниот пенитенцијарен систем.
При изработката на овој документ обезбедена е целосна усогласеност со Националниот развоен документ на државата со што е обезбедена конзистентност на приоритетите и целите на Министерството за правда
и Владата што обезбедува силна поддршка за успешна имплементација на
Националната Стратегија.
Преку спроведувањето на оваа Стратегија, државата се стреми да
да воспостави систем за извршување на санкциите кој ги задоволува највисоките меѓународни стандарди од областа на пенологијата преку кој ќе
се обезбеди подобрен пенитенцијарен систем во државата што во крајна
мера ќе придонесе кон подобрување на безбедноста во општеството.
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2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА
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Процесот на подготовка на првата Национална стратегија за развој
на пенитенцијарниот систем беше спроведен во периодот од септември
2013 до декември 2014 година и беше раководен од работна група формирана од претставници на УИС со придонес на експерти ангажирани од
страна на Советот на Европа во рамките на проектот “Јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот за соодветно постапување
со задржани и осудени лица”.
Во текот на месец септември 2013 година спроведена е мисија на
проценка од страна на Тимоти Далтон, поранешен член на Европскиот
комитет за превенција на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казна (КПТ). Првиот нацрт на „Националната стратегија за развој
на пенитенцијарниот систем во” е изготвен од страна на Тимоти Далтон, а
како прв анекс документ е изготвена правна анализа.
Работната група е формирана од страна на УИС во декември 2013
година, во состав од: претседател на работната група, Ана Бошкоска - советник-инспектор за третман на осудени полнолетни лица во КПУ и следните членови: Јасменка Дончевска - раководител на Сектор за финансиски
прашања, Христина Божиновска - раководител на Одделение за безбедност, опрема и технички стандарди во КПУ и ВПУ, Александра Анѓеловска
- советник за управни работи, Елисавета Секуловска - советник-инспектор
за третман на осудени полнолетни лица во КПУ, Емилија Василевска - виш
соработник за извршување на алтернативни мерки и Мартин Раваноски
- помлад соработник, како секретар на работната група.
Прв експертски состанок – 06-07 март 2014 година, Стразбур.
Учесници: членови на работната група и реномирани меѓународни експерти: Тимоти Далтон, автор на првата нацрт верзија на националната
стратегија, Греам Џонсон, консултант за пенологија, Петер Павлин, консултант за пенологија и Џим Мекманус, консултант за пенологија.
Втор експертски состанок – 13-14 мај 2014 година, Скопје. Учесници:
членови на работната група и реномирани меѓународни експерти: Тимоти
Далтон, автор на првата нацрт верзија на националната стратегија, Џефри
Хјус, консултант за пенологија, Петер Павлин, консултант за пенологија и
Ивон Браун, експерт за образование.
Трет експертски состанок – 09-10 јули 2014 година, Скопје. Учесници:
членови на работната група и реномирани меѓународни експерти: Тимоти
Далтон, автор на првата нацрт верзија на националната стратегија, Греам
Џонсон, консултант за пенологија, Петер Павлин, консултант за пенологија, Бери Краљ консултант на Совет на Европа и др. Мајкл Ридел, краткорочен консултант на Совет на Европа, затворски лекар.
Четврти експертски состанок – 01-02 октомври 2014 година,
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Стразбур. Учесници: членови на работната група и реномирани меѓународни експерти: Тимоти Далтон, автор на првата нацрт верзија на националната стратегија, Џефри Хјус, консултант за пенологија, Петер Павлин,
консултант за пенологија и Варндер Шпелман, експерт за финансирање
на затворски установи.
Изолациона сесија за финализација на Стратегијата и развивање на
Акционен план – 10-12 ноември 2014 година, Маврово. Учесници: членови
на работната група и Зоран Стојковски, во својство на локален експерт за
креирање стратегии.
Тркалезна маса за презентирање на Нацрт Националната Стратегија
и Акциониот план – 22 декември 2014 година, Скопје. На јавната дебата зедоа учество поширок круг на претставници од владини институции,
меѓународни и домашни организации, како и експерти од областа на
пенитенцијарниот систем, при што стручната јавност имаше можност да
даде свое мислење по однос на нацрт изготвениот документ.
За поддршка на процесот на подготовка на стратегијата, од страна
на проектната канцеларија на Советот на Европа беше обезбедена поддршка од меѓународни експерти кои ги изработија следните компаративни извештаи:
- Компаративна анализа на праксата и обезбедување на можности за образование на затворениците при затворските институции
во одредени држави-членки на Европската унија и на Советот на
Европа, автор: Ивон Браун.
- Сеопфатна студија за здравствената заштита за осудените лица во
некои земји членки на Советот на Европа и ЕУ, автор: др. Мајкл
Ридел.
- Справување со насилство помеѓу затвореници и несоодветно постапување со затвореници: реакција и превенција, автор: Бери Краљ.
- Компаративни примери за именување и разрешување на управители на казнено-поправните установи во одредени земји членки на
Советот на Европа, автор: Петар Павлин.
- Компаративен извештај за финансирање на пенитенцијарниот систем, автор: Варндер Шпелман.
- Студија за изводливост за формирање единствен центар за прием
(опсервација) на осудени лица, автор: Атила Јухаш.
Целокупниот процес беше активно потпомогнат од Донче Бошковски,
проектен раководител и Давид Чупина, програмски советник, Совет на
Европа.
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3. ВИЗИЈА И МИСИЈА
ВИЗИЈА
Обезбедување на ефикасен пенитенцијарен систем кој ги исполнува
највисоките европски стандарди за извршување на санкциите со почитување на човековите права и достоинство на личноста на лицата лишени од
слобода во КПУ и ВПУ, како и на лицата кои извршуваат пробациски мерки, што ќе придонесе кон подобрување на безбедноста во општеството.

МИСИЈА

4. ПРИНЦИПИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ
ПРИНЦИПИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПЕНИТЕНЦИЈАРНИОТ
СИСТЕМ
• Почитување на човековите права на осудените лица кои издржуваат казна затвор или извршуваат пробациски активности, малолетните лица, како и на лицата кои издржуваат мерка притвор.
• Планирање и спроведување на третмански активности за различни
целни групи на осудени и малолетни лица имајќи ги во предвид
нивните индивидуални потреби.
• Професионален и обучен затворски персонал кој ќе ги извршува
своите должности ефикасно, одговорно и стручно во согласност
со законодавството, релевантниот етички кодекс на однесување и
меѓународните стандарди.
• Еднаков пристап и соодветно постапување на затворскиот персонал кон сите лица лишени од слобода и одговорност за нивното
работење, преку отворена комуникација и градење на меѓусебна
доверба и соработка. Ефикасно и безбедно управување со казнено-поправните и воспитно-поправните установи, како од аспект
4
Терминот “лица лишени од слобода” се однесува за осудени лица кои издржуваат казна затвор, лица на кои им е изречена мерка притвор и малолетни лица кои
издржуваат воспитна мерка “упатување во воспитно-поправен дом”.
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Ефикасен и професионален пристап во организирање и надзор
над работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи
и воспоставување на пробациски систем во државата со обезбедување
на законито и безбедно извршување на санкциите, заштита на правата на
лицата лишени од слобода4 и целосно почитување на нивната личност и
достоинство согласно меѓународните стандарди, за да се овозможи по
враќањето во заедницата да живеат попродуктивен живот ослободен од
криминал.

на затворскиот персонал, така и од аспект на лицата лишени од
слобода.
• Соработка и воспоставување на партнерства со релевантни институции кои се занимаваат со прашања од областа на извршување на
санкциите.

ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ
• Унапредување на ефективноста и ефикасноста на пенитенцијарниот систем.
• Подобрување на начинот на постапување со целосно почитување
на човековите права и достоинството на лицата лишени од слобода во КПУ и ВПУ.
• Ресоцијализација на осудените и малолетните лица и нивна успешна реинтеграција во општеството.
• Подобрување на условите и намалување на преполнетоста во КПУ
и ВПУ.

Континуирана обука - Модул 1
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5. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ АСПЕКТИ НА МОМЕНТАЛНАТА
ПОСТАВЕНОСТ НА ПЕНИТЕНЦИЈАРНИОТ СИСТЕМ
Реформата на пенитенцијарниот систем претставува дел од реформите во казненото законодавство и воопшто на правосудниот систем и
неговото усогласување со стандардите на Европската унија е во приоритетните активности на Владата и Министерството за правда. Имено, во
изминатиот период, во рамките на областа која го опфаќа пенитенцијарниот систем во државата вложени се многу напори за подобрување на
целокупната состојба на извршување на санкциите, како од аспект на подобрување на условите за издржување на казната затвор, така и од аспект
на заживување на алтернативните мерки во пракса, при што како смерница
се земени сите меѓународни стандарди кои ја регулираат оваа област, како
и препораките на Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечко
или понижувачко постапување или казна (КПТ). Меѓутоа, мора да се потенцира дека има и повеќе слабости и недостатоци во сегашното работење
на затворскиот систем за чие надминување е неопходно да се понудат
соодветни решенија согласно современите текови и трендови од областа
на извршување на санкциите кои ќе бидат применливи во пракса.
Информации и податоци за функционирањето на затвор
ски
от систем на се содржани во повеќе извештаи како од домашни, така и од меѓународни институции и организации, како што се:
Го
диш
ни
те извештаи на Управата за извршување на санкциите,
Го
диш
ни
те извештаи на Народниот правобранител/НПМ, Извештаи од
12

реализирани редовни и вонредни (ad hoc) посети на КПТ, Извештаи од
Оценски мисии, Извештаи од извршени посети на Меѓународниот црвен
крст и др, кои даваат сеопфатен преглед за начинот на кој функционира
затворскиот систем во државата.
Во текстот што следи се дава краток преглед на некои покарактеристични аспекти кои се значајни во контекст на мапирање на Националната
Стратегија.
5.1. ПРАВНА РАМКА

Закон за извршување на санкциите (интегрален текст со предговор, кратки
објаснувања и регистар на поимите со прилози) – д-р Љупчо Арнаудовски и д-р
Александра Груевска-Дракулевски, 2011 година, Скопје, стр.13-15
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Основен правен акт со кој се регулира извршувањето на санкциите е
Законот за извршување на санкциите (Службен весник на РМ бр.02/2006,
57/2010, 170/2013, 43/2014 и 166/2014) во кој се инкорпорирани одредбите за заштита и остварување на загарантираните слободи и права на
осудените лица кои се во согласност со меѓународните стандарди за извршување на казната затвор.
Според повеќе свои карактеристики, Законот за извршување на
санкциите е посебен и комплементарен закон. Комплементарен е пред сè
поради смислата и содржината на целите што треба да се остварат со
овој Закон, како и поради местото што го завзема во националниот правен систем, а посебно поради неговото место во казнено-правниот систем
на државата. Овој Закон не врши само голо прокламирање на заштитата
и остварувањето на загарантираните слободи и права на осудените лица,
туку настојува истото да ги обезбедува и тоа успешно го прави.5
Законот за извршување на санкциите гарантира рамноправност, еднаквост и непристрасност при примената на правилата за извршувањето на санкциите, забранува дискриминација врз основа на расата, бојата
на кожата, полот, јазикот, верата, политичките или други уверувања, националното или социјалното потекло, сродството, имотната и општествената положба или некој друг статус на лицето спрема кое се извршува
санкцијата.
Земајќи ги во предвид одредбите со кои се регулира националниот
пенитенцијарен систем, може да се заклучи дека по својата природа ги
содржи сите елементи на модерен систем на извршување на санкциите.
Меѓутоа, со оглед на тоа што системот на извршување на санкциите претставува комплексна и чувствителна материја која ги регулира правата на
осудените и малолетните лица, неоходно е негово постојано надградување и усовршување, како и усогласување со меѓународните стандарди и
најдобрите практики од областа на извршување на санкциите.

5.2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ
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Управата за извршување на санкциите како орган во состав на
Министерството за правда со својство на правно лице има функција да
врши работи од делокругот на Министерството што се однесуваат на извршувањето на санкциите. Во тој контекст, се дефинирани и надлежностите на УИС да го организира, спроведува и врши надзор на извршувањето
на казната затвор, малолетнички затвор, алтернативните мерки, општокорисна работа и куќен затвор, заштитниот надзор изречен со одлука за условна осуда или за условен отпуст, како и воспитната мерка упатување во
воспитно - поправен дом, да обезбедува и организира континуирана обука и усовршување на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и да остварува соработка со установи, здруженија и
организации кои се занимаваат со проблемите на извршувањето на санкциите (чл.14 од Законот за извршување на санкциите).
Во рамките на организационата поставеност на УИС воспоставени
се четири сектори и две самостојни одделенија, и тоа: сектор за управни работи и правни анализи, сектор за третман и здравствена заштита,
сектор за финансиски прашања, сектор за обука на кадри во казнено-поправни установи (КПУ) и воспитно-поправни установи (ВПУ), самостојно
одделение за управување со човечки ресурси и самостојно одделение за
внатрешна ревизија. Во секторот за управни работи и правни анализи воспоставено е и посебно одделение за извршување на алтернативни мерки.
Графички приказ бр. 1.
Органограм на Управата за извршување санкции
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Вработен персонал: во УИС има 21 вработено лице, од кои 8 инспектори за извршување на санкции. Со оглед на широките надлежности на
УИС, постои потреба од доекипирање на персоналот посебно во секторот
за обука на кадри во КПУ и ВПУ имајќи во предвид дека УИС го организира и координира спроведувањето на процесот на обуки на целокупниот
затворски персонал.
5.3. МРЕЖА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И
ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
Во државата функционира мрежа од 11 казнено-поправни установи (3 казнено-поправни домови и 8 затвори) и 2 воспитно-поправни установи во кои се извршува мерката упатување во воспитно-поправен дом.6
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Графички приказ бр. 2.
Мрежа на казнено-поправни и воспитно-поправни установи

КПД Идризово

Затвор Прилеп

Отворено одделение
во Велес

КПД Штип

КПД од отворен вид
Струга

Затвор Струмица

Затвор Гевгелија

Затвор Скопје

Затвор Тетово

Затвор Куманово

Затвор Битола

Затвор Охрид
Малолетнички
затвор

I

ВПД Тетово

Отворено одделение во
Крива Паланка

Казнено-поправни домови се: Казнено-поправен дом Идризово со Отворено
одделение во Велес, Казнено-поправен дом Штип (установи од затворен вид) и
Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.
На национално ниво постојат осум установи од полуотворен вид/затвори и тоа:
Затвор Битола, Затвор Гевгелија, Затвор Куманово со Отворено одделение во
Крива Паланка, Затвор Прилеп, Затвор Скопје, Затвор Струмица и Затвор Тетово,
како и Затворот Охрид (кој функционира како посебна установа во која се извршува казната малолетнички затвор). Во овие установи (освен во Затворот Струмица)
основани се притворски одделенија во кои се извршува мерката притвор спрема
машки и женски лица, изречена од месно подрачните основни судови. Исклучок е
најголемото и најобезбеденото притворско одделение на Затворот Скопје, во кое
се извршува мерката притвор изречена спрема машки и женски лица од целата
територија на државата на кои им е запретена казна затвор над 10 години.
Воспитно-поправен дом Тетово е специјализирана установа во која се извршува
воспитната мерка упатување во воспитно-поправен дом спрема малолетни машки
лица, додека во ВПД Скопје кој функционира во рамките на женското одделение
во КПД Идризово, се извршува оваа мерка спрема малолетни женски лица.
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Од аспект на внатрешната организација на установите, во зависност од сложеноста и обемот на работите во функција на извршување
на санкциите, во секоја од нив се организираат сектори и одделенија кои
се занимаваат со прашања од областа на ресоцијализација, обезбедување, како и од извршно-управната и финансиската област. Со измените
и дополнувањата на Законот за извршување на санкциите од 2013 година7 здравствената грижа во КПУ и ВПУ ја преземаат јавните здравствени
установи кои што вршат примарна здравствена заштита во подрачјето на
установата.
Исто така, согласно сегашното законско решение, во секоја установа предвидено е функционирање на посебно приемно одделение за опсервација на новопримените осудени лица. Од ова произлегува и потреба
во секоја установа да се вработи посебен стручен тим кој ќе работи во
приемните одделенија на установите, вклучувајќи ги и установите кои се
со мал сместувачки капацитет, што доведува до зголемување на потребата од персонал во секторот за ресоцијализација и зголемени трошоци за
функционирање на установите.
Имено, меѓународните практики познаваат три различни начини на
реализирање на приемниот период, односно опсервацијата на осудените
лица може да се врши на централно, регионално и индивидуално ниво.
Со оглед на детектираните недостатоци на сегашниот начин на фунционирање на затворскиот систем во државата, се јави потребата од изработка на Физибилити студија за воспоставување на Централен опсервационен центар, која меѓудругото ќе ги вклучува предностите и слабостите
на функционирање на сите три алтернативи. Врз основа на изготвената
Физибилити Студија од страна на меѓународен консултант од страна на
Советот на Европа, во Националната Стратегија се предлагаат активности
кои се во насока на целосно исполнување на сите европски стандарди и
се реално изводливи да се реализираат во периодот на кој се однесува
овој стратешки документ.
5.4. УПРАВУВАЊЕ СО УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ, КАЗНЕНОПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
Со Управата за извршување на санкциите како орган во состав на
Министерството за правда, раководи директор кој се именува и разрешува од Владата по предлог на министерот за правда, со мандат од пет години со право на повторен избор.
Казнено-поправните и воспитно-поправните установи имаат својство
на правно лице со своја раководна структура, односно со нив раководи
Член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на
санкциите (Службен весник на РМ бр.170/13 од 06.12.2013 година)
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5.5. НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ
УСТАНОВИ
Стручно-инструкторскиот надзор над работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи го врши Управата за извршување на санкциите и се спроведува од страна на инспектори за извршување на санкциите специјализирани за одредени области. Земајќи ја во
предвид природата на стручно-инструкторскиот надзор, во пракса има
случаи кога КПУ и ВПУ не постапуваат по дадените препораки и укажувања од инспекторите за отстранување на одредени неправилности во
работењето кои се констатираат во текот на вршењето на надзорите.
Поради тоа, неопходно е да се изнајде механизам за зајакнување на надзорот кој го врши УИС што ќе придонесе кон задолжително постапување
на установите по дадените укажувања и наредби и одговорност доколку
по истите не се постапи.
Согласно законската регулатива, покрај надзорот кој го врши УИС
предвидено е надзор врз работењето на установите да врши и судијата
за извршување на санкциите, Државната комисија за извршување на санкциите и Националниот превентивен механизам кој што функционира во
рамките на Народниот Правобранител.
Државната комисија за извршување на санкциите е формирана во
17
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директор кој се именува и разрешува од страна на Владата по предлог
на министерот за правда. Согласно чл.33 од Законот за извршување на
санкциите (ЗИС), директорот на установата е лично одговорен за законито, правилно и навремено извршување на функцијата на установата.
Недостаток на сегашната законска регулатива што доведува и до
одредени проблеми во пракса е тоа што во ЗИС е регулирано само раководењето со КПУ и ВПУ, без притоа да се дефинира надлежноста на установите. Исто така, не постои хиерархиска поставеност на директорите на
установите спрема директорот на УИС. Директорот на УИС и директорите
на установите се именуваат и разрешуваат на идентичен начин од страна
на Владата. Во таа смисла, неопходно е да се зголемат ингеренциите на
директорот на УИС што ќе придонесе кон поефикасно извршување на основната функција на УИС, а тоа е надзор над работењето на установите.
За подобро функционирање на затворскиот систем потребно е воспоставување на механизам за ефикасно управување каде што директорите
на КПУ и ВПУ на соодветен начин ќе му даваат отчет за своето работење
на директорот на УИС. Земајќи го во предвид горенаведеното, потребно е
да се зајакне улогата на директорот на УИС во улога на лидер и менаџер,
како и да се воспостави јасна хиерархиска поставеност во пенитенцијарниот систем.
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август 2010 година, меѓутоа истата не функционира, односно до сега
нема спроведено надзори во установите. Исто така, од страна на судиите
за извршување на санкциите надзорите не се вршат редовно, а постои и
незадоволителен степен на соработка со КПУ, ВПУ и УИС. Во таа смисла,
потребно е да се зајакне меѓусебната соработка на сите институции кои
се вклучени во процесот на надзор над работењето на установите.
Имајќи ја во предвид сегашната состојба во однос на видовите и начинот на вршење на надзор над работењето на КПУ и ВПУ, неопходно е
да се зајакне надзорот кој го врши УИС, а постапувајќи по препораките
на КПТ потребно е да се унапреди и независниот мониторинг над работењето на КПУ и ВПУ преку реорганизација и зајакнување на улогата на
Државната комисија за извршување на санкциите.
5.6. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И
ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
- СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТ НА КПУ И ВПУ
Вкупниот капацитет на КПУ и ВПУ согласно стандардот од 4м2/9м3
простор за едно осудено/притворено лице е за 2026 осудени лица и 450
притворени лица. Капацитетот на Воспитно-поправниот дом Тетово е за
43 малолетни лица.
Табела бр. 1. Капацитет и бројна состојба на осудени, притворени
и малолетни лица во КПУ и ВПУ со состојба на 01.12.2014 година
КАЗНЕНО-ПОПРАВНА
УСТАНОВА

КАПАЦИТЕТ НА
КАПАЦИТЕТ НА
БРОЈНА СОСТОЈБА БРОЈНА СОСТОЈБА
ЗАТВОРСКИ ДЕЛ
ПРИТВОРСКИ
НА ОСУДЕНИ
НА ПРИТВОРЕНИ
ВО КПУ
ОДДЕЛЕНИЈА ВО КПУ
ЛИЦА ВО КПУ
ЛИЦА ВО КПУ

КПД Идризово

1094

0

1679

0

КПД Штип

210

0

323

0

КПД од отворен вид Струга

60

0

77

0

Затвор Скопје

128

310

194

312

Затвор Тетово

48

24

87

21

Затвор Битола

60

22

106

15

Затвор Прилеп

85

16

91

4

Затвор Струмица

62

0

144

0

Затвор Гевгелија

43

12

71

2

Затвор Куманово
Отв. Оддел. во Крива
Паланка (одд на З.Куманово)
Затвор Охрид
(малолетнички затвор)
Вкупно

178

48

167

38

23

0

29

0

35

18

8

9

2026

450

2976

401

43

0

29

0

ВПД Тетово
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Преземени активности за зголемување на сместувачките капацитети во КПУ и ВПУ:
Во рамките на Програмата на Владата за финансирање на изградба,
реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните установи која се носи на годишно ниво, континуирано се преземаат
повеќе активности за подобрување на условите за престој на осудените,
притворените и малолетните лица.
Главниот фокус од аспект на проширување на сместувачките капацитети и подобрување на условите за престој во затворите е ставен на
реализацијата на “Проектот за реконструкција на КПУ “, кој се реализира со заем од Банката за развој при Советот на Европа од вкупно 46
милиони евра и национално учество со буџетски средства од 6 милиони
евра. Проектот опфаќа активности за обнова, реновирање и изградба на
нови објекти во четири установи и тоа: КПД Идризово, Затвор Куманово,
Воспитно-поправниот дом Тетово и Затворот Скопје.9 Со реализирањето
на овој Проект значително ќе се подобрат условите за престој на осудените, притворените и малолетните лица и ќе се зголемат сместувачките
капацитети на установите опфатени со овој Проект што ќе придонесе и за
намалување на преполнетоста во останатите установи во државата.
8
Бројот на лицата лишени од слобода сместени во КПУ и ВПУ со состојба на 01.12 2014
година изнесува вкупно 3406, од кои: 2976 осудени лица, 401 притворено лице и 29 малолетни лица на кои им е изречена воспитна мерка упатување во вопитно-поправен дом.
9
Изградбата на Затвор Куманово е завршена и од средината на ноември 2013
година функционира како комплетно нова современа казнено-поправна установа
од полуотворен вид. Градбата на КПД Идризово започна во април 2014 година и
ќе се гради во три фази до крајот на 2018 година. Изградбата на комплетно нов
ВПД Тетово започна во март 2014 година, а се очекува да заврши во 2016 година.
Изградбата на Затвор Скопје ќе започне првата половина на 2015 година.
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Затворскиот систем се соочува со проблемот на пренатрупаност8 при
што овој проблем е најизразен во најголемата казнено-поправна установа
КПД Идризово. Бројот на осудени лица во КПД Идризово бележи пораст во
однос на претходните години и затворската популација кон крајот на 2014
година изнесува околу 1.600 осудени лица. Генерално земено, пренатрупаноста на сместувачките капацитети е проблем со кој се соочува затворскиот систем во државата, како и многу други земји во Европа и за негово надминување се понудени конкретни решенија во Националната Стратегија.
Според Годишниот извештај за кривичната статистика на Советот на
Европа од 2010 година, затворската популација на национално ниво се
зголемила за над 76% во периодот 2000-2009 година. Трендот на зголемување на затворската популација е присутен и во други земји членки на
Советот на Европа, што најчесто се јавува како резултат на зголемен криминал и зголемена стапка на откривање на кривични дела.

- АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ

Континуирана обука - Модул 1
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Во државата во моментот постои проблем со непримена на алтернативните мерки. Имено, по воведувањето на алтернативните мерки од 2004
година и покрај тоа што од страна на УИС се преземени сите потребни
предуслови за изрекување и извршување на мерките општокорисна работа и условна осуда со заштитен надзор, овие мерки не се имплементираат
во пракса.
Системот на извршување на алтернативните мерки, како што е поставен со Кривичниот законик од 2004 година и со Законот за извршување
на санкциите од 2006 година е многу комплициран од причини што во извршувањето на мерките се инволвирани повеќе органи со многу сложена
процедура, поради што не ги даде посакуваните резултати и се јави неопходна потреба од воспоставување на посебна пробациска служба во
државата.

Преземени активности за заживување на алтернативните мерки:
Согласно горенаведеното, Управата за извршување на санкциите
работи на воспоставување на посебна пробациска служба во државата
по примерот на повеќе европски држави што дава исклучително добри
резултати во намалувањето на затворската популација, подобрување на
ресоцијализацијата на осудените лица и намалување на рецидивизмот.
За таа цел, изработена е посебна Стратегија за развој на пробациска служба (2013-2016), која е усвоена од страна на Владата на 29.06.2013
година.
За воспоставување на пробациската служба, согласно Стратегијата
обезбедени се финансиски средства преку ИПА Проект 2010 кој ќе започне да се реализира на крајот на 2014 година. Во рамките на овој проект се
предвидени клучните активности кои се потребни пробациската служба
да биде воспоставена и да почне да функционира, како што се: подготовка на посебен Закон за пробација и подзаконски акти, обука на обучувачи
за извршување на пробациски активности, набавка на електронски алки
за електронско следење на сторители на кривични дела на кој ќе им биде
определен електронски надзор, промоција на системот на пробација и сл.
Зголемувањето на сместувачките капацитети, ефикасното искористување на постојните капацитети во КПУ, како и воспоставувањето на посебна пробациска служба како алтернатива на казната затвор се реално остварливи решенија кои што можат да придонесат за намалување на
растот на затворската популација и намалување на пренатрупаноста во
затворскиот систем.
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- ВРАБОТЕН ПЕРСОНАЛ ВО КПУ И ВПУ
Во затворскиот систем има вработено вкупно 828 лица, од кои: 578
лица се припадници на секторот за обезбедување (затворска полиција),
121 лице е во секторот за ресоцијализација, 22 лица се во секторот за
здравствена заштита и 107 лица се во извршно-управен и финансиски сектор. Бројот на вработени по сектори во секоја установа поединечно е прикажан во Табела бр.2.
Табела бр. 2. Приказ на вработен персонал по сектори
во КПУ и ВПУ со состојба на 30.06.2014 година

СЕКТОР ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

воспитувачи

стручни
инструктори

ИЗВРШНО
СЕКТОР ЗА
УПРАВЕН И
ЗДРАВСТВЕНА
ВКУПНО
ФИНАНСИСКИ
ЗАШТИТА
СЕКТОР

КПД Идризово

215

29

14

6

27

291

КПД Штип
КПД од отворен вид
Струга
Затвор Скопје

59

7

3

4

6

79

7

3

2

1

4

17

108

6

3

5

15

137

Затвор Тетово

23

4

/

2

6

35

Затвор Битола

26

4

9

2

9

50

Затвор Прилеп

20

3

5

1

4

33

Затвор Струмица

15

4

1

/

7

27

Затвор Гевгелија
Затвор Куманово со
отворено одд. К.Паланка
Затвор Охрид

15

3

1

/

6

25

49

4

/

/

10

63

24

2

/

/

6

32

ВПД Тетово

17

9

5

1

7

39

ВКУПНО

578

78

43

22

107

828

Изразено во проценти, 69,80% припаѓа на секторот за обезбедување, 14.61% на секторот за ресоцијализација (од кои 9,42% воспитувачи
и 5,19% на инструктори), 2,65% на сектор за здравствена заштита и 12,92%
припаѓаат на извршно - управен и финансиски сектор.
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КПУ И ВПУ

СЕКТОР ЗА
РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Графички приказ бр.3.
Процентуална застапеност на вработен персонал по сектори во КПУ и ВПУ
12,92%
2,65%

14,61%
69,80%
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На ниво на казнено - поправни и воспитно - поправни установи, соодносот на вкупниот персонал во секторот за ресоцијализација со осудените лица е 1:22 (од кои соодносот воспитувач - осудено лице е 1:34, додека соодносот на стручен инструктор - осудено лице е 1:61). Соодносот
на вкупниот персонал во секторот за обезбедување со осудените лица е
1:4,5.10
Од горенаведеното може да се заклучи дека соодносот вработен/
осудено лице во секторот за ресоцијализација и секторот за обезбедување на ниво на целокупниот затворски систем е на задоволително ниво.
Меѓутоа, имајќи во предвид дека работните места во сите КПУ и ВПУ не се
соодветно пополнети, во одредени установи постои неопходна потреба за
дополнителни вработувања во овие два сектори. Исто така, во установите
во кои функционираат притворски одделенија мора да се напомене дека
истите ги обезбедува секторот за обезбедување што претставува дополнителна причина за зголемување на бројот на вработени во овој сектор.
Иако не постои меѓународно признат сооднос на бројот на вработени по установа кој би можел да се смета за “идеален” за сите околности,
јасно е дека во установите соодносот е многу понизок од оној на европските земји со слична големина и неопходно е бројот на вработени да се
зголеми што соодвествува и со препораките на КПТ.
Соодносот на затворски персонал/осудено лице е пресметан со состојба на
30.06.2014 година
10
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- ОБУКА НА ПЕРСОНАЛОТ ВО КПУ И ВПУ

- СПРАВУВАЊЕ СО НАСИЛСТВО И МЕХАНИЗМИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СЛУЧАИТЕ НА
НЕСООДВЕТНО ПОСТАПУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ
Во установите присутна е појавата на насилство помеѓу осудените
лица и проблеми за справување на затворскиот персонал со овие случаи,
за што постојат и забелешки во Извештаите на КПТ. Истовремено, не се
исклучени и случаите на несоодветно постапување од страна на затворскиот персонал со осудените лица. И покрај тоа што овие случаи не се
честа појава, неопходно е да се воспостави посебен механизам за спречување на вакви случаи во иднина. Врз основа на компаративните искуства
и позитивни практики од други држави изработени од страна на меѓународен консултант од Советот на Европа, во Националната стратегија понудени се ефикасни решенија за начинот на справување со овие појави.
- СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
Ресоцијализацијата на осудените лица согласно ЗИС претставува
фундаментална цел на казната затвор во земјата. Во изминатиот период,
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Вработените во КПУ и ВПУ имаат право и обврска на почетна и континуирана обука и проверка на нивните знаења и способности. Во таа
смисла, тргнувајќи од законски утврдените надлежности, јакнењето на
капацитетите на персоналот во КПУ и ВПУ преку одржување на почетни
и континуирани обуки претставува еден од приоритетите на Управата за
извршување на санкциите.
Проблемите со кои се соочува УИС во врска со воспоставување на
системот на почетни и континуирани обуки, се пред се немање на просторни услови за одржување на обуките, како и недостаток на вработени
во секторот за обуки во Управата за извршување на санкциите.
Од тие причини, обуките на затворскиот персонал кои се организираа во изминатиот период во најголем дел се спроведуваа со меѓународна помош, односно со обезбедени финансиски средства од меѓународни
институции.
За обезбедување на просторни услови за спроведување на обуките,
во рамките на изградбата на КПД Идризово извршена е реконструкција на
Тренинг центарот во кој ќе се спроведуваат обуките на затворскиот персонал од сите КПУ и ВПУ во државата.
Сепак, за создавање на стабилен и одржлив систем на обуки се наметнува потребата од донесување на посебна Стратегија за организирање и спроведување на процесот на обуки на затворскиот персонал, кој
ќе биде одржлив на долг рок.

вложени се големи напори за подобрување на состојбата од аспект на
третманот на осудените лица преку реализација на “Стратегијата за ресоцијализација и социјална адаптација на осудени лица кои издржуваат
казна затвор (2010-2012)”, и тоа:
 Во 2011-2012 година целосно е заокружена легислативната
рамка од областа која се однесува на третманот на осудените
лица преку измени и дополнувања на постоечки акти и
донесување на нови правилници и упатства.
 На работата на приемното одделение и планирањето на
третманот им се даде нова квалитетна димензија со примена
на нов метод, односно инструмент за проценка на ризик на
осудените лица кој од крајот на 2011 година започна да се
применува во сите казнено-поправни установи.

Континуирана обука - Модул 1
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 Изработени се осум Програми за третман на ранливи категории
на осудени лица11, од кои единствено е развиена Програмата за
психосоцијална поддршка на осудени лица корисници на дрога
во затвор. Согласно активностите во рамки на ИПА Проектот
2009 детално се разгледуваат потребите за обука на персоналот
за спроведување на оваа програма, како и тоа во кои установи
има просторни можности и човечки капацитети да биде истата
спроведена.
Во наредниот период е потребно да се преземат активности за понатамошно подобрување на третманот на осудените лица, како и да се обезбедат сите неопходни предуслови за вклучување на специфичните (ранливите) категории на осудени лица во одредени третмански активности за
што се дадени и конкретни насоки во оваа Стратегија.
- ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
Спроведувањето на образовниот процес на осудените лица претставува значаен сегмент кој може да придонесе кон подобрување на процесот на ресоцијализација и социјална адаптација на осудените лица по
издржување на казната затвор.
Психосоцијална програма за третман на осудени лица кои злоупотребуваат
дроги и психотропни супстанции; Програма за третман на осудени лица кои злоупотребуваат алкохол; Програма за третман на осудени лица за сексуални деликти; Програма за третман на осудени лица со насилно однесување; Програма за
третман на осудени лица за кривични дела со елементи на насилство; Програма
за третман на осудени лица-малолетници и помлади полнолетни осудени лица;
Програма за третман на осудени лица-жени; Програма за третман на осудени лица
на доживотен затвор.
11
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- РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
Работното ангажирање на осудените лица е организирано внатре
и надвор од казнено-поправните установи врз основа на претходна согласност на осуденото лице за работата на која треба да биде ангажирано. Најголемиот дел од осудените лица кои се работно ангажирани се со
отворен и полуотворен третман, додека осудените лица во затворените
одделенија речиси и да не се работно ангажирани што може да влијае
контрапродуктивно на нивниот процес на ресоцијализација. Генерално
земено, КПУ и ВПУ не нудат широк спектар на дејности во кои осудените лица би можеле работно да се ангажираат. Истовремено, постојната
опрема во работилниците е застарена и не соодвествува со современата
технологија во слободното општество. Чекор напред во овој дел е направен со тоа што во установите опфатени со Проектот за реконструкција
на КПУ во државата, меѓудругото ќе бидат изградени современи работилници опремени со најсовремена опрема. Проблемот останува кај останатите установи, каде што исто така постои потреба за опремување на
работилници за работно ангажирање на осудените лица, како и нивно
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Согласно сегашната законска регулатива во сите КПУ и ВПУ задолжително се организира основно образование на осудените лица,
како дел од општиот систем на образование и воспитување во државата.
Организирањето и финансирањето на основното образование на осудените лица се врши од страна на Министерството за образование и наука
по предлог на УИС.
Од страна на УИС се создадени сите услови за непречено одвивање
на образовниот процес, меѓутоа истиот се спроведува единствено во КПД
Идризово. Во останатите установи не се реализира образовен процес од
причини што Министерството за образование и наука не го обезбедува
потребниот персонал и финансиски средства.
Образование по занимање се спроведува во секоја казнено-поправна установа, меѓутоа не постои широк спектар на дејности кои може да
се понудат на осудените и малолетните лица. Во рамките на оваа област
постои и недостаток во формално верифицирање на осудените лица за
стекнатите занимања и вештини од страна на релевантни институции.
Истовремено, во установите во кои се издржуваат пократки казни
затвор не постојат реални можности за вклучување на осудените лица со
кратки казни во класичен школски образовен процес. Во таа смисла, се
јави потребата од воведување на нов модел за образование и едукација
на осудените лица за чие изнаоѓање ќе послужат компаративните искуства и позитивни практики од други држави изработени од страна на меѓународен консултант од Советот на Европа.
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стручно оспособување што ќе помогне за нивно успешно реинтегрирање
во општеството. Исто така, потребно е да се прошират видовите на дејности во кои ќе можат осудените лица да се вклучат во работен процес
во установите. Во наредниот период, неопходно е да се преземат и мерки
за воспоставување на унифицирани критериуми за правилен надомест и
начин на негова исплата за работно ангажираните лица, како и да се изврши категоризација на работата според вид и сложеност, кои ќе бидат
утврдени во посебен подзаконски акт.
Според сегашната состојба12 се наметнува заклучокот дека процесот на ресоцијализација на осудените лица во установите не се одвива
на задоволително ниво, односно и покрај бројните активности на УИС во
изминатиот период, неопходни се понатамошни мерки и активности за подобрување на оваа област за што оваа Стратегија нуди конкретни и применливи решенија.
- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО КПУ И ВПУ
Во насока на надминување на проблемите од областа на здравствената заштита на осудените и притворените лица, како што е недостатокот
на медицински персонал со кој се соочуваше затворскиот систем, донесено е ново законско решение со кое здравствената грижа во КПУ и ВПУ ја
преземаат јавните здравствени установи кои што вршат примарна здравствена заштита во подрачјето на установата со истовремено преземање
на просторот, опремата и средствата за работа. Ова законско решение е
во согласност со препораките на Европските затворски правила (ЕЗП) кои
укажуваат на тоа дека здравствената политика во затворите треба да биде
составен дел и во согласност на националната здравствена политика, што
ќе придонесе за зголемување на квалитетот на здравствените услуги.
Со оваа Национална Стратегија се дефинираат постапките за ефикасно спроведување на здравствената заштита во КПУ и ВПУ согласно новото законско решение, вклучувајќи го и делот кој се однесува за надминување на проблемот со здравственото осигурување на осудените лица,
кое не функционира во пракса.
12
Согласно статистичките податоци со кои располага УИС со состојба на
31.12.2013 од вкупно 2461 осудени лица, 1099 се примарни сторители, додека
1362 се рецидивисти, односно степенот на рецидивизам е висок и се движи околу
55 % од затворската популација. Повратот се разбира не е проблем кој е присутен само во нашата земја – тоа е вообичаено искуство и во многу други земји и
не е лесно да се надмине, особено во земјите каде стапката на невработеност е
повисока. Посебно загрижува високата стапка на зависници од дрога меѓу затворската популација, која бележи брз раст во изминатите години. Ова е проблем со
кој се соочуваат многу затворски системи и несомнено придонесува кон порастот
на стапката на поврат.
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- ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИОТ СИСТЕМ

6. АНАЛИЗА НА ВНАТРЕШНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ТРЕНДОВИ ВО
ОПКРУЖУВАЊЕТО
(SWOT АНАЛИЗА)
ПРЕДНОСТИ:
• Јасно изразена волја на Владата за усвојување и спроведување на
Националната Стратегија;
• Има поддршка од Европската унија и Советот на Европа за процесот
13

Октомври 2014 година
27
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Водењето на правилна и точна евиденција во КПУ и ВПУ и размената
на податоци со сите вклучени институции во процесот на извршување на
санкциите е од суштинско значење за функционирањето на пенитенцијарниот систем во целина. Сегашниот начин на водење на евиденција во КПУ
и ВПУ, покрај неодамна13 воведениот стандардизиран начин на водење
на стручни досиеја на осудени лица е недоволен за целосна стандардизирана евиденција во затворскиот систем. Исто така, прибирањето на податоците во Управата за извршување на санкциите не е на задовoлително
ниво од причини што начинот на прибирање на поголем дел од податоците се врши по пат на редовна поштенска достава, што од една страна
бара дополнително време, а од друга страна го отежнува секојдневното
работење на УИС.
Во насока на подобрување на целокупниот начин на водење на евиденција во затворскиот систем, како и унапредување на целокупното работење на УИС неопходно е обезбедување на современ информатички
систем - хардверска опрема и апликативни решенија и мрежно поврзување на УИС со КПУ и ВПУ.
За остварување на поставената визија на Националната Стратегија
изготвена е СВОТ Анализа и се дефинирани 13 Стратешки цели во рамките
на кои се предвидуваат конкретни активности кои нудат реални и остварливи решенија за надминување на постоечките проблеми со кои се соочува пенитенцијарниот систем во земјата.
Имплементацијата на оваа Стратегија ќе обезбеди системски начин
на заштита на лицата лишени од слобода со целосно почитување на нивните права, личност и достоинство согласно меѓународните стандарди,
како и професионално организирани и управувани казнено-поправни и
воспитно-поправни установи што ќе помогне во обезбедување на висок
степен на ресоцијализирани и интегрирани граѓани во општеството.

•

•
•

•
•
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на реформи во затворскиот систем и подготвеност од страна на
надворешни експерти да помогнат доколку е потребно;
Постои силна поддршка за развој и спроведување на сеопфатна
Национална стратегија од страна на клучните чинители во оваа
област;
Постојната легислативна рамка е сеопфатна и прогресивна;
Изработени се стратешки документи и акциски планови од различни сегменти за подобрување на пенитенцијарниот систем кои
претставуваа значајна појдовна точка при мапирање на клучните
точки на Националната Стратегија;14
Унапреден е статусот на вработените во КПУ и ВПУ;15
Управата за извршување на санкциите е екипирана со нови кадри,
меѓу кои и рaководител на одделение за обука на кадри во КПУ;
Се преземаат конкретни активности за воспоставување на посебна
пробациска служба;
Во тек е реализација на капиталниот проект на Владата за реконструкција на КПУ и ВПУ со што ќе се подобрат материјалните услови
и ќе се ублажи проблемот со пренатрупаноста во затворскиот систем.

СЛАБОСТИ:
• Затворскиот систем нема доволно финансиски средства што се рефлектира на условите за престој на лицата лишени од слобода во
КПУ и ВПУ;
• Нецелосно спроведување на законите кои се однесуваат на лицата
лишени од слобода во КПУ и ВПУ;
• Непрецизна утврдена хиерархиска управна структура помеѓу директорот на УИС и директорите на КПУ и ВПУ и непостоење на
систем на одговорност во случај на непостапување по укажувањата и препораките на инспекторите за извршување на санкциите и
наредбите од директорот на УИС по извршените надзори;
• Нецелосна усогласеност на системот на именување и разрешување
на директори на КПУ и ВПУ со најдобрите меѓународни практики;
• Нефункционирање на Државната комисија за извршување на
14
Стратегија за ресоцијализација и социјална адаптација на осудени лица кои издржуваат казна затвор (2010-2012), Стратегија за здравствена заштита во казнено-поправните и воспитно-поправните установи (2012-2014) и Стратегија за развој
на пробациска служба (2013-2016).
15
Со статус на државни службеници се стекнаа лицата кои работат на ресоцијализација на осудените лица, извршно-управни, финансиски работи и работи во областа
на човечки ресурси во установите, со статус на затворска полиција се стекнаа овластените службени лица кои работат на обезбедување, додека здравствените работници преминаа во надлежност на Министерството за здравство.

28

ПРЕДИЗВИЦИ:
• Целосно спроведување на законите кои се однесуваат на лицата
лишени од слобода во КПУ и ВПУ;
• Подобрување на условите за престој на лицата лишени од слобода
во КПУ и ВПУ и намалување на пренатрупаноста во затворскиот
систем;
• Воспоставување на нов функционален систем за образование и
едукација на осудени лица;
• Подобрување на третманот на осудените лица, вклучувајќи ги и
специфичните мерки на третман во КПУ и ВПУ;
• Воспоставување на механизми за справување со насилно однесување во затворите и несоодветно постапување на затворскиот
персонал;
• Развиена Стратeгија за обука на затворскиот персонал;
• Воспоставување на независен мониторинг над работењето на КПУ
и ВПУ;
• Зајакнување на улогата на УИС и хиерархиската поставеност спрема КПУ и ВПУ;
• Зајакнување на професионалното управување со пенитенцијарниот систем во целина;
29
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санкциите;
• Има недостаток на персонал во клучните сектори во КПУ и ВПУ
(сектор за ресоцијализација и затворска полиција);
• Немање на функционален систем за спроведување на обуки на затворскиот персонал;
• Случаи на несоодветно и коруптивно однесување на вработените
во КПУ и ВПУ;
• Случаи на насилно однесување на осудените лица во казнено-поправните установи;
• Процесот на ресоцијализација на осудените лица не се спроведува на задоволително ниво;
• Несоодветен третман на ранливите категории на осудени лица;
• Не постои функциoнален процес за спроведување на образование
на осудените лица;
• Не е доволно развиена соработката со други надворешни институции, како што се судовите и Министерството за образование и
наука;
• Нестандардизиран начин на водење на евиденција и недоволно
развиен информатички систем;
• Aлтернативните мерки не се имплементираат во пракса.

• Подобрување на информатичкиот систем за водење на евиденција
во КПУ и ВПУ и мрежно поврзување на пенитенцијарниот систем;
• Воспоставување на посебна пробациска служба во државата.

ЗАКАНИ:
• Недостиг на финансиски средства за спроведување на Национална
Стратегија;
• Недоволен затворски персонал во КПУ и ВПУ;
• Затворскиот систем се соочува со појавата на пренатрупаност, а
затворската популација и понатаму е во пораст.
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7. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ И ПРЕДУСЛОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА
7.1. ОБЕЗБЕДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ФИНАСИСКИ СРЕДСТВА ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИОТ
СИСТЕМ ВО ПЕРИОДОТ 2012-2014 ГОДИНА
Финасиските средства кои се обезбедуваат за функционирање на
пенитенцијарниот систем иако се зголемуваат изминатите години, сепак
се недоволни поради што казнено-поправните и воспитно-поправните установи се соочуваат со недостаток на финансиски средства што доведува
до одредени потешкотии во нивното секојдневно функционирање.
Истовремено, во делот на капиталните инвестиции покрај буџетските средства се користат и средства обезбедени од Банката за развој при
Советот на Европа со кои во значителна мера ќе се подобрат условите за
престој на лицата лишени од слобода во дел од КПУ и ВПУ.
Табела бр.3. Преглед на обезбеден и реализиран буџет
по години за пенитенцијарниот систем
Година

Буџет
(МКД) по години

Измена и дополнување на
буџет – ребаланс (МКД)

Реализиран буџет
(МКД)

2012

595 619 000

621 052 000

579 073 363

2013

662 838 000

625 786 000

559 982 505

2014

745 505 000

731 205 000

Од аспект на изворите на финансирање, на следниот графички приказ може да се забележи дека во 2013 година најголемиот дел од финансиските средства, односно 83,9 % се од Буџетот на РМ, на второ место се
средства од заемот од Банката за развој при Советот на Европа со 15%, на
трето место се средства кои доаѓаат од самофинансирачки активности со
1%, додека процентот на средства добиени од грантови е 0,1 %.
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Графички приказ бр. 4.
Извори на финансирање во 2013 година
- 0.1%;
546.524,00

-15%;
81.313.978,00

-1%;
6.031.639,00
83.9%;
472.090.364,00

I

Согласно пресметката за реализација на Националната Стратегија,
во наредниот период (2015-2019) потребно е да се обезбедат неопходни финансиски средства во буџетот за овие намени заради навремено
и успешно реализирање на предвидените активности.
Изворите на финансирање се планира да се обезбедат преку максимално утврдените износи на расходи за Буџетот на Управата за извршување на санкциите за периодот (2015-2019) во кој треба да се реализира
Националната Стратегија, како и од ИПА фондови, грантови и донации.
Табела бр.4. Преглед на потребни финансиски средства за реализација
за Националната Стратегија за периодот 2015-2019 изразени во МКД
Опис
по категории
Плати и
надоместоци
Стоки и услуги
Капитални
расходи
ВКУПЕН БУЏЕТ

Потребни финансиски средства по години
2015

2016

2017

2018

2019

4.263.300,00

4.628.300,00

7.683.800,00

3.820.300,00

4.236.100,00

700.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.608.500,00

6.300.000,00

0,00

5.925.000,00

14.090.000,00

5.625.000,00

5.625.000,00

4.963.300,00

16.853.300,00 28.073.800,00 16.053.800,00 16.161.100,00
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7.2. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЈА

7.3. ПОТРЕБНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА
За да се овозможи соодветно раководење со процесот на спроведување на Националната Стратегијата, редовно следење на спроведувањето, ревидирањето и нејзиното надградување, потребно е да се изврши
доекипирање на персоналот во институциите кои го сочинуваат пенитенцијарниот систем во државата. Во таа смисла, согласно направените анализи постои потреба од нови вработувања кои се прикажани во Табела
бр.5.
Табела бр.5. Потреба од нови вработувања
во националниот пенитенцијарен систем
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Институција

Потребни нови вработувања по години

ВКУПНО

2015

2016

2017

2018

2019

УИС

1

2

5

/

/

8

КПУ

11

11

16

11

12

61

ВКУПНО

12

13

21

11

12

69

7.4. КООРДИНАЦИЈА И СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА
Координацијата на работата помеѓу сите засегнати страни кои директно се вклучени во реализирање на активностите од Акциониот план ја
врши Министерството за правда - Управата за извршување на санкциите
која истовремено ја носи главната одговорност за напредокот на спроведувањето на реформите во националниот пенитенцијарен систем.
Активностите кои се содржани во Националната Стратегија треба
да се реализираат во рамките на пет годишен период (2015-2019). Во зависност од можни промени на економски, социјални или други услови
во државата може да се јави потреба од ревидирање на Националната
Стратегија со цел да се обезбеди континуитет во реформите за подобрување на целокупниот пенитенцијарен систем.
7.5. ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА
- Министерство за правда
- Управа за извршување на санкции
- Казнено-поправни установи
- Воспитно-поправни установи
- Министерство за здравство
- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална политика
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7.6. ПАРТНЕРИ И СОРАБОТНИЦИ
- Министерство за транспорт и врски
- Центар за образование на возрасни
- Европска Комисија
- Совет на Европа
- Американска агенција за меѓународен развој
- Развојна Програма на Обединетите нации
- Амбасади
- Граѓански организации
- Други институции и организации
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8. СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА

9. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, РЕЗУЛТАТИ И АКТИВНОСТИ
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1
Подобрување на условите во казнено-поправните
и воспитно-поправните установи

Резултат 1.1. Зголемени сместувачки и просторни капацитети, како и
подобрени услови за престој и работа во КПУ и ВПУ.
Активности
1.1.1.Продолжување на реализацијата на “Проектот за реконструкција на КПУ” за обнова, реновирање и изградба на нови објекти и
тоа: КПД Идризово, Затвор Куманово, Затвор Скопје и ВПД Тетово.16
Завршена е изградбата на Затвор Куманово со капацитет од 226 лица и од
средината на ноември 2013 година функционира како установа од полуотворен вид.

16
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За успешно и доследно спроведување на Националната Стратегија
ќе се спроведе соодветен мониторинг во периодот кој го покрива овој
документ, како и оценка на достигнувањата во секоја година. За таа цел,
Министерството за правда - Управата за извршување на санкциите ќе формира работна група составена од претставници од стручните служби на
сите институции вклучени во спроведувањето. Работната група најмалку
еднаш годишно ќе го следи текот и динамиката на спроведувањето на
Националната Стратегија. За следење и оценка на реализацијата на предвидените активности, во рамките на деталниот Акционен план утврдени се
индикатори преку кои работната група ќе го мери степенот на остварување
на очекуваните резултати и стратешките цели од Националната Стратегија.
Работната група ќе изготвува и поднесува извештаи до УИС и надлежните институции и ќе предлага неопходни промени и усогласувања
за достигнување на утврдените цели.

1.1.2.Продолжување на реализацијата на Годишната Програма на
Владата за финансирање на изградба, реконструкција, одржување
на објекти и опремување на казнено-поправните установи.

Резултат 1.2. Ефикасно искористени постојни капацитети на КПУ и ВПУ.
Активности
1.2.1.Изготвување на Годишен план за одржување на постојните
објекти во рамките на секоја КПУ и ВПУ.
1.2.2.Имплементација на активностите предвидени во Плановите за
одржување на објектите во КПУ и ВПУ.
1.2.3.Преместување на осудени лица од една во друга казнено-поправна установа.
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2
Зајакнување на системот на управување и
надзор над работата на КПУ и ВПУ

Резултат 2.1. Воспоставен силен и транспарентен механизам за ефикасно
и професионално управување со пенитенцијарниот систем и воспоставена
јасна хиерархиска и одговорна поставеност помеѓу УИС и КПУ и ВПУ.
Активности
2.1.1. Дефинирање на законски одредби за:
- критериуми за избор, овластувања и обврски на директорот на УИС
и директорите на КПУ и ВПУ.
- надлежноста на УИС во однос на управувањето со КПУ и ВПУ (системски, хиерархиски пристап, надлежности за мониторинг).
- надлежностите на КПУ и ВПУ.
2.1.2.Обезбедување на почетна и континуирана обука на раководниот кадар за управување со КПУ и ВПУ.

Резултат 2.2. Зајакната надзорна функција на УИС над работењето на КПУ
и ВПУ.
Активности
2.2.1.Дефинирање на законски одредби за надлежноста и организацијата на секторот за инспекциски надзор во рамките на УИС, како
и овластувањата на инспекторите за извршување на санкциите, видовите на корективни мерки кои можат да ги преземат по извршена
инспекција и постапка за нивно изрекување и постапување.
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2.2.2.Воведување на стандарди за вршење на надзор преку изработка на унифицирани алатки и критериуми за вршење на надзор.
2.2.3.Изработка и воведување на стандарди за мерење на перформанси според определени критериуми за успешност на работењето
на КПУ и ВПУ.
2.2.4.Воспоставување на сектор за инспекциски надзор во рамките
на УИС за вршење на надзор над работењето на КПУ и ВПУ и постапувањето со лицата лишени од слобода во согласност со нивните
законски надлежности.

Резултат 2.3. Зајакнат независен мониторинг над работењето на КПУи ВПУ,
преку реорганизирана Државна комисија за извршување на санкциите.
Активности

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3
Воспоставување и јакнење на одржлив систем за обука
за целокупниот персонал во УИС, КПУ и ВПУ

Резултат 3.1. Воспоставен систем на специјализирани обуки на
вработениот персонал во УИС.
Активности
3.1.1.Изработка на Годишен план за обуки на вработениот персонал
во УИС.
3.1.2.Воспоставување на соработка и партнерства на УИС со домашни и меѓународни институции/организации.
3.1.3.Спроведување на специјализирани обуки на вработениот персонал во УИС.

Резултат.3.2. Создадени предуслови за функционирање на Центар за
обука на затворски персонал.
Активности
3.2.1.Опремување на Центарот за обука.
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2.3.1.Измени и дополнувања на законските одредби во делот на составот, мандатот и надлежноста на Државната комисија за извршување на санкциите.
2.3.2.Дефинирање на законски основ за донесување на Деловник за
работа на Државната комисија за извршување на санкциите.
2.3.3.Изработка на процедури за соработка на Државната комисија
со другите институции во системот на извршување на санкциите.

I

3.2.2.Изработка на Годишен план за тековно одржување на Центарот
за обука.
3.2.3.Изработка на Програми за обука на затворскиот персонал.
3.2.4.Изработка на Годишна програма за спроведување на обуки на
затворски персонал.
3.2.5. Доекипирање на Секторот за обука на кадри во УИС.

Резултат.3.3. Донесена Стратегија за развој на систем на обуки на
затворски персонал
Активности

Континуирана обука - Модул 1
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3.3.1.Формирање на работна група за изработка на Стратегија за
развој на обуки на затворски персонал.
3.3.2.Изработка на Стратегија за развој на обуки на затворски
персонал.
3.3.3.Усвојување на Стратегијата за развој на систем на обуки на затворски персонал од страна на Владата.
3.3.4.Имплементација на Стратегијата за развој на систем на обуки
на затворски персонал согласно Акционен план за обука.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4
Подобрување на третманот и грижата за осудените лица во КПУ

Резултат 4.1. Формирани функционални приемни одделенија во секоја
КПУ.
Активности
4.1.1.Изградба/реконструкција на посебни приемни одделенија во
Затвор Гевгелија, Затвор Струмица, Затвор Битола, Затвор Прилеп,
Затвор Тетово, Затвор Охрид, КПД од отворен вид Струга.
4.1.2.Екипирање/доекипирање на стручниот тим во секоја КПУ.

Резултат 4.2. Подобрени алатки за проценка на осудени лица.
Активности
4.2.1.Изработка на алатка за брз скрининг на осудени лица.
4.2.2.Обука на обучувачи за примена на алатката за брз скрининг на
осудени лица.
4.2.3.Имплементација на алатката за брз скрининг на осудени лица
во пилот установа.
4.2.4.Каскадни обуки на затворски персонал за примена на алатката
за брз скрининг на осудени лица.
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4.2.5.Имплементација на алатката за брз скрининг на осудени лица
во сите КПУ.
4.2.6.Подобрување на Инструментот за проценка на ризик и потреби
на осудените лица.

Резултат 4.3. Воведена Општа когнитивна програма за третман на осудени
лица.
Активности

Резултат 4.4. Воведени специфични мерки на третман на осудени лица.
Активности
4.4.1.Формирање на работна група за изработка на посебни модули
во рамките на Општата когнитивна програма за третман на осудени
лица со кои ќе бидат опфатени специфичните групи во КПУ.
4.4.2.Изработка на посебни модули во рамките на Општата когнитивна програма за третман на осудени лица со кои ќе бидат опфатени специфичните групи во КПУ.
4.4.3.Обука на обучувачи за примена на посебните модулите за третман на осудени лица.
4.4.4.Имплементација на посебните модули за третман на осудени
лица во пилот установи.
4.4.5.Каскадни обуки на затворски персонал за примена на посебните модули за третман.
4.4.6.Имплементација на посебните модули за третман во КПУ.

Резултат 4.5. Подобрени услови за работно ангажирање на осудени/
притворени лица.
Активности
4.5.1.Проценка на потребите за ефикасно работно ангажирање на
осудени/притворени лица во сите КПУ, од аспект на максимално
37
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4.3.1.Изработка на Општа когнитивна програма за третман на осудени лица.
4.3.2.Обука на обучувачи за примена на Општа когнитивна програма.
4.3.3.Имплементација на Општата когнитивна програма во пилот
установа.
4.3.4.Каскадни обуки на затворски персонал за примена на Општата
когнитивна програма за третман на осудени лица.
4.3.5.Имплементација на Општата когнитивна програма за третман
на осудени лица во сите КПУ.

искористување на постојните капацитети и зголемување на спектарот на дејности во установите.
4.5.2.Опремување на работилници за работно ангажирање на осудени/притворени лица согласно проценката на потреби.
4.5.3.Обезбедување на соработка со релевантна надворешна институција со цел учењето и спроведената обука да бидат соодветни со
онаа надвор од КПУ и да му овозможат на осуденото лице да се
стекне со диплома (сертификат) за занимањето.
4.5.4.Обука на стручни инструктори за ефикасно спроведување на
работниот процес на ангажираните осудени/притворени лица.

Континуирана обука - Модул 1
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Резултат 4.6. Подобрени услови за организирање и развој на спортот,
рекреацијата и другите слободни активности на лицата лишени од
слобода во КПУ и ВПУ.
Активности
4.6.1.Проценка на можностите за организирање на спортски и други
слободни активности во секоја КПУ и ВПУ.
4.6.2.Опремување на простории за спортски и други слободни активности во секоја КПУ и ВПУ согласно извршената проценка.
4.6.3.Обезбедување на библиотека во секоја КПУ и ВПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 5
Подобрување на третманот и грижата за
малолетните лица во КПУ и ВПУ

Резултат 5.1. Донесен нов Куќен ред за установите во кои се извршува
воспитна мерка – упатување во воспитно-поправен дом.
Активности
5.1.1.Формирање на работна група за изработка на Куќен ред за установите во кои се извршува воспитната мерка – упатување во воспитно-поправен дом.
5.1.2.Изработка на Куќен ред за установите во кои се извршува воспитната мерка – упатување во воспитно-поправен дом.
5.1.3.Усвојување на Куќниот ред од страна на директорот на УИС.

Резултат 5.2. Воведено стручно образование по занимање на малолетни
лица во КПУ и ВПУ.
Активности
5.2.1.Воведување на алатка за проценка на потребите на малолетните
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лица за стекнување на вештини и квалификации заради развивање
на план за обука од страна на персоналот.
5.2.2.Обезбедување на просторија и потребна опрема каде ќе се извршуваат активностите за образование по занимање во ВПД Тетово
и Затвор Охрид.
5.2.3.Обука на обучувачи за спроведување на образование по занимање на малолетните лица.
5.2.4.Воведување на Програми за образование по занимање во
Затвор Охрид и ВПД Тетово.
5.2.5.Обезбедување на соработка со релевантна надворешна институција со цел учењето и спроведената обука да бидат соодветни со
онаа надвор од ВПУ и да му овозможат на малолетното лице да се
стекне со диплома (сертификат) за занимање.

5.3.1.Имплементација на Програма за основни животни вештини за
малолетни лица во Воспитно-поправен дом Тетово.
5.3.2.Обука на персоналот од Воспитно-поправен дом Тетово и
Затвор Охрид за примена на YOU TURN/EQUIP Програма за работа
со малолетни лица.
5.3.3.Имплементација на YOU TURN/EQUIP Програма за работа со
малолетни лица во Воспитно-поправниот дом Тетово и Затвор Охрид.
5.3.4.Формирање на работна група за изработка на Кратка превентивна програма за јакнење на свесноста на малолетните лица за негативните последици од употребата на дроги и превенција од преносливи инфекции.
5.3.5.Изработка на Кратка превентивна програма за јакнење на свесноста на малолетните лица за негативните последици од употребата
на дроги и превенција од преносливи инфекции.
5.3.6.Обука на обучувачи за примена на Кратката превентивна
програма.
5.3.7.Каскадни обуки на затворски персонал за примена на Кратката
превентивна програма во ВПД Тетово и Затвор Охрид.
5.3.8.Имплементација на Кратката превентивна програма во
Воспитно-поправниот дом Тетово и Затвор Охрид.
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Резултат 5.3. Воведени специфични програми за третман на малолетни
лица во КПУ и ВПУ.
Активности
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 6
Воспоставување на поефективни механизми за справување со
насилство помеѓу осудени лица и други нереди во КПУ и ВПУ

Резултат 6.1. Воведен стандардизиран систем за собирање, пренос и
евидентирање на информации заради ефективно управување со ризикот.
Активности
6.1.1.Унапредување на законски одредби за зајакнување на бебедноста во КПУ и ВПУ.
6.1.2.Воспоставување на систем за прибирање, анализа и пренос на
информации во врска со безбедноста во установите.
6.1.3.Воведување на стандардизиран начин на водење на евиденција за сите инциденти на насилство од осудени лица.

Континуирана обука - Модул 1
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Резултат 6.2. Извршена проценка на потребата од воспоставување на
обучени тимови за интеревенција во случај на бунт и нарушување на редот
и контролата во КПУ.
Активности
6.2.1.Формирање на работна група за изработка на Анализа за проценка на потребата од воспоставување на обучени тимови за интервенција
во случај на бунт и нарушување на редот и контролата во КПУ.
6.2.2.Изработка на Анализа за проценка на потребата од воспоставување на обучени тимови за интервенција во случај на бунт и нарушување на редот и контролата во КПУ.

Резултат 6.3. Зајакнат систем на видео надзор во КПУ и ВПУ.
Активности
6.3.1.Воспоставување на Стандардна оперативна процедура за
вршење на видео надзор во КПУ и ВПУ со ограничен пристап на
користење.
6.3.2.Набавка на опрема за видео надзор според потребите на КПУ
и ВПУ.

Резултат 6.4 Воведен стандардизиран систем за постапување во случај на
општи нереди и елементарни непогоди во КПУ и ВПУ.
Активности
6.4.1.Формирање на работна група за изработка на План и
Стандардна оперативна процедура за постапување во случај на
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општи нереди и елементарни непогоди во КПУ и ВПУ.
6.4.2.Изработка на План и Стандардна оперативна процедура за постапување во случај на општи нереди и елементарни непогоди во
КПУ и ВПУ.
6.4.3.Имплементација.

Резултат 6.5. Обучен затворски персонал за справување со насилно
однесување на осудени лица.
Активност
6.5.1.Воведување на Програма за обука на затворски персонал за
справување со насилно однесување на осудени лица.

6.6.1.Формирање на работна група за изработка на Програма за обука на затворски персoнал за динамична безбедност во КПУ и ВПУ и
Стандардни оперативни процедури за спроведување на динамична
безбедност во КПУ и ВПУ.
6.6.2.Изработка на Програма за обука на затворски персонал за динамична безбедност во КПУ и ВПУ и Стандардни оперативни процедури за спроведување на динамична безбедност во КПУ и ВПУ.
6.6.3.Обука на обучувачи.
6.6.4.Каскадни обуки на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.
6.6.5.Имплементација на Стандардни оперативни процедури за
спроведување на динамична безбедност во КПУ и ВПУ.

Резултат 6.7. Воведена Програма за третман на осудени лица со насилно
однесување.
Активности
6.7.1.Формирање на работна група за изработка на Програма за
третман на осудени лица со насилно однесување и Прирачник за
примена на Програмата.
6.7.2.Изработка на Програма за третман на осудени лица со насилно
однесување и Прирачник за примена на Програмата.
6.7.3.Обука на обучувачи.
6.7.4.Имплементација на Програмата во пилот установа.
6.7.5 Каскадни обуки на затворски персонал.
6.7.6.Имплементација на Програмата.
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Резултат 6.6. Воспоставен систем на динамична безбедност во КПУ и ВПУ.
Активности

I

Резултат 6.8. Зголемен број на кадри во секторот за затворска полиција.
Активност
6.8.1.Реализирање на нови вработувања во секторот за затворска
полиција во секоја КПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 7
Воспоставување на поефективни механизми за справување со
случаи на несоодветно постапување со лицата лишени од слобода
и со случаи на корупција од страна на вработените во КПУ и ВПУ

Континуирана обука - Модул 1

I

Резултат 7.1. Унапредени стандарди на однесување на затворскиот
персонал во КПУ и ВПУ.
Активности
7.1.1.Формирање на работна група за изработка на Кодексот на однесување на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.
7.1.2.Изработка на Кодекс на однесување на затворскиот персонал
во КПУ и ВПУ.
7.1.3.Имплементација на Кодексот на однесување на затворскиот
персонал во КПУ и ВПУ.
7.1.4.Изработка на Картичка со Кодексот на однесување на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.
7.1.5.Воведување на Картичка со Кодексот на однесување на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.

Резултат 7.2. Подобрена политика за нулта толеранција за несоодветно
постапување со лицата лишени од слобода и случаи на корупција во КПУ и
ВПУ.
Активности
7.2.1.Формирање на работна група за изработка на Стратешки план
за спроведување на Политика за нулта толеранција со конкретни чекори за реализација.
7.2.2.Изработка на Стратешки план за спроведување на Политика за
нулта толеранција со конкретни чекори за нејзино реализирање од
врвот надолу преку сите нивоа на затворскиот персонал.
7.2.3.Спроведување на информативна кампања за подигање на свеста на затворскиот персонал и нивно запознавање со Политиката за
нулта толеранција.
7.2.4.Формирање на работна група за изработка на процедури за
евидентирање и известување за случаи на несоодветно постапување
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со лицата лишени од слобода од страна на затворскиот персонал во
КПУ и ВПУ.
7.2.5.Изработка на процедури за евидентирање и известување за
случаи на несоодветно постапување со лицата лишени од слобода
од страна на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.
7.2.6.Имплементација на процедурите.
7.2.7.Обука на затворски персонал за постапување со лицата лишени од слобода од аспект на почитување на нивните права и заштита
на човековото достоинство.
7.2.8.Обука на затворски персонал за спречување и намалување на
коруптивни дејствија во КПУ и ВПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 8
Резултат 8.1. Интегрирани единици за здравствена заштита од КПУ и ВПУ
во системот на јавното здравство во државата.
Активности
8.1.1.Формирање на Меѓуресорска комисија составена од претставници од Управата за извршување на санкциите и Министерството за
здравство и изработка на Деловник за работа.
8.1.2.Воведување на минимум стандарди за обезбедување на здравствена заштита на лицата лишени од слобода во КПУ и ВПУ слична
на здравствената заштита во слободното општество.
8.1.3.Воведување на процедури за постапување на здравствените
работници во КПУ и ВПУ во случаи на несоодветно постапување
спрема лицата лишени од слобода во установите.

Резултат 8.2. Воспоставен одржлив систем на здравствено осигурување на
лицата лишени од слобода во КПУ и ВПУ.
Активности
8.2.1.Формирање на работна група за изработка на предлог измени и
дополнувања на националното законодавство кое го регулира здравственото осигурување на лицата лишени од слобода во КПУ и ВПУ.
8.2.2.Изработка на предлог измени и дополнувања на националното
законодавство кое го регулира здравственото осигурување на лицата лишени од слобода во КПУ и ВПУ.
8.2.3.Донесување на предложените измени и дополнувања на легислативата од областа на здравственото осигурување од страна на
Собранието.
43

Континуирана обука - Модул 1

Обезбедување на квалитетна здравствена заштита во КПУ и ВПУ
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Резултат 8.3. Обезбеден сеопфатен медицински и психосоцијален третман
на корисниците на дроги во КПД Идризово.
Активности
8.3.1.Овозможување на просторни услови за формирање на drugfree единица во Казнено-поправен дом Идризово.
8.3.2.Обука на тимот одговорен за спроведување на Програмата за
психосоцијална поддршка на осудените лица-корисници на дрога
во КПД Идризово.
8.3.3.Имплементација на Програма за психосоцијална поддршка
на осудените лица-корисници на дрога во Казнено-поправен дом
Идризово, вклучувајќи го и медицинскиот третман на зависноста.

I
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 9
Обезбедување на ефикасно функционирање на процесот на
образование и учење во КПУ и ВПУ

Резултат 9.1. Обезбедени предуслови за развој на процес на образование и
учење во КПУ и ВПУ.
Активности
9.1.1.Дополнување на Правилникот за систематизација на работните
места во УИС со систематизирање на работно место за лице кое ќе
биде одговорно за развивање на образовен процес во КПУ и ВПУ.
9.1.2.Назначување на стручно лице во УИС кое ќе биде одговорно за
развивање на образовен процес во КПУ и ВПУ.
9.1.3.Координација со релевантни институции.

Резултат 9.2. Донесена Стратегија за развој на процесот на образование и
учење во КПУ и ВПУ.
Активности
9.2.1.Формирање на работна група за изработка на Стратегија за организиран образовен процес во КПУ и ВПУ.
9.2.2.Изработка на Стратегија за организиран образовен процес во
КПУ и ВПУ.
9.2.3.Усвојување на Стратегијата од страна на Владата.
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 10
Подобрување на подготовката за отпуст на осудените лица
пред истекот на казната затвор

Резултат 10.1. Воведена Програма за подготовка за отпуст на осудените
лица од установата.
Активности

Резултат 10.2. Воспоставен ефикасен систем за имплементација на
Програмата за подготовка за отпуст на осудените лица од установата.
Активности
10.2.1.Обезбедување на соработка помеѓу УИС и други релевантни
институции/организации кои можат да се вклучат во подготовката за
отпуст на осудените лица од установата.
10.2.2.Воведување на Стандардни оперативни процедури за примена на Програмата за подготовка за отпуст на осудените лица од
Установата.
10.2.3.Формирање на локални тела составени од претставници од
КПУ и Центри за Социјални работи и други институции/организации
за подготовка за отпуст на осудените лица според местото на живеалиште односно престојувалиште.
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10.1.1.Формирање на работна група за изработка на Програма за
подготовка за отпуст на осудените лица од установата.
10.1.2.Изработка на Програма за подготовка за отпуст на осудените
лица од установата.
10.1.3.Обука на обучувачи.
10.1.4.Имплементација на Програма за подготовка за отпуст на осудените лица од установата во пилот установа.
10.1.5.Каскадни обуки на затворски персонал.
10.1.6.Имплементација на Програмата за подготовка за отпуст на
осудените лица од установата во сите КПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 11
Подобрување на системот за водење на евиденција во затворскиот
систем и мрежно поврзување на УИС со КПУ и ВПУ

Резултат 11.1.Воведени унифицирани обрасци за водење на евиденција за
осудените лица.
Активности
11.1.1.Формирање на работна група за изработка на унифицирани
обрасци за водење на евиденција за осудени лица.
11.1.2.Изработка на унифицираните обрасци за водење на евиденција за осудени лица.
11.1.3.Усвојување на обрасците за водење на евиденција за осудени
лица од страна на Управата за извршување на санкциите.

Континуирана обука - Модул 1
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Резултат 11.2. Воспоставен информатички систем (хардверска опрема и
софтверски решенија) за унифицирано електронско водење на досиејата и
целокупната евиденција за осудените лица и мрежно поврзување на сите
КПУ, на канцелариите предвидени во рамките на пробациската служба,
како и нивно мрежно поврзување на централно ниво со УИС.
Активности
11.2.1.Анализа на потребите за набавка на хардверска опрема и
софтверски решенија.
11.2.2.Набавка на хардверска опрема за поддршка на софтверски
решенија за менаџирање на пенитенцијарниот систем, поточно за
проценката на ризик и унифицирано електронско водење на досиејата и целокупната евиденција за осудените лица кои издржуваат
казна затвор и лицата на кои им се изречени пробациски мерки.
11.2.3.Набавка на софтверски решенија за менаџирање на целокупниот пенитенцијарен систем.
11.2.4.Мрежно поврзување на УИС со КПУ и ВПУ, канцелариите во
рамките на пробациската служба и други релевантни институции.
11.2.5.Обука на персоналот за примена на софтверските решенија
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 12
Воведување на пробациска служба

Резултат 12.1.Воспоставена пробациска служба.
Активност
12.1.1.Имплементација на Стратегијата за развој на пробациска
служба (2013-2016).

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 13
Усогласување на законската регулатива од областа на извршување
на санкциите со стратешките цели

I

13.1.1.Формирање на работна група за изработка на Нацрт-Закон за
извршување на санкциите.
13.1.2.Изработка на Нацрт-Закон за извршување на санкциите.
13.1.3.Организирање на Тркалезни маси за вклучување на сите засегнати страни од областа на извршувањето на санкциите.
13.1.4.Донесување на Закон за извршување на санкциите од
Собранието.

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1 – АКЦИОНЕН ПЛАН
Во насока на реализирање на реформските активности предвидени
во Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем изготвен е Акционен план за нејзина имплементација кој е составен дел на оваа
Стратегија. Акциониот план содржи точно утврдена временска рамка за
реализирање на предвидените активности, надлежни институции за нивно спроведување, соодветно алоцирање на потребните финансиски средства, како и индикатори за мерење на успешност.
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Резултат 13.1. Усогласена законска регулатива од областа на извршување
на санкциите со стратешките цели.
Активности

(2015 – 2019)
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УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

ПРИЛОГ I – АКЦИОНЕН ПЛАН
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2015 - 2018

УИС, ЕИП

УИС, ЕИП
УИС, ЕИП
УИС, ЕИП

579.900.000,00 МКД

667.150.000,00 МКД
853.900.000,00 МКД
677.400.000,00 МКД

251.100.000,00 МКД

5.300.000,00 МКД

Индикатори

Подобрени услови во КПУ и
ВПУ за вкупно 2543 лица (1821
осудени лица, 612 притворени
лица, 110 малолетници)
Набавена опрема за работилници
Завршена изведба на градежните
работи за водоснабдување и
завршена изведба на градежните
работи за одведување на
пречистителни отпадни води во
Установата
Изграден ВПД Тетово и набавена
опрема за ВПД Тетово
Изграден КПД Идризово и
набавена опрема за КПД
Идризово

Изграден Затвор Скопје и
набавена опрема за Затвор
Скопје

Извори на
финансирање

Буџет на РМ и
средства од Банката
за развој при Совет на
Европа
Буџет на РМ и од
Банката за развој при
Совет на Европа

Буџет на РМ и од
Банката за развој при
Совет на Европа
Буџет на РМ и од
Банката за развој при
Совет на Европа

Буџет на РМ и од
Банката за развој при
Совет на Европа

2

1

Завршена е изградбата на Затвор Куманово со капацитет од 226 лица и од средината на ноември 2013 година функционира како установа од полуотворен вид.
Изградбата на ВПД Тетово започна од март 2014 година.
3
Изградбата на првата фаза на КПД Идризово започна во април 2014 година.

1.1.1.4.Изградба и опремување на Затвор
Скопје

Во тек3 - 2018
2015 - 2018
2017 - 2018

УИС, ЕИП

Во тек 2I квартал
2016 година

1.1.1.2.Изградба и опремување на ВПД
Тетово

1.1.1.3.Изградба и опремување на КПД
Идризово
I фаза
II фаза
III фаза

УИС, ЕИП,
Затвор
Куманово

2015 година

1.1.1.1.Набавка на опрема за
работилниците во Затвор Куманово,
проектирање, ревизија, изведба на
градежни работи и надзор над изведба
на градежни работи за водоснабдување
и одведување на пречистителни отпадни
води во Установата

3.034.750.000,00 МКД

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

УИС, ЕИП

Временска
рамка

1.1.1.Продолжување на реализацијата на 2015 - 2018
“Проектот за реконструкција на КПУ во
РМ” за обнова, реновирање и изградба на
нови објекти и тоа: КПД Идризово, Затвор
Куманово, Затвор Скопје и ВПД Тетово 1

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 1.1.
Зголемени сместувачки и просторни
капацитети, како и подобрени услови за
престој и работа во КПУ и ВПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1
Подобрување на условите во казнено-поправните и воспитно-поправните установи

Континуирана обука - Модул 1

49

I

50
УИС, ЕИП

На годишно
ниво - IV
квартал
континуирано УИС, ЕИП
КПУ и ВПУ

Временска
рамка

1.1.2.2.Донесување на Годишната
програма од страна на Владата

1.1.2.3.Реализацијата на Годишната
програма

РЕЗУЛТАТ 1.2.
Ефикасно искористени постојни
капацитети на КПУ и ВПУ.

континуирано

На годишно
ниво - I
квартал
континуирано КПУ и ВПУ

континуирано УИС, КПУ и
ВПУ

1.2.2.Имплементација на активностите
предвидени во Плановите за одржување
на објектите во КПУ и ВПУ

1.2.3.Преместување на осудени лица од
една во друга казнено-поправна установа

УИС, КПУ и
ВПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

3.000.000,00 МКД на
годишно ниво

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

1.2.1.Изготвување на Годишен план за
одржување на постојните објекти во
рамките на секоја КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

УИС, ЕИП

1.1.2.1.Изработка на Годишната програма На годишно
ниво - IV
квартал
Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

1.000.000,00 МКД
на годишно ниво и
финансиските средства
од активност 1.1.1.

1.1.2.Продолжување на реализацијата
континуирано УИС, ЕИП,
на Годишната Програма на Владата за
КПУ и ВПУ
финансирање на изградба, реконструкција,
одржување на објекти и опремување на
казнено-поправните установи

Донесена Програма

Изработена Програма

Индикатори

Буџет на РМ

Број на решенија за преместени
осудени лица од една во друга
КПУ

Буџет на РМ и приходи Најмалку 60% реализирани
од самофинансирачки активности
активности на КПУ

Буџет на РМ и приходи Број на доставени годишни
од самофинансирачки планови до УИС
активности на КПУ

Извори на
финансирање

Буџет на РМ, Банката Извештај на реализирани
за развој при Совет на активности/број на реализирани
Европа и приходи од
активности
самофинансирачки
активности на КПУ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ, Банката Најмалку 60% реализирани
за развој при Совет на активности
Европа и приходи од
самофинансирачки
активности на КПУ

Континуирана обука - Модул 1

I

4

МП, УИС

2016
УИС/
-континуирано КПУ и ВПУ

Оваа активност е предвидена и во Стратешка цел 13.

2.1.2.Обезбедување на почетна и
континуирана обука на раководниот
кадар за управување со КПУ и ВПУ

2.1.1. Дефинирање на законски одредби
2015 - 2016
за4:
-- критериуми за избор, овластувања
и обврски на директорот на УИС и
директорите на КПУ и ВПУ
-- надлежноста на УИС во однос на
управувањето со КПУ и ВПУ (системски,
хиерархиски пристап, надлежности за
мониторинг)
-- надлежностите на КПУ и ВПУ
Комбинирани извори
на финасирање
(300.000,00 МКД
на годишно ниво
од Буџет на РМ и
дополнителни средства
од други извори на
финансирање)

(види СЦ 13)

Одговорнa
Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Индикатори

Дефинирани одредби во
новиот Закон за извршување на
санкциите

Број на одржани обуки
Број на учесници на обуките

Извори на
финансирање

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 2.1.
Временска
Воспоставен силен и транспарентен
рамка
механизам за ефикасно и професионално
управување со пенитенцијарниот систем
и воспоставена јасна хиерархиска и
одговорна поставеност помеѓу УИС и КПУ
и ВПУ.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2
Зајакнување на системот на управување и надзор над работата на КПУ и ВПУ

I

51

52

6

5

IV квартал
УИС
2015 континуирано

2.2.2.3.Воведување на алатките

Буџет на РМ

ИПА 2009

ИПА 2009

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Извори на
финансирање

Оваа активност е предвидена и во Стратешка цел 13.
Во ноември 2014 година е формирана работна група за изработка на алатки и критериуми за вршење на надзор.

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

УИС,
308.500,00 МКД
Проектна
канцеларија
на СоЕ

II квартал
2015

2.2.2.2.Обучување на инспекторите во
УИС за примена на алатките

2.2.3.Изработка и воведување на
стандарди за мерење на перформанси
според определени критериуми за
успешност на работењето на КПУ и ВПУ

Види СЦ 13

УИС,
308.500,00 МКД
Проектна
канцеларија
на СоЕ

МП, УИС

Одговорнa
Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Во тек6 - I
квартал 2015

2015 - 2016

Временска
рамка

2.2.2.1.Изработка на алатките и
критериумите за вршење на надзор

2.2.2.Воведување на стандарди за
вршење на надзор преку изработка на
унифицирани алатки и критериуми за
вршење на надзор

2.2.1.Дефинирање на законски одредби
за надлежноста и организацијата на
секторот за инспекциски надзор во
рамките на УИС, како и овластувањата
на инспекторите за извршување на
санкциите, видовите на корективни
мерки кои можат да ги преземат по
извршена инспекција и постапка за нивно
изрекување и постапување 5

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 2.2.
Зајакната надзорна функција на УИС над
работењето на КПУ и ВПУ.

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на извршени надзори со
примена на алатките

Број на спроведени обуки
Број на учесници на обуките

Изработени алатки за надзор

Дефинирани одредби во
новиот Закон за извршување на
санкциите

Индикатори

IV квартал
2017 континирано

2.2.3.4. Воведување на стандардите за
мерење на перформансите

2017

2017

2.2.4.2.Обебедување на потребните
човечки ресурси

2.2.4.3.Обезбедување на потребните
материјално - технички услови

УИС

УИС

УИС

Број на спроведени обуки
Број на учесници на обуките

Буџет на РМ /
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

465.000 МКД

Буџет на РМ

Обезбедена опрема

Број на инспектори вработени во
секторот

Воспоставен сектор за
инспекциски надзор во
Правилник за внатрешна
организација на работењето
на УИС и Правилник за
систематизација на работните
места на УИС

Број на КПУ и ВПУ на кои им е
утврден степен на успешност на
работењето

Изработени стандарди

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Формирана работна група

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

За 5 нови вработувања – Буџет на РМ
советници
2.500.000,00 МКД

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Континуирана обука - Модул 1

2.2.4.Воспоставување на сектор за
инспекциски надзор во рамките на УИС за
вршење на надзор над работењето на КПУ
и ВПУ и постапувањето со лицата лишени
од слобода во согласност со нивните
законски надлежности.
2.2.4.1.Воспоставување на секторот за
6 месеци по
инспекциски надзор над работата на КПУ донесување
и ВПУ во актот за внатрешна организација на ЗИС
и систематизација на работните места на
УИС

УИС

III - IV квартал
2017

2.2.3.3.Обучување на инспекторите
во УИС за стандардите за мерење на
перформансите
УИС

УИС

I квартал 2017 УИС

2.2.3.2.Изработка на стандарди за мерење I - II квартал
на перформанси
2017

2.2.3.1.Формирање на работна група за
изработка на стандарди за мерење на
перформанси

I

53

54
6 месеци по
донесување
на ЗИС

2.3.3.Изработка на процедури за
соработка на Државната комисија со
другите институции во системот на
извршување на санкциите

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

УИС, ДКИС, Во рамки на
НПМ, судови секојдневните обврски
на персоналот

МП, УИС

2015 - 2016

2.3.2.Дефинирање на законски основ за
донесување на Деловник за работа на
Државната комисија за извршување на
санкциите.

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa
Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

МП, УИС

Временска
рамка

2.3.1.Измени и дополнувања на
2015 - 2016
законските одредби во делот на составот,
мандатот и надлежноста на Државната
комисија за извршување на санкциите

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 2.3.
Зајакнат независен мониторинг над
работењето на КПУ и ВПУ, преку
реорганизирана Државна комисија за
извршување на санкциите.

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Изработени процедури за
соработка

Дефинирани одредби во
новиот Закон за извршување на
санкциите

Дефинирани одредби во
новиот Закон за извршување на
санкциите

Индикатори

Временска
рамка

континуирано УИС

континуирано УИС

3.1.3.Спроведување на специјализирани
обуки на вработениот персонал во УИС

УИС

Комбинирани извори
на финансирање
(600.000,00 МКД
на годишно ниво
од Буџет на РМ и
дополнителни средства
од други извори на
финансирање)

Нема фискални
импликации

Во рамки а
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Број на склучени Меморандуми

Број на спроведени обуки
Број на учесници на обуките

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Изработен Годишен план

Индикатори

/

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

3.1.2.1.Склучување на Меморандуми за
соработка и партнерства помеѓу УИС и
домашни и меѓународни организации и

3.1.2.Воспоставување на соработка
и партнерства на УИС со домашни и
меѓународни институции/организации

3.1.1.Изработка на Годишен план за обуки На годишно
на вработениот персонал во УИС
ниво - IV
квартал

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 3.1.
Воспоставен систем на специјализирани
обуки на вработениот персонал во УИС.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3
Воспоставување и јакнење на одржлив систем за обука за целокупниот персонал во УИС, КПУ и ВПУ

I

55

56
III - IV квартал
2015
III - IV квартал
2015
III - IV квартал
2015
На годишно
ниво - IV
квартал
2015 - 2016

3.2.3.1.Изработка на Програма за обука
на секторот ресоцијализација во КПУ и
ВПУ

3.2.3.2.Изработка на Програма за обука
на затворската полиција во КПУ и ВПУ

3.2.3.3.Изработка на Програма за обука
на стручни инструктори на КПУ и ВПУ

3.2.4.Изработка на Годишна програма
за спроведување на обуки на затворски
персонал

3.2.5. Доекипирање на Секторот за обука
на кадри во УИС

3.2.3.Изработка на Програми за обука на
затворскиот персонал

На годишно
ниво - I
квартал

3.2.2.Изработка на Годишен план за
тековно одржување на Центарот за обука

УИС

УИС

УИС

УИС

УИС

За 3 нови вработувања
(1 советник, 1 виш
соработник и 1
соработник)
- 1.251.300,00 МКД

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

I квартал 2015 Проектна
3.085.000,00 МКД
канцеларија
на СоЕ

3.2.1.2.Набавка на мебел за просториите
на Центарот за обука
УИС,КПУ и
ВПУ

I квартал 2015 Проектна
5.553.000,00 МКД
канцеларија
на СоЕ

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

3.2.1.1.Набавка на техничка опрема за
функционирање на Центарот за обука

3.2.1.Опремување на Центарот за обука

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 3.2.
Временска
Создадени предуслови за функционирање рамка
на Центар за обука на затворски
персонал.

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

ИПА 2009

ИПА 2009

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на вработени лица

Изработена Годишна програма

Изработена програма

Изработена програма

Изработена програма

Изработен Годишен план

Набавен мебел

Набавена техничка опрема

Индикатори

2016 УИС
континуирано

УИС

3.3.3.Усвојување на Стратегијата за развој IV квартал
на систем на обуки на затворски персонал 2015
од страна на Владата
5.300.000,00 МКД на
годишно ниво

Нема фискални
импликации

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Усвоена Стратегија од Владата

Број на реализирани цели и
активности од Стратегијата

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Изработена Стратегија

Формирана работна група

Индикатори

/

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

3.3.4.Имплементација на Стратегијата за
развој на систем на обуки на затворски
персонал согласно Акционен план за
обука

УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2015 УИС

Временска
рамка

3.3.2.Изработка на Стратегија за развој на I - IV квартал
обуки на затворски персонал
2015

3.3.1.Формирање на работна група за
изработка на Стратегија за развој на
обуки на затворски персонал

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 3.3.
Донесена Стратегија за развој на систем
на обуки на затворски персонал.

I

57

58
ИПА 2009

4.2.3.Имплементација на алатката за
брз скрининг на осудени лица во пилот
установа

Проектна
Нема фискални
канцеларија импликации
на СоЕ, УИС

ИПА 2009

4.2.2.Обука на обучувачи за примена на
I квартал 2015 Проектна
617.000,00 МКД
алатката за брз скрининг на осудени лица
канцеларија
на СоЕ, УИС
I - II квартал
2015

ИПА 2009

Извори на
финансирање

4.2.1.Изработка на алатка за брз скрининг I квартал 2015 Проектна
123.400,00 МКД
на осудени лица
канцеларија
на СоЕ, УИС

АКТИВНОСТИ

Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 4.2.
Подобрени алатки за проценка на
осудени лица.

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Извори на
финансирање

За 31 ново вработување Буџет на РМ
(16 виши соработници и
15 соработници) 12.700.800,00 МКД

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

УИС, КПУ

2015-2019

4.1.2.Екипирање/доекипирање на
стручниот тим во секоја КПУ

17.500.000,00 МКД

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

УИС, КПУ

Временска
рамка

4.1.1.Изградба/реконструкција на
2016-2019
посебни приемни одделенија во Затвор
Гевгелија, Затвор Струмица, Затвор
Битола, Затвор Прилеп, Затвор Тетово,
Затвор Охрид, КПД од отворен вид Струга

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 4.1.
Формирани функционални приемни
одделенија во секоја КПУ.

Број на осудени лица врз кои
е применета алатката во пилот
установата

Број на спроведени обуки
Број на обучени обучувачи

Изработена алатка

Индикатори

Број на вработен персонал
Број на екипирани стручни
тимови

7 изградени/реконструирани
приемни одделенија

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4
Подобрување на третманот и грижата за осудените лица во КПУ

Континуирана обука - Модул 1

I

Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 4.3.
Воведена Општа когнитивна програма за
третман на осудени лица

I квартал 2015 Проектна
617.000,00 МКД
канцеларија
на СоЕ,
УИС/КПУ
I - II квартал
2015

II квартал
2015

2016 УИС, КПУ
континуирано

4.3.2.Обука на обучувачи за примена на
Општа когнитивна програма

4.3.3.Имплементација на Општата
когнитивна програма во пилот установа

4.3.4.Каскадни обуки на затворски
персонал за примена на Општата
когнитивна програма за третман на
осудени лица

4.3.5.Имплементација на Општата
когнитивна програма за третман на
осудени лица во сите КПУ

Буџет на РМ

ИПА 2009

ИПА 2009

ИПА 2009

ИПА 2009

Извори на
финансирање

ИПА 2009

Буџет на РМ

ИПА 2009

Континуирана обука - Модул 1

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Проектна
308.500,00 МКД
канцеларија
на СоЕ,
УИС/КПУ

Проектна
Нема фискални
канцеларија импликации
на СоЕ,
УИС/КПУ

I квартал 2015 Проектна
617.000,00 МКД
канцеларија
на СоЕ,
УИС/КПУ

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

4.3.1.Изработка на Општа когнитивна
програма за третман на осудени лица

АКТИВНОСТИ

I - IV квартал
2015

4.2.6.Подобрување на Инструментот
за проценка на ризик и потреби на
осудените лица

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Проектна
123.400,00 МКД
канцеларија
на СоЕ, УИС

2016 УИС, КПУ
континуирано

4.2.5.Импементација на алатката за брз
скрининг на осудени лица во сите КПУ

Проектна
308.500,00 МКД
канцеларија
на СоЕ, УИС

II квартал
2015

4.2.4.Каскадни обуки на затворски
персонал за примена на алатката за брз
скрининг на осудени лица

I

59

Број на осудени лица вклучени во
Општата когнитивна програма во
секоја КПУ

Број на спроведени каскадни
обуки
Број на обучен персонал

Број на осудени лица вклучени во
Општата когнитивна програма во
пилот установата

Број на спроведени обуки
Број на обучени обучувачи

Изработена Општа когнитивна
програма

Индикатори

Подобрен инструмент

Број на осудени лица врз кои е
применета алатката во секоја КПУ

Број на спроведени каскадни
обуки
Број на обучен персонал

60
Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

II - III квартал
2016
IV квартал
2016
2017 УИС, КПУ
контунуирано

4.4.4.Имплементација на посебните
модули за третман на осудени лица во
пилот установи

4.4.5.Каскадни обуки на затворски
персонал за примена на посебните
модули за третман

4.4.6.Имплементација на посебните
модули за третман во КПУ

УИС/КПУ

УИС/КПУ

I квартал 2016 УИС/КПУ

4.4.3.Обука на обучувачи за примена
на посебните модулите за третман на
осудени лица

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

750.000,00 МКД

Нема фискални
импликации

1.500.000,00 МКД

Проектна
Финансиските средства
канцеларија за оваа активност се
на СоЕ,
предвидени во 4.3.1.
УИС/ КПУ

I квартал 2015 Проектна
Нема фискални
канцеларија импликации
на СоЕ, УИС

Временска
рамка

4.4.2.Изработка на посебни модули во
I - II квартал
рамките на Општата когнитивна програма 2015
за третман на осудени лица со кои ќе
бидат опфатени специфичните групи во
КПУ

4.4.1.Формирање на работна група за
изработка на посебни модули во рамките
на Општата когнитивна програма за
третман на осудени лица со кои ќе бидат
опфатени специфичните групи во КПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 4.4.
Воведени специфични мерки на третман
на осудени лица.

Буџет на РМ

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

ИПА 2009

ИПА 2009

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на осудени лица вклучени во
посебните модули во секоја КПУ

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Број на осудени лица вклучени во
посебните модули за третман во
пилот установата

Број на спроведени обуки
Број на обучени обучувачи

Изработени посебни модули за
третман на осудени лица

Формирана работна група

Индикатори

УИС/КПУ

I - IV квартал
2015

континуирано УИС

4.5.4 Обука на стручни инструктори за
ефикасно спроведување на работниот
процес на ангажираните осудени/
притворени лица

УИС, КПУ

III квартал
УИС, ЕИП,
2015
КПУ
континуирано

I - II квартал
2015

100.000,00 МКД на
годишно ниво

Нема фискални
импликации

Финансиските средства
за Затвор Куманово се
предвидени во 1.1.1.1,
за КПД Идризово во
1.1.1.3, за Затвор Скопје
во 1.1.1.4, за останатите
КПУ се потребни
2.500.000,00 МКД

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Број на склучени Меморандуми за
соработка

Број на спроведени обуки
Број на обучени инструктори

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Број на опремени работилници

Буџет на РМ/Заем
од Банката за развој
при Совет на Европа/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

/

Извршена проценка на потребите

Индикатори

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

4.5.3.1. Склучување на Меморандум за
соработка со релевантна надворешна
институција со цел учењето и
спроведената обука да бидат соодветни
со онаа работа од КПУ

4.5.3.Обезбедување на соработка со
релевантна надворешна институција со
цел учењето и спроведената обука да
бидат соодветни со онаа надвор од КПУ
и да му овозможат на осуденото лице
да се стекне со диплома (сертификат) за
занимањето

4.5.1. Проценка на потребите за ефикасно
работно ангажирање на осудени/
притворени лица во сите КПУ, од аспект
на максимално искористување на
постојните капацитети и зголемување на
спектарот на дејности во установите
4.5.2.Опремување на работилници
за работно ангажирање на осудени/
притворени лица согласно проценката на
потреби

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 4.5.
Временска
Подобрени услови за работно
рамка
ангажирање на осудени/притворени лица.

I

61

62
III квартал
УИС, ЕИП,
2015
КПУ и ВПУ
континуирано

континуирано УИС, КПУ и
ВПУ

4.6.3.Обезбедување на библиотека во
секоја КПУ и ВПУ

УИС/КПУ

500.000,00 МКД

Финансиските средства
за Затвор Куманово се
предвидени во 1.1.1.1,
за ВПД Тетово во
1.1.1.2, за КПД Идризово
во 1.1.1.3, за Затвор
Скопје во 1.1.1.4, за
останатите КПУ се
потребни
2.500.000,00 МКД

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

4.6.2.Опремување на простории за
спортски и други слободни активности во
секоја КПУ и ВПУ согласно извршената
проценка

4.6.1.Проценка на можностите за
I - II квартал
организирање на спортски и други
2015
слободни активности во секоја КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 4.6.
Временска
Подобрени услови за организирање и
рамка
развој на спортот, рекреацијата и другите
слободни активности на лицата лишени
од слобода во КПУ и ВПУ.

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/Заем
од Банката за развој
при Совет на Европа/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на опремени библиотеки

Број на опремени простории

Извршена проценка

Индикатори

5.2.1.1.Формирање на работна група
за изработка на алатка за проценка
на потребите на малолетните лица за
стекнување на вештини и квалификации

5.2.1.Воведување на алатка за проценка
на потребите на малолетните лица за
стекнување на вештини и квалификации
заради развивање на план за обука од
страна на персоналот

АКТИВНОСТИ

III квартал
2016

УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

/

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 5.2.
Воведено стручно образование по
занимање на малолетни лица во КПУ и
ВПУ.

Нема фискални
импликации

УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

5.1.3.Усвојување на Куќниот ред од страна I - IV квартал
на директорот на УИС
2017

УИС/ВПУ

I - II квартал
2016

5.1.2.Изработка на Куќен ред за
установите во кои се извршува
воспитната мерка – упатување во
воспитно-поправен дом

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2016 УИС

Временска
рамка

5.1.1.Формирање на работна група за
изработка на Куќен ред за установите
во кои се извршува воспитната мерка –
упатување во воспитно-поправен дом

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 5.1.
Донесен нов Куќен ред за установите
во кои се извршува воспитна мерка –
упатување во воспитно-поправен дом.

Формирана работна група

Индикатори

Усвоен Куќен ред

Изработен Куќен ред

Формирана работна група

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 5
Подобрување на третманот и грижата за малолетните лица во КПУ и ВПУ

I

63

64

5.2.5.1.Склучување на Меморандум за
соработка

5.2.5.Обезбедување на соработка со
релевантна надворешна институција со
цел учењето и спроведената обука да
бидат соодветни со онаа надвор од ВПУ
и да му овозможат на малолетното лице
да се стекне со диплома (сертификат) за
занимањето
I - II квартал
2017

IV квартал
2017

УИС, МОН.
Нема фискални
ЦОВ, Затвор импликации
Охрид, ВПД
Тетово/
ГО и други
институции/
организации

УИС, МОН.
Во рамки на
ЦОВ/Затвор секојдневните обврски
Охрид и
на персоналот
ВПД Тетово

5.2.4.Воведување на Програми за
образование по занимање во Затвор
Охрид и ВПД Тетово

5.2.3.Обука на обучувачи за спроведување III - IV квартал
на образование по занимање на
2017
малолетните лица

Финансиските средства
за ВПД Тетово се
предвидени во 1.1.1.2,
а за Затвор Охрид
потребни се
300.000,00 МКД
УИС, МОН.
Во рамки на
ЦОВ/Затвор секојдневните обврски
Охрид и
на персоналот
ВПД Тетово

УИС, ЕИП,
Затвор
Охрид и
ВПД Тетово

5.2.2.Обезбедување на просторија и
I квартал 2015
потребна опрема каде ќе се извршуваат
активностите за образование по занимање I квартал 2016
во ВПД Тетово и Затвор Охрид

I квартал 2017 УИС, Затвор Во рамки на
Охрид и
секојдневните обврски
ВПД Тетово на персоналот

5.2.1.3.Имплементација на алатката за
проценка на потребите на малолетните
лица за стекнување на вештини и
квалификации

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

IV квартал
2016

5.2.1.2.Изработка на алатка за проценка
на потребите на малолетните лица за
стекнување на вештини и квалификации

УИС

/

Буџет на РМ

Буџет на РМ/Заем
од Банката за развој
при Совет на Европа/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на склучени Меморандуми

Воведена Програми за
образование по занимање

Број на споведени обуки
Број на обучени обучувачи

Обезбедени простории
Набавена опрема

Воведена алатка

Изработена алатка

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Финансиските средства
за оваа активност се
предвидени во 5.4.2.

26.771.630,00 МКД

Број на малолетни лица вклучени
во програмата

Индикатори

Формирана работна група

Изработена Кратка превентивна
програма

Број на спроведени обуки
Број на обучени обучувачи

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Хелсиншки Комитет на Број на малолетни лица вклучени
Холандија
во програмата во ВПД Тетово и
Затвор Охрид

Хелсиншки Комитет на Број на спроведени обуки
Холандија
Број на обучен персонал

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

7
Обуката на персоналот е започната од март 2014 година преку реализација на Проектот “Подобрување на затворските услови за реинтеграција на малолетните
затворени лица” со поддршка на Хелсиншкиот Комитет на Холандија.
8
Имплементацијата на Програмата е започната истовремено со спроведувањето на обуките од март 2014 година.

УИС, МЗ/
Затвор
Охрид и
ВПД Тетово

УИС, МЗ/
Затвор
Охрид и
ВПД Тетово

I - II квартал
2016

III квартал
2016

УИС, МЗ

I квартал
2016

5.3.4.Формирање на работна група
за изработка на Кратка превентивна
програма за јакнење на свесноста
на малолетните лица за негативните
последици од употребата на дроги и
превенција од преносливи инфекции
5.3.5.Изработка на Кратка превентивна
програма за јакнење на свесноста
на малолетните лица за негативните
последици од употребата на дроги и
превенција од преносливи инфекции

5.3.6.Обука на обучувачи за примена на
Кратката превентивна програма

Во тек8 УИС/Затвор
континуирано Охрид и
ВПД Тетово

5.3.3.Имплементација на YOU TURN/
EQUIP Програма за работа со малолетни
лица во Воспитно-поправниот дом Тетово
и Затвор Охрид

УИС/Затвор
Охрид и
ВПД Тетово

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал
УИС, ВПД
2015 Тетово
континуирано

Временска
рамка

5.3.2.Обука на персоналот од ВоспитноВо тек7 II квартал
поправен дом Тетово и Затвор Охрид за
примена на YOU TURN/EQUIP Програма за 2016
работа со малолетни лица

5.3.1.Имплементација на Програма за
основни животни вештини за малолетни
лица во Воспитно-поправен дом Тетово

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 5.3.
Воведени специфични програми за
третман на малолетни лица во КПУ и ВПУ.

Континуирана обука - Модул 1

65

I

IV квартал
2016

IV квартал
УИС/Затвор
2016 Охрид и
континуирано ВПД Тетово

5.3.7.Касакадни обуки на затворски
персонал за примена на Кратката
превентивна програма во ВПД Тетово и
Затвор Охрид

5.3.8.Имплементација на Kратката
превентивна програма во Воспитнопоправниот дом Тетово и Затвор Охрид

УИС/Затвор
Охрид и
ВПД Тетово

66
Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот
Буџет на РМ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Континуирана обука - Модул 1

I
Воведена Кратка превентивна
програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

2015 - 2016

Временска
рамка

МП, УИС

6.1.3.Воведување на стандардизиран
начин на водење на евиденција за сите
инциденти на насилство од осудени лица

I квартал
УИС. КПУ и
2017 ВПУ
континуирано

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Континуирана обука - Модул 1

6.1.2.3.Имплементација

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Воведен стандардизиран
формулар
Воведена Процедура

Изработен стандардизиран
формулар
Изработена Процедура за
прибирање, анализа и пренос на
информации

Формирана работна група

Дефинирани одредби во
новиот Закон за извршување на
санкциите

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Индикатори

Извори на
финансирање

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

6.1.2.1.Формирање на работна група за
I квартал 2016 УИС
изработка на стандардизиран формулар
за доставување на информации во
врска со загрозување на безбедноста
и Процедура за прибирање, анализа и
пренос на информации
6.1.2.2.Изработка на стандардизиран
I - IV квартал
УИС/
формулар за доставување на информации 2016
КПУ и ВПУ
во врска со загрозување на безбедноста
и Процедура за прибирање, анализа и
пренос на информации

6.1.2.Воспоставување на систем за
прибирање, анализа и пренос на
информации во врска со безбедноста во
установите

6.1.1.Унапредување на законски одредби
за зајакнување на бебедноста во КПУ и
ВПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 6.1.
Воведен стандардизиран систем за
собирање, пренос и евидентирање
на информации заради ефективно
управување со ризикот.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 6
Воспоставување на поефективни механизми за справување со насилство помеѓу
осудени лица и други нереди во КПУ и ВПУ

I

67

68
II квартал
2017

II - IV квартал
2017
I квартал
УИС, КПУ И
2018 ВПУ
континуирано
Временска
рамка

6.1.3.3.Формирање на работна група за
изработка на посебни обрасци за водење
на евиденција за сите инциденти на
насилство од осудени лица

6.1.3.4.Изработка на посебни обрасци за
водење на евиденција за сите инциденти
на насилство од осудени лица

6.1.3.5. Имплементација

РЕЗУЛТАТ 6.2.
Извршена проценка на потребата од
воспоставување на обучени тимови
за интеревенција во случај на бунт и
нарушување на редот и контролата во
КПУ.

УИС

УИС/КПУ

6.2.2.Изработка на Анализа за проценка
на потребата од воспоставување на
обучени тимови за интервенција во
случај на бунт и нарушување на редот и
контролата во КПУ

II - IV квартал
2015

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

УИС/КПУ

УИС

6.2.1.Формирање на работна група за
II квартал
изработка на Анализа за проценка на
2015
потребата од воспоставување на обучени
тимови за интервенција во случај на бунт и
нарушување на редот и контролата во КПУ

АКТИВНОСТИ

I - II квартал
2017

6.1.3.2.Изработка на безбедносни
досиеја за осудени лица кои ја загрозиле
безбедноста во установата

УИС/КПУ

I квартал 2017 УИС

6.1.3.1.Формирање на работна група
за изработка на безбедносни досиеја
за осудени лица кои ја загрозиле
безбедноста во установата

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Континуирана обука - Модул 1

I
Изработена Анализа

Формирана работна група

Индикатори

Воведени безбедносни досиеја
Воведени обрасци за водење на
евиденција за сите инциденти на
насилство од осудени лица

Изработени обрасци

Формирана работна група

Изработени безбедносни досиеја

Формирана работна група

III квартал
2017

Временска
рамка

6.3.2.Набавка на опрема за видео надзор
според потребите на КПУ и ВПУ

РЕЗУЛТАТ 6.4.
Воведен стандардизиран систем за
постапување во случај на општи нереди и
елементарни непогоди во КПУ и ВПУ.

6.4.1.Формирање на работна група
за изработка на План и Стандардна
оперативна процедура за постапување
во случај на општи нереди и елементарни
непогоди во КПУ и ВПУ

8.000.000,00 МКД

I квартал 2018 УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

УИС, КПУ и
ВПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Формирана работна група

Индикатори

Набавена опрема за видео
надзор во КПУ и ВПУ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Извори на
финансирање

Воведена Стандардна
оперативна процедура

Изработена Стандардна
оперативна процедура

Формирана работна група

Индикатори

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

III квартал
УИС,
2017 КПУ и ВПУ
континуирано

6.3.1.3.Имплементација

УИС/
КПУ и ВПУ

I - II квартал
2017

6.3.1.2.Изработка на Стандардизирана
оперативна процедура за вршење видео
надзор во КПУ и ВПУ со ограничен
пристап на користење

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2017 УИС

Временска
рамка

6.3.1.1.Формирање на работна група
за изработка на Стандардизирана
оперативна процедура за вршење видео
надзор во КПУ и ВПУ со ограничен
пристап на користење

6.3.1.Воспоставување на Стандардна
оперативна процедура за вршење на
видео надзор во КПУ и ВПУ со ограничен
пристап на користење

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 6.3.
Зајакнат систем на видео надзор во КПУ
и ВПУ.

I

69

70
Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 6.5.
Обучен затворски персонал за
справување со насилно однесување на
осудени лица.

I - III квартал
2016
IV квартал
2016
I - II квартал
2017

6.5.1.2.Изработка на Програма за обука
на затворски персонал за справување со
насилно однесување на осудени лица

6.5.1.3.Обука на обучувачи

6.5.1.4.Каскадни обуки на затворската
полиција и секторот за ресоцијализација

УИС/КПУ

УИС/КПУ

УИС/КПУ

I квартал 2016 УИС-

6.5.1.1.Формирање на работна група
за изработка на Програма за обука на
затворски персонал за справување со
насилно однесување на осудени лица

6.5.1.Воведување на Програма за обука
на затворски персонал за справување со
насилно однесување на осудени лица.

АКТИВНОСТИ

III квартал
УИС, КПУ и
2018 ВПУ
континуирано

6.4.3.Имплементација

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

750.000,00 МКД

1.300.000,00 МКД

950.000,00 МКД

Нема фискални
импликации

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I - II квартал
2018

6.4.2.Изработка на План и Стандардна
оперативна процедура за постапување
во случај на општи нереди и елементарни
непогоди во КПУ и ВПУ

УИС/
КПУ и ВПУ

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Извори на
финансирање

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Изработена Програма

Формирана работна група

Индикатори

Воведен План
Воведена Стандардна
оперативна процедура

Изработен План
Изработена Стандардна
оперативна процедура

I квартал
УИС,
2019 КПУ и ВПУ
континуирано
Временска
рамка

6.6.5.Имплементација на Стандардни
оперативни процедури за спроведување
на динамична безбедност во КПУ и ВПУ

РЕЗУЛТАТ 6.7.
Воведена Програма за третман на
осудени лица со насилно однесување.

6.7.1.Формирање на работна група за
изработка на Програма за третман на
осудени лица со насилно однесување и
Прирачник за примена на Програмата

I квартал 2016 УИС

Нема фискални
импликации

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

750.000,00 МКД

Изработена Програма
Стандарни оперативни
процедури

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал
Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Индикатори

Формирана работна група

Извори на
финансирање

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Воведни Стандардни оперативни
процедури

Формирана работна група

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Индикатори

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

II - IV квартал
2018

6.6.4.Каскадни обуки на затворскиот
персонал во КПУ и ВПУ

УИС/
КПУ и ВПУ

I квартал 2018 УИС/
КПУ и ВПУ

1.300.000,00 МКД

950.000,00 МКД

I - IV квартал
2017

УИС/
КПУ и ВПУ

Нема фискални
импликации

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2017 УИС

Временска
рамка

6.6.3.Обука на обучувачи

6.6.1.Формирање на работна група
за изработка на Програма за обука
на затворски персoнал за динамична
безбедност во КПУ и ВПУ и Стандардни
оперативни процедури за спроведување
на динамична безбедност во КПУ и ВПУ
6.6.2.Изработка на Програма за обука
на затворски персонал за динамична
безбедност во КПУ и ВПУ и Стандардни
оперативни процедури за спроведување
на динамична безбедност во КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 6.6.
Воспоставен систем на динамична
безбедност во КПУ и ВПУ.

I

71

72

6.8.1.Реализирање на нови вработувања
во секторот за затворска полиција во
секоја КПУ

2015-2019

III квартал
УИС, КПУ
2018 континуирано

6.7.6.Имплементација на Програмата

РЕЗУЛТАТ 6.8.
Зголемен број на кадри во секторот за
затворска полиција.

I - II квартал
2018

6.7.5.Каскадни обуки на затворски
персонал

УИС, КПУ

УИС/КПУ

УИС/КПУ

II - IV квартал
2017

6.7.4.Имплементација на Програмата во
пилот установа

УИС/КПУ

I квартал 2017

УИС/КПУ

6.7.3.Обука на обучувачи

6.7.2.Изработка на Програма за третман
I - IV квартал
на осудени лица со насилно однесување и 2016
Прирачник за примена на Програмата

Буџет на РМ

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Други извори на
финансирање
грантови и донации

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

За 30 нови вработувања Буџет на РМ
(помлади надзорници)
8.180.000,00 МКД

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

750.000,00 МКД

Нема фискални
импликации

1.300.000,00 МКД

950.000,00 МКД

Континуирана обука - Модул 1

I
Број на вработен персонал

Воведена Програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Воведена Програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Изработена Програма и
Прирачник

III квартал
УИС, КПУ,
2016 ВПУ
континуирано
УИС, КПУ и
ВПУ
УИС, КПУ и
ВПУ

I - II квартал
2016

III квартал
2016

7.1.2.Изработка на Кодекс на однесување
на затворскиот персонал во КПУ и ВПУ

7.1.3.Имплементација на Кодексот на
однесување на затворскиот персонал во
КПУ и ВПУ

7.1.4.Изработка на Картичка со Кодексот
на однесување на затворскиот персонал
во КПУ и ВПУ

7.1.5.Воведување на Картичка со Кодексот III квартал
на однесување на затворскиот персонал
2016
во КПУ и ВПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

УИС/
КПУ и ВПУ

I квартал 2016 УИС-

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

7.1.1.Формирање на работна група за
изработка на Кодексот на однесување на
затворскиот персонал во КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 7.1.
Временска
Унапредени стандарди на однесување на рамка
затворскиот персонал во КПУ и ВПУ.

Воведена Картичка

Изработена Картичка

Воведен Кодекс

Изработен Кодекс

Формирана работна група

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 7
Воспоставување на поефективни механизми за справување со случаи на несоодветно постапување
со лицата лишени од слобода и со случаи на корупција од страна на вработените во КПУ и ВПУ

I

73

74
III квартал
2017 УИС, КПУ,
континуирано ВПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

7.2.6.Имплементација на процедурите

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

7.2.4.Формирање на работна група за
I квартал 2017 УИС
изработка на процедури за евидентирање
и известување за случаи на несоодветно
постапување со лицата лишени од
слобода од страна на затворскиот
персонал во КПУ и ВПУ
7.2.5.Изработка на процедури за
I - II квартал
УИС/
евидентирање и известување за случаи
2017
КПУ и ВПУ
на несоодветно постапување со лицата
лишени од слобода од страна на
затворскиот персонал во КПУ и ВПУ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

III квартал
УИС/
2016 КПУ и ВПУ
континуирано

7.2.3.Спроведување на информативна
кампања за подигање на свеста
на затворскиот персонал и нивно
запознавање со Политиката за нулта
толеранција

УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2016 УИС

7.2.2.Изработка на Стратешки план за
I - II квартал
спроведување на Политика за нулта
2016
толеранција со конкретни чекори за
нејзино реализирање од врвот надолу
преку сите нивоа на затворскиот персонал

7.2.1.Формирање на работна група
за изработка на Стратешки план за
спроведување на Политика за нулта
толеранција со конкретни чекори за
реализација

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 7.2.
Временска
Подобрена политика за нулта толеранција рамка
за несоодветно постапување со лицата
лишени од слобода и случаи на корупција
во КПУ и ВПУ.

Континуирана обука - Модул 1

I
Воведени процедури

Изработени процедури

Формирана работна група

Број на спроведени кампањи

Изработен Стратешки план

Формирање на работна група

Индикатори

континуирано УИС/
КПУ и ВПУ

континуирано УИС/
КПУ и ВПУ

7.2.8.Обука на затворски персонал за
спречување и намалување на коруптивни
дејствија во КПУ и ВПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Континуирана обука - Модул 1

7.2.7.Обука на затворски персонал
за постапување со лицата лишени од
слобода од аспект на почитување на
нивните права и заштита на човековото
достоинство

I

75

76
Временска
рамка

8.1.3.Воведување на процедури за
постапување на здравствените работници
во КПУ и ВПУ во случаи на несоодветно
постапување спрема лицата лишени од
слобода во установите

IV квартал
МЗ, УИС/
2015 КПУ и ВПУ
континуирано

8.1.2.3.Имплементација на стандарди

МЗ, УИС/
КПУ и ВПУ

III - IV квартал
2015

8.1.2.2.Изработка на стандарди

МЗ, УИС

III квартал
2015

8.1.2.1.Формирање на работна група
за изработка на минимум стандарди за
обезбедување на здравствена заштита на
лица лишени од слобода во КПУ и ВПУ

8.1.2. Воведување на минимум стандарди
за обезбедување на здравствена заштита
на лицата лишени од слобода во КПУ и
ВПУ слична на здравствената заштита во
слободното општество

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

8.1.1.Формирање на Меѓуресорска
I квартал 2015 МЗ, УИС
комисија составена од претставници од
Управата за извршување на санкциите и
Министерството за здравство и изработка
на Деловник за работа

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 8.1.
Интегрирани единици за здравствена
заштита од КПУ и ВПУ во системот на
јавното здравство во државата.

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финансирање

Воведени стандарди

Изработени стандарди

Формирана работна група

Формирана Комисија
Изработен Деловник за работа

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 8
Обезбедување на квалитетна здравствена заштита во КПУ и ВПУ

Континуирана обука - Модул 1

I

МП,
УИС, МЗ,
Собрание
на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Буџет на РМ

I - II квартал
2015

МП, УИС, МЗ Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

I квартал 2015 МП, УИС, МЗ Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

8.2.3.Донесување на предложените
III квартал
измени и дополнувања на легислативата
2015
од областа на здравственото осигурување
од страна на Собранието на РМ

8.2.1.Формирање на работна група
за изработка на предлог измени
и дополнувања на националното
законодавство кое го регулира
здравственото осигурување на лицата
лишени од слобода во КПУ и ВПУ
8.2.2.Изработка на предлог измени
и дополнувања на националното
законодавство кое го регулира
здравственото осигурување на лицата
лишени од слобода во КПУ и ВПУ

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 8.2.
Воспоставен одржлив систем на
здравствено осигурување на лицата
лишени од слобода во КПУ и ВПУ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот
Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

IV квартал
МЗ,УИС/
2016 КПУ и ВПУ
континуирано

8.1.3.3.Имплементација на процедури

8.1.3.1. Формирање на работна група за
изработка на процедури за постапување
на здравствените работници во КПУ и ВПУ I квартал 2016 МЗ,УИС
во случаи на несоодветно постапување
спрема лицата лишени од слобода во
установите
8.1.3.2.Изработка на процедури
I - IV квартал
МЗ,УИС/
2016
КПУ и ВПУ

I

77

Усвоени измени на легислативата

Изработени предлог измени и
дополнувања на националното
законодавство

Формирана работна група

Индикатори

Воведени процедури

Изработени процедури

Формирана работна група

78
I квартал
УИС, КПД
2019 Идризово
континуирано

8.3.3.Имплементација на Програма за
психосоцијална поддршка на осудените
лица-корисници на дрога во Казненопоправен дом Идризово, вклучувајќи го и
медицинскиот третман на зависноста

УИС/КПД
Идризово

I - IV квартал
2018

8.3.2.Обука на тимот одговорен за
спроведување на Програмата за
психосоцијална поддршка на осудените
лица-корисници на дрога во КПД
Идризово

УИС,ЕИП,
КПД
Идризово

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

308.500,00 МКД

Финансиските средства
за оваа активност се
предвидени во 1.1.1.3.

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

IV квартал
2018

Временска
рамка

8.3.1.Овозможување на просторни услови
за формирање на drug-free единица во
Казнено-поправен дом Идризово

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 8.3.
Обезбеден сеопфатен медицински и
психосоцијален третман на корисниците
на дроги во КПД Идризово

Буџет на РМ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/Заем од
Банката за развој при
Совет на Европа

Извори на
финансирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Воведена Програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Обезбедени просторни услови

Индикатори

Временска
рамка

6 месеци по
УИС, МОН,
донесувањето ЦОВ
на ЗИС
III квартал
2016

III - IV квартал
2016

9.1.3.2.Формирање на Меѓуресорска
Комисија за спроведување на
образование и учење во КПУ и ВПУ и
изработка на Деловник за работа

9.1.3.3.Формирање на работна група
за изработка на процедури за работа
при спроведување на процесот на
образование и учење на осудени и
малолетни лица

9.1.3.4. Изработка на процедури за
работа при спроведување на процесот
на образование и учење на осудени и
малолетни лица

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналоt

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Континуирана обука - Модул 1

УИС, МОН,
ЦОВ/
КПУи ВПУ

УИС, МОН,
ЦОВ/
КПУи ВПУ

6 месеци по
УИС
донесувањето
на ЗИС

9.1.3.1.Склучување на Меморандуми
за соработка и помеѓу УИС и други
институции од областа на образованието

9.1.3.Координација со релевантни
институции

Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

9.1.1.Дополнување на Правилникот за
I квартал 2016 УИС
систематизација на работните места во
УИС со систематизирање на работно
место за лице кое ќе биде одговорно за
развивање на образовен процес во КПУ
и ВПУ
9.1.2.Назначување на стручно лице во УИС III квартал
УИС
кое ќе биде одговорно за развивање на
2016
образовен процес во КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 9.1.
Обезбедени предуслови за развој на
процес на образование и учење во КПУ
и ВПУ.

Изработени процедури

Формирана работна група

Формирана Комисија
Изработен Деловник за работа

Број на склучени меморандуми за
соработка

Назначено стручно лице

Дополнет Правилник

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 9
Обезбедување на ефикасно функционирање на процесот на образование и учење во КПУ и ВПУ

I

79

80
I - III квартал
2015

IV квартал
2015

9.2.2.Изработка на Стратегија за
организиран образовен процес во КПУ
и ВПУ

9.2.3.Усвојување на Стратегијата од
страна на Владата

МП, УИС

УИС/
МОН, ЦОВ
КПУ и ВПУ

I квартал 2015 УИС/
МОН,ЦОВ
КПУ и ВПУ

9.2.1.Формирање на работна група за
изработка на Стратегија за организиран
образовен процес во КПУ и ВПУ

АКТИВНОСТИ

Временска
рамка

РЕЗУЛТАТ 9.2.
Донесена Стратегија за развој на
процесот на образование и учење во КПУ
и ВПУ.

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

IV квартал
УИС, МОН,
2016 ЦОВ/
континуирано КПУи ВПУ

9.1.3.5. Имплементација

Буџет на РМ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Буџет на РМ

Континуирана обука - Модул 1

I
Усвоена Стратегија

Изработена Стратегија

Формирана работна група

Индикатори

Воведени процедури

I квартал 2019 УИС/КПУ

II - III квартал
2019
IV квартал
2019
IV квартал
УИС/КПУ
2019 континуирано

10.1.3.Обука на обучувачи

10.1.4.Имплементација на Програма за
подготовка за отпуст на осудените лица
од установата во пилот установа

10.1.5.Каскадни обуки на затворски
персонал

10.1.6.Имплементација на Програмата за
подготовка за отпуст на осудените лица
од установата во сите КПУ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

150.000,00 МКД

Нема фискални
импликации

Изработена Програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал
Воведена Програма

Број на спроведени обуки
Број на обучен персонал

Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Други извори на
финансирање:
грантови или донации
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Воведена Програма

Формирана работна група

Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Индикатори

Извори на
финасирање

Континуирана обука - Модул 1

УИС/КПУ

УИС/КПУ

650.000,00 МКД

УИС/Завод 650.000,00 МКД
за социјални
дејности/
ЦСР

I - IV квартал
2018

10.1.2.Изработка на Програма за
подготовка за отпуст на осудените лица
од установата

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2018 УИС

Временска
рамка

10.1.1.Формирање на работна група за
изработка на Програма за подготовка за
отпуст на осудените лица од установата

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 10.1.
Воведена Програма за подготовка за
отпуст на осудените лица од установата.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 10
Подобрување на подготовката за отпуст на осудените лица пред истекот на казната затвор

I

81

82
Временска
рамка

IV квартал
УИС
2019 континуирано

10.2.2.3.Имплементација на Стандарди
оперативни процедури

10.2.3.Формирање на локални тела
IV квартал
составени од претставници од КПУ и
2019
Центри за Социјални работи и други
институции/организации за подготовка за
отпуст на осудените лица според местото
на живеалиште односно престојувалиште

II –I II квартал
2019

10.2.2.2.Изработка на Стандардни
оперативни процедури

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

УИС/КПУ/
Во рамки на
Завод за
секојдневните обврски
социјални
на персоналот
дејности/
ЦСР и други

УИС

I квартал 2019 УИС

УИС/Завод Во рамки на
за социјални секојдневните обврски
дејности/
на персоналот
ЦСР/ГО и
други

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

10.2.2.1.Формирање на работна група
за изработка на Стандардни оперативни
процедури

10.2.2.Воведување на Стандардни
оперативни процедури за примена на
Програмата за подготовка за отпуст на
осудените лица од Установата

10.2.1.1.Склучување на Меморандум за
соработка помеѓу УИС и други релевантни IV квартал
институции/организации кои можат да
2018
се вклучат во подготовката за отпуст на
осудените лица од установата

10.2.1.Обезбедување на соработка помеѓу
УИС и други релевантни институции/
организации коишто можат да се вклучат
во подготовката за отпуст на осудените
лица од установата

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 10.2.
Воспоставен ефикасен систем за
имплементација на Програмата за
подготовка за отпуст на осудените лица
од установата.

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Континуирана обука - Модул 1

I
Формирани локални тела

Воведени процедури

Изработени Стандардни
оперативни процедури

Формирана работна група

Број на склучени меморандуми

Индикатори

11.2.1.Анализа на потребите за набавка
на хардверска опрема и софтверски
решенија

I квартал
2018-IV
квартал 2019

МП,УИС/
КПУ и ВПУ

Финансиските средства
за реализација на
Резултат 11.2 се
обезбедени со ИПА 2

Индикатори

Усвоени обрасци

Изработени обрасци

Формирана на работна група

Индикатори

Акциски документ за
Изработена анализа
поддршка на секторот
правда 2014 (ИПА2)

Извори на
финасирање

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

РЕЗУЛТАТ 11.2. Воспоставен
Временска
информатички систем (хардверска опрема рамка
и софтверски решенија) за унифицирано
електронско водење на досиејата и
целокупната евиденција за осудените
лица и мрежно поврзување на сите КПУ,
на канцелариите предвидени во рамките
на пробациската служба, како и нивно
мрежно поврзување на централно ниво
со УИС.

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналоt

УИС

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

11.1.3.Усвојување на обрасците за водење IV квартал
на евиденција за осудени лица од страна 2016
на Управата за извршување на санкциите

УИС/
КПУ и ВПУ

II - III квартал
2016

11.1.2.Изработка на унифицираните
обрасци за водење на евиденција за
осудени лица

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2016 УИС

Временска
рамка

11.1.1.Формирање на работна група за
изработка на унифицирани обрасци за
водење на евиденција за осудени лица

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 11.1.
Воведени унифицирани обрасци за
водење на евиденција за осудените лица.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 11
Подобрување на системот за водење на евиденција во затворскиот систем
и мрежно поврзување на УИС со КПУ и ВПУ

I

83

84
МП,УИС/
КПУ и
ВПУ/други
релевантни
институции
МП,УИС/
КПУ и ВПУ

I квартал
2018-IV
квартал 2019
I квартал
2018-IV
квартал 2019

11.2.3.Набавка на софтверски решенија
за менаџирање на целокупниот
пенитенцијарен систем

11.2.4.Мрежно поврзување на УИС со
КПУ и ВПУ,канцелариите во рамките на
пробациската служба и други релевантни
институции

11.2.5.Обука на персоналот за примена на I квартал
софтверските решенија
2018-IV
квартал 2019

МП,УИС/
КПУ и ВПУ

I квартал
2018-IV
квартал 2019

11.2.2.Набавка на хардверска опрема
за поддршка на софтверски решенија
за менаџирање на пенитенцијарниот
систем, поточно за проценката на ризик
и унифицирано електронско водење на
досиејата и целокупната евиденција за
осудените лица кои издржуваат казна
затвор и лицата на кои им се изречени
пробациски мерки

МП,УИС/
КПУ и ВПУ

Финансиските средства
за реализација на
Резултат 11.2 се
обезбедени со ИПА 2

Финансиските средства
за реализација на
Резултат 11.2 се
обезбедени со ИПА 2

Финансиските средства
за реализација на
Резултат 11.2 се
обезбедени со ИПА 2

Финансиските средства
за реализација на
Резултат 11.2 се
обезбедени со ИПА 2

Акциски документ за
Број на спроведени обуки
поддршка на секторот Број на обучен персонал
правда 2014 (ИПА2)

Акциски документ за
Мрежно поврзани УИС, КПУ, ВПУ,
поддршка на секторот пробациската служба и други
правда 2014 (ИПА2)
релевантни институции

Акциски документ за
Набавени софтверски решенија
поддршка на секторот
правда 2014 (ИПА2)

Акциски документ за
Набавена хардверска опрема
поддршка на секторот
правда 2014 (ИПА2)

Континуирана обука - Модул 1

I

12.1.1.Имплементација на Стратегијата за
развој на пробациска служба (2013-2016).

I квартал 2015 УИС/
- IV квартал
Судови, ЈО,
2018
МТСП, МВР,
ЗСД/ЦСР

Стратегијата е усвоена
од Владата на РМ со
потребните средства за
нејзина реализација

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции/

ИПА 2010/
Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Континуирана обука - Модул 1

АКТИВНОСТИ

РЕЗУЛТАТ 12.1.Воспоставена пробациска Временска
служба.
рамка

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 12
Воведување на пробациска служба

I

85

Воспоставена и функционална
пробациска служба

Индикатори

86

13.1.4.Донесување на Закон за
извршување на санкциите од Собранието

13.1.3.Организирање на Тркалезни маси
за вклучување на сите засегнати страни
од областа на извршувањето на санкциите

13.1.2.Изработка на Нацрт - Закон за
извршување на санкциите

13.1.1.Формирање на работна група за
изработка на Нацрт-Закон за извршување
на санкциите

АКТИВНОСТИ

Резултат 13.1. Усогласена законска
регулатива од областа на извршување на
санкциите со стратешките цели.

I - II квартал
2016

МП, УИС.
Собрание
на РМ

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Во рамки на
секојдневните обврски
на персоналот

Одговорнa Потребни финансиски
институција/ средства
вклучени
институции

I квартал 2015 МП, УИС/
КПУ, ВПУ,
МОН, МЗ,
МВР, МТСП,
судови, ЈО,
ГО и други
I - IV квартал
МП, УИС/
2015
КПУ, ВПУ,
МОН, МЗ,
МВР, МТСП,
судови, ЈО,
ГО и други
I квартал 2016 УИС

Временска
рамка

Буџет на РМ

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ/
Други извори на
финансирање:
грантови или донации

Буџет на РМ

Извори на
финасирање

Донесен нов Закон за
извршување на санкциите

Организирани 4 тркалезни маси
по Апелациони подрачја

Изработен Нацрт-Закон за
извршување на санкциите

Формирана работна група

Индикатори

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 13
Усогласување на законската регулатива од областа на извршување на санкциите со стратешките цели

Континуирана обука - Модул 1

I

I

Континуирана обука - Модул 1
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Континуирана обука - Модул 1

I
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