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I. Вовед 
 

При извршување на казна затвор, односот кон затворениците треба да биде хуман, 

почитувајќи ја човековата личност и достоинство. Со други зборови кажано, треба да бидат 

обезбедени стандардните минимални правила за постапување со затвореници, притоа 

водејќи сметка за остварување на целите на одделни санкции. Како држава која се стреми 

за влез во Европската Унија, Република Северна Македонија години наназад се залага за 

усогласување на своето законодавство со стандардите и законите на Унијата. Клучен акт со 

кој се дефинира извршувањето на санкциите е Законот за извршување на санкциите, 

донесен во 2006 година. Со измените најпрво од 2010 година, потоа 2013 и секоја наредна, 

вклучувајќи ја и оваа 2019 година, истиот трпи измени или дополнувања на одредени 

членови што на некој начин покажува политичка волја за развој на пенитенцијарниот 

систем во државата. Во тој прилог оди потпишувањето на Национална стратегија за развој 

на пенитенцијарниот систем (2015-2019 година) и Законот за пробација од 2016 година, со 

чие спроведување државата се стреми да бидат задоволени меѓународните стандарди од 

областа на пенологијата.  

Но, за таа цел да биде остварена, потребно е да се направат реформи и во пракса. 

Лошите услови, проблемот со ограничените сместувачки капацитети во затворите, години 

наназад беа посочувани како најсериозен проблем од страна на Народниот 

правобранител. Единствен напредок е забележан во зголемувањето на сместувачките 

капцитети, додека другите предизвици се во status quo состојба. Сепак, за подобрување на 

севкупните услови за сместувањето, исхраната, здравствената заштита, хигиенските и 

санитарните услови во затворите треба да се вложат дополнителни напори 1. Европската 

Комисија во своите извештаи бележи и потреба од унапредување на состојбите во  

 

                                                             
1 Годишен извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2018 година; 
https://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=43ccfa39-c959-4203-9955-297becb4cabf 

https://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=43ccfa39-c959-4203-9955-297becb4cabf


 
 

3 
 

 

образованието и ресоцијализација во затворите2.  

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) го набљудуваше 

квалитетот дебатата на јавната расправа на тема: „Состојбата со човековите права во 

казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”. Расправата се одржа 

на 22 јули 2019, на седница на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и 

правата на граѓанинот. Целта на оваа анализа е да се види квалитетот на дискусијата, како 

и во која насока се движеше истата, односно, на кој проблем најмногу му се даде значење. 

Генерален впечаток од анализата е слабиот квалитет на излагањата, особено на 

пратениците, како и фактот дека немаше позначајна разлика во ставовите на учесниците во 

дискусијата во однос на ова прашање. Без разлика на страната и функцијата која 

говорниците ја застапуваа, тие ги посочија истите проблемите со кои се соочуваат 

затворите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Извештај на европската Комисија за Република Северна МАкеоднија, 2019; 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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II. Наоди од анализа на јавната расправа 
 

Непосредно пред одржувањето на јавната расправа, членовите на Постојаната анкетна 

комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот остварија посета на три казнено-

поправни установи: КПУ Идризово, КПД Штип и КПУ Охрид. Целта на посетите беше да се 

согледаат состојбите во кои се наоѓаат овие установи. 

 Квантитативна анализа на јавната расправа 
 

На јавната расправа, покрај пратениците дискутираа и: претставник од Управата за 

извршување на сакциите, заменик на Народниот правобранител, претставник од Советот 

на Европа, директори на казнено-поправните установи и претставници на граѓанскиот 

сектор.  

 Графикон 1 

Дискусијата ја започнаа надворешните членови, чии говори заземаа 69% од вкупната 

дискусија, наспроти јавувањата на пратениците кои беа застапени во околу 30% од 

дискусиијата. Овој сооднос од околу 2:1, во обраќањата на надворешните членови во однос 

на пратениците е вообичаена, дури и пожелна практика, имајќи  во предвид дека токму 

јавните расправи претставуваат механизми на вклучување на јавноста во собраниската 

дискусија. Експертските мислења се користат како алатки на Парламентите за анализирање 

и креирање на правна рамка. Од тие причини, особено важно е да се слушнат ставовите на  

69

31

Надворешни членови пратеници

Учество на надворешните членови и пратениците во дискусијата 
според тоа колку пати се јавиле за збор (%)
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поканетите стручни лица. 

 

Графикон 2  

 Степен на аргументација 

Анализата на степенот на аргументираност покажува дека во повеќе од половината 

од говорите, дискусијата била слабо аргументирана (31%) или воопшто не била 

аргументирана (23%). Ова значи дека образложението на говорниците не било доволно 

поткрепено со факти за да се смета дека дискутирале аргументирано. Во 23% од дискусијата 

имало еден аргумент, и во исто толкав процент имало два или повеќе од два аргументи.  

 

Графикон 3 

Подетална анализа на аргументацијата на говорите, укажува на фактот дека 

повисоко ниво на аргументираност е забележано кај надворешните членови. Во 33% од 

говорите на надворешните членови, биле изнесени два или повеќе од два аргументи,  

8

15

23

31

23

Степен на аргументираност (%)

2+ аргументи 2 аргумента 1 аргумент слабо нема

87 минути

39 минути

надворешни членови пратеници

Времетраење на говорите според типот на член
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додека во 22%, бил изнесен еден аргумент. Во 44% од говорите, учесниците на јавната 

расправа имале слаба аргументација или немале воопшто образложение. 

 

Графикон 4  

 Кога станува збор за пратениците, 75% од нивните говори биле со слаба, или 

воопшто немале аргументација. Во една четвртина од нивните говори, забележан е еден 

аргумент.  

 Графикон 5 

 

 Одговорност на учесниците во јавната расправа  

Во 23% од говорите, аргументите биле соодветно адресирани. Поголем е процентот 

на делумно игнорирање и извртување на аргументи (31%). Подеталната анализа укажува 

дека делумното игнорирање и извртување на аргументите е поизразено во говорите на 

пратениците (50%), наспроти говорите на надворешните членови (22%). Во 31% од говорите 

11

22 22 22 22

Степен на аргументираност на надворешните членови (%)

2+ аргументи 2 аргументи 1 аргумент слабо нема

25
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25

Степен на аргументираност на говорите на пратениците (%)

2+ аргументи 2 аргумента 1 аргумент слабо нема
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на јавната расправа, не биле упатени аргументи кон говорниците, додека во 23% 

аргументите биле адресирани соодветно. Процентот на соодветно адресирани аргументи , 

е скоро еднаков меѓу надворешните членови (22%) и пратениците (25%). 

   Графикон 6 

 Сила на подобар аргумент 

Во најголемиот дел од дискусијата нема референца кон аргументите на претходните 

говорници (46%). Меѓутоа, може да се забележи и значителен процент на признавање на 

вредноста на аргументите на говорници со различна позиција (31%) како и на признавање 

на аргументите кога говорниците имаат иста позиција (15%). 

 

Графикон 7 
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Во повеќе од половина говори (55%), надворешните учесници немале референца 

кон аргументите на другите говорници. Од друга страна, високиот процент на признавање 

и почитување на аргументите, посебно воочлив во излагањата на пратениците, укажува 

дека на јавната расправа немало значителни поделби на ставовите во однос на условите во 

казнено поправните установи. 

Графикон 8 

 Квалитативна анализа на јавната расправа 
 

Во следната табела е прикажана содржината на образложенијата кои беа изнесени на 

јавната расправата. Во најголем дел од говорите на јавната расправа беше посочено дека 

мерките за ресоцијализација (17%) се слаби и дека проблемот со здравствена заштита 

(15%) е голем, затоа што има недоволна вработеност и недостаток од лекарска служба 

(14%). Овие три проблеми доминираа во аргументите произнесени во расправата. 

Покрај генерално лошите услови (9%), се говореше за и за тортура, прекумерна сила и 

физичко насилство во затворите (8%). Сепак, управата за извршување на сакциите посочи 

дека не се регистрирани случаи на тортура и нечовечко однесување од страна на затворска 

полиција. Овој податокот го потврди и претставникот на Народниот  
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правобранител, со констатација дека не се евидентирани облици на тортура на осудено 

лице за иницирани постапки. Од друга страна, претставникот на Народниот правобранител 

изрази загриженост поради добиените информации за навредливо и понижувачко 

постапување, па дури и случаи каде се укажува на физичко малтретирање, што значи дека 

преовладува ниско ниво на доверба во механизмите за поплаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1 

Дополнително, беше константиран проблемот со финансирање на овие институции (7%), 

кои премногу се зависни и фокусирани на донаторската помош. Се говореше за новиот 

Закон за пробација, храната, хигиената, ограничените сместувачки капацитети – со 

забелешка дека проблемот во моментов е намален. Беше посочено и дека постои недостиг 

на обуки и едукација за вработените (5%). И покрај тоа што решавањето на проблемот со 

корупцијата во затворите не беше наведено како дел од препораките во извештајот од 

посетата на трите казнено поправни установи, учесниците  

 

Опфат на образложение: %  

1. Ресоцијализација 17 

2. Здравствена заштита 15 

3. Недоволна вработеност 14 

4. Општи услови 9 

5. Тортура 8 

6. Недостиг на финансии 7 

7. Пробација 6 

8. Пренатрупаност 6 

9. Обука на вработени 5 

10. Корупција 5 

11. Хигиена 4 

12. Храна 4 
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на јавната расправа корупцијата ја воочија како сериозен проблем (5%). Говорниците на 

јавната расправа посочија дека коруптивните активности се најмногу изразени преку 

учеството во трговија со мобилни телефони, дрога и други поволности. Како пример 

посочија дека за цена од 200 евра, па нагоре, може да се набави телефон со пристап до 

интернет. Од расправата произлезе препорака проблемот со корупцијата да влезе во 

заклучоците од јавната расправа, затоа што кон справувањето со истата треба да се 

пристапи мултисекторски.  

Пратениците и надворешните членови во расправата најмногу внимание посветиja 

на истите проблеми. Надворешните членови го акцентираа проблемот со ресоцијализација  

(22%), додека пратениците најмногу говореа за здравствена заштита (16%). 

И покрај тоа што фокусот на јавната расправа беше ставен на трите казнено-

поправни установи кои беа посетени од Работната група, говорите на претставниците од 

другите затвори дадоа поширока слика и придонесоа за генерализација на состојбата во 

казнено поправните установи во државата. Во прилог, дел од констатациите кои ги дадоа 

овие учесници на јавната расправа: 

Нема вработен стоматолог и не е функционално единственото стоматолошко столче во 

Идризово. 

Нема гинеколог- во Идризово во моментот има околу 50 жени. 

Во казнено поправни установи се упатуваат лекари од јавните здравствени установи без 

било каква обука. 

Еден воспитувач работи со 80 затвореници во Штип, просек треба да биде 30. 

Oдајата Б1 каде што е снимен култниот филм Тетовирање од 1987 не е допрена. 

Од 2006 година не е искречено во КЗП Шутка 

Во затворот за малолетници во Охрид од 26 деца колку што има моментално, само 4 

имаат  посети. 

Казнено-поправниот сектор премногу се потпира на донаторска помош. 

Потребно е зголемување на буџетот за 2020. 
Табела 2 
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III. Заклучок 
 
Во двочасовното излагање и претставување на состојбата во казнено поправните 

установи, квалитетот на дебатата во однос на изнесените проблеми, беше генерално слаб. 

И покрај тоа што потребата од интервенција во оваа сфера е оценета како ургентна и од 

внатрешни и од надворешни институции, скоро половина од говорите на оваа јавна 

расправа беа слабо аргументирани или беа воопшто без аргумент. Оваа отсутност на 

аргументи во говорите е особено воочлива во излагањата на пратениците, каде повеќе од 

две третини од нивните образложенија беа без вредносен аргумент.  

Говорниците во јавната дебата ретко се осврнуваа и на аргументите на другиот, 

односно половина од говорите беа без референца на претходно изнесени факти. Во 

говорите каде говорниците се осврнуваа на аргументите на другиот, вредноста на 

аргументот беше прифатена во скоро половина од говорите, што покажува дека расправата 

се одвиваше без поголема спротивставеност во ставовите. Ова значи дека поканетите 

стручни лица и пратениците посочија на исти недостатоци во затворскиот систем и беа 

релативно согласни околу итноста и потребата од решевањето на овие предизвици. Покрај 

проблемите кои беа наведени во извештајот на работната група, на расправата 

говорниците дополнително се осврнаа и на проблемот со корупцијата и дискутираа за 

предизвиците и методите за нејзино спречување.  

Општите заклучоци од јавната расправа, како и извештаите од домашните и 

меѓународните институции упатуваат на тоа дека треба дополнителни институционални 

инвестиции со цел решавање на недостатоците во пенитенцијарниот систем3.  

 

 

                                                             
3 http://ombudsman.mk/upload/documents/2017/1/Poseben-izvestaj-Idrizovo-2016.pdf 

http://ombudsman.mk/upload/documents/2017/1/Poseben-izvestaj-Idrizovo-2016.pdf
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